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Midt i en a'urketid....
Det har været en varm sommer - måske er det derfor, skrivelysten ikke har været så stor, eller måske er vi blot
"ramt" af det, aviserne kalder "agurketid". Vi har ihvertfald ikke fået tilsendt ret mange indlæg til bladet. Derfor har
redaktionen selv måttet være ekstra produktiv, bl.a. ved at lave interwiev. Det skal måske i den forbindelse for en
ordens skyld pointeres, at de interwievedes meninger selvfølgelig ikke behøver være redaktionens.
Vi vil gerne, at forskellige meninger kommer til orde her i bladet, så længe det ligger nogenlunde indenfor et spirituelt
emneområde. Hermed er efterlyst bidrag til dialog! (Bare de ikke bliver alt for lange)
Her lidt orientering om bladets baggrund:
Kosmologisk Information udgiver - ud over dette blad - også i begrænset omfang spirituelle bøger og hæfter.
Desuden står vi for en lille bogcafe her i Klint med spirituel litteratur, især med udgangspunkt i Martinus'
kosmologi. Kosmologisk Information er ejet af det, man kalder en selvejende fond, dvs der er ingen
privatøkonomiske interesser i det. Alt, hvad der måtte indtjenes, går udelukkende til oplysningsvirksomhed
vedrørende åndsvidenskab. Ingen er lønnede.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, alle med stor interesse for Martinus' kosmologi. Den mødes en
gang om året, i august, hvor det årlige regnskab aflægges. I år kunne vi glæde os over en ret stor pengegave fra
Fogedgaards bo. Det giver mulighed for at øge aktiviteterne, hvis der skulle opstå seriøse relevante projekter.
Foreløbig kan vi tillade os at være rundhåndede med gratis prøveeksemplarer af bladet. Og iøvrigt er Tverskovs 3bindsværk "Udfordring til videnskaben" sat endnu mere ned, nemlig tillOD kr pr bog, 250 kr for alle tre.
Ruth O.

Forsidekunstneren er:
Ove Ancher Pedersen
Christian Mølsteds Gade 17, 1
2791 Dragør
Telefon: 32 53 02 27
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Illusion eller
virkelighed?
vi Ruth Olsen
Et af ungdomsoprørets optimistiske slogans lød: "Vær ikke
bange for at rende panden mod en mur, hvem siger det er
muren, der holder!" Vi ved nok, det skulle forstås i overført
betydning, men ud fra kvantefysikkens erkendelser kunne
man jo sige, at da en mur stort set kun består af tomrum,
kan den vel ikke være så farlig at rende ind i! Eller med
baggrund i de spirituelle påstande, kunne man også sige,
at muren ligesom al anden fysisk materie blot er en illusion,
som vi selv skaber. Altså skulle den ikke være noget
problem!

Men at vore sanser ikke for nærværende er de mest
pålidelige sandhedsvidner, kan man nemt overtyde sig om
ved bare at se på noget så enkelt som en roterende pind
eller propel. Ved en bestemt fart ser den ud som en rund
fast skive, mens den ved endnu større fart nærmest bliver
usynlig. Deraf kan vi indse, at virkeligheden er noget andet
end det, vore begrænsede sanser fortæller os, og at en
bevægelse ikke behøver være særlig hurtig, før vore øjne
ikke kan registrere noget.

Jeg tror nu nok, at den der ville prØve at bruge sit hovede
som rambuk, ville finde muren temmelig virkelig og solid.
Men hvordan kan den fremtræde så bastant, når nu alle
atomfysikere er enige om, at den hovedsageligt består af
tomrum? Det kan den, fordi fysisk materie i virkeligheden
består af en enorm spænding mellem tyngdeenergiens
ekspansive kraft og følelsesenergiens kontraktive kraft.
Eller med naturvidenskabens begreber: pga spændingen
mellem de positivt ladede og de negativt ladede energier.
Så længe der er en vis balance mellem disse modsatrettede
kræfter, gør spændingen hele systemet stabilt og
sammenhængende. Ændres der på denne balance i den
eksplosive tyngdeenergis favør, vil der imidlertid ske en
dematerialisering, helt eller delvis, hvorved bunden energi
frisættes. Det er f.eks. noget af det, der sker i et
atomkraftværk, men også i en almindelig brændeovn.
Engang vil vi blive i stand til at dematerialisere, dvs ændre
stoffets spændingsbalance, blot ved hjælp af koncentreret
tankekraft. Men indtil da må vi nok hellere bruge noget
andet end vort eget hovede til at bryde mure ned med!
Når et spøgelse uden videre kan passere en mur, hænger
det sammen med, at man på "den anden side" fungerer i
legemer med andre og finere energifrekvenser. Derimod
består vores fysiske krop af omtrent samme frekvens og
spænding som muren. Den spænding, der holder sammen
på vand- og luftmolekyler, er noget mindre, derfor kan vi
normalt passere vand og luft uden megen modstand.
Det kan alligevel synes forunderligt, at det der faktisk blot
er energihvivler kan fremstå for vore sanser som fast stof.

Tomrummet
Selvom videnskaben har udviklet redskaber, der er nok
så effektive til at måle "virkeligheden" end vore egne
sanser, tror de fleste stadig, at universet består af mest
tomrum. Det er nemlig endnu begrænset, hvor fine og
hurtige energier, man kan måle. Nogle forskere er dog
begyndt at ane, der er mere energi i universet, end man
hidtil har kunnet registrere. Det har man regnet sig frem
til.
I artiklen "Partikler, tomrum og tankekraft" har Martinus
påvist, at verdensaltets såkaldte tomrum absolut ikke er
tomt. Han skriver, det er "fyldt med elektriske stråler og
bølger fra makrokosmiske væseners tankeudfoldelse". Ja,
det er i sidste ende fyldt af det altomfattende væsens, dvs
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guddommens, tankekraft, Guds bevidsthedsenergi, dvs
"den hellige ånd".
Den forklaring er dog endnu lidt "for langt ude" for
naturvidenskaben, selvom de fleste vel efterhånden godt
ved, at energi er informationsbærende dvs i bund og grund
bevidsthedsenergi. Den elektromagnetiske energi, de i dag
overalt anvender, tænker de nok ikke på som "Jordklodens
tankeenergi" ! Men det er det vel heller ikke? Det er,
formoder jeg, en lavere del af dens stråleformige energier.
Nemlig det, teosofien regner med til den fysiske verden,
det de kalder den æteriske energi.
Som de fleste læsere er bekendt med, deler Martinus
universets energi op i seks forskellige grundenergier med
hver deres særlige kvaliteter og styrke. Når det gælder
energiernes fremtoning i det fysiske hører vi kun om fire
former, nemlig fast, flydende, luftformig og stråleformig.
Den stråleformige energi har dog uendelig mange
gradsforskelle.
Ifølge teosofien hører de fire laveste niveauer af den
stråleformige energi med til det, de regner for den fysiske
verden. Dernæst har de 7 niveauer af astralenergi (det vi
kalder følelsesenergi), 7 niveauer af mentalenergi
(tankeenergi) osv. Alt sammen med glidende overgange.
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Martinus sætter tal på energiernes forskellige styrke, men
jeg tror ikke, han dermed mener, der er bratte overgange.

Det æteriske energilegeme
Det man i dag i teknologien benytter som
elektromagnetisme må være den laveste del af den
stråleformige energi, altså det teosofien kalder Jordens
æteriske energilegeme. Ved at regne med, vi har et sådant
æterlegeme, synes jeg, nogle ting er nemmere at forstå.
Derfor opererer Per Bruus-Jensen da også i sine
udredninger med det, han kalder et "koblingslegeme" . Det
er det energilegeme, der fordeler livskraft til den tættere
fysiske krop (via bl.a. chakraerne), og som holder os
levende, når alle vore øvrige energilegemer går "på
udflugt" om natten, når vi sover. Først når også det forlader
den fysiske krop, afgår vi ved den såkaldte død.
Teosofferne gør en hel del ud af at beskrive dette, som de
også kalder "den æteriske dublet". Den er "broen" fra
astral- og mentallegemet til den fysiske hjerne - og tilbage
igen. Den er altså afgørende for, hvordan følelser og tanker
formidles til hjernens dagsbevidsthed. Så længe det
æteriske legeme er uudviklet, vil meget af det, vi oplever,

Skellet mellem illusion og virkelighed er blevet udvisket efter opfindelsen af den computerskabte verden: virtual reality. Det viser at" virkelighed" blot er energimønstre.

sløres af dette legemes ufuldkommenhed. Det er dette
legeme, der bedøves ved operation, så budskaber fra den
fysiske krop blokeres og ikke når frem til bevidstheden.
Det er også det legeme, der heales på for at forbedre
livskraftens strømme.
Følelser opleves direkte med følelseslegemet og tanker
opleves med mentallegemet. Men for at vibrationerne
herfra skal kunne forplante sig til den fysiske hjerne
behøver vi et velfungerende æterlegeme. Da det stadig er
noget mangelfuldt, vil vibrationerne ikke gå helt klart
igennem. Derfor hører vi om, hvordan de, der ved f.eks.
en nær-død-oplevelse har været en tur "på den anden side",
oplever alting mere virkeligt, end de gør her på det fysiske
plan. Derover behøver man nemlig ikke omvejen over noget
æterisk legeme og en mangelfuld fysisk hjerne.
Energivibrationerne synes altså virkelige nok, men hvad
vi sanser og oplever atbænger af vore sansebetingelser og
vor evne til at tolke energiernes betydningsindhold dvs
stoffets livs side. Eller er også energivibrationerne noget,
vi dybest set selv skaber? Et illusions-trick vi laver for os
selv ved hjælp af de evige skabeprincipper, Martinus har
fortalt os om, og som er indbygget i vort evighedslegemes
overbevidsthed ?

Absolut og relativ virkelighed
Begrebet "virkelighed" kan opfattes på flere måder.
Martinus bruger et begreb, han kalder "absolut
virkelighed". Det er det, der er evigt eksisterende og
uforanderligt. Det er de levende væsners jeg' er med deres
skabe/oplevelsesevne. Alt det andet, det timelige, det
skabte, som er under stadig forandring, kalder han
"illusion". Men da alle jeg'erne (som tilsammen udgør
Gud) aldrig nogensinde kan ophøre med at skabe, vil der
altid være noget skabt.
Derfor siger Martinus også flere steder, at "illusioner
eksisterer og er virkelighed" (LB II stk 540). Det kan lyde
forvirrende, men hvis vi i stedet for ordet illusion kalder
det "relativ virkelighed", bliver det - for mig - lidt mere
forståeligt. Han siger også, at indenfor livet er de skabte
ting reel virkelighed. Det er kun udenfor livet, det er
illusioner. (LB IV stk 1054) Men er vi nogensinde udenfor
livet?
Martinus bruger begrebet illusion til at forklare os, hvordan
dette evige, grænseløse jeg må frembringe en kontrastudgave for at kunne opleve sig selv. Jeg' et, som er
ubevægelighed, kan ikke opleves uden bevægelsen at
opleve sig i forhold til. Fænomenet "evighed" ville være
ufatteligt, hvis vi ikke havde timeligheden at se det i forhold
til. Lidt ligesom farven hvid ikke kan ses på en hvid
baggrund.

Kun fordi jeg' et har evnen til at skabe et kontrastbillede i
form af bevægelse og begrænsning, er det blevet os muligt
at opleve, samle erfaringer og opnå bevidsthed. Det er
ikke den absolutte virkelighed, vi oplever, for den kan ikke
sanses, det er en relativ virkelighed vi oplever, en kontrastkopi så at sige. Original-udgaven kan vi så slutte os til, da
kopien (virkningen) jo må have en bagvedliggende årsag.
Vi oplever en timelig refleksion af vor egen evige natur,
siger Martinus.
Det er i det hele taget aldrig "virkeligheden", vi oplever,
men altid en kopi af den. En rød postkasse og synet af
denne postkasse er to forskellige ting, omend det sidste er
en virkning af det første. Vore øjne "tager et billede", dvs
reagerer på det af postkassen tilbagereflekterede lys, og
det er dette billede, vi oplever. Postkassen eksisterer dog,
uanset vi ser den eller ej. Fotos, TV-film osv viser, hvordan
mange kan opleve kopier af en "virkelighed", der slet ikke
eksisterer længere. Virkelighed er et såre relativt begreb!

Filosoffernes problem
Store teoretiske diskussioner om, hvad virkelighed er, har
været ført blandt filosoffer op gennem Europas historie
lige siden Platons berømte historie om skyggebillederne
på en hules bagvæg. Platon forsøgte på denne måde at
vise, hvordan den virkelighed, vi oplever her i den fysiske
verden (hulen), blot er skygger, reflekser, af den absolutte
virkelighed.
Den tyske filosof Kant talte om "virkeligheden i sig selv"
(das ding an sich) og "virkeligheden som vi oplever den"
(das ding fur mich). Der har også været dem, der var i
tvivl om verden overhovedet eksisterede, hvis ingen
bevidsthed oplevede den. J a, i meget tidligere tider var der
folk, der troede verden ikke kunne eksistere, hvis de ikke
med deres forskellige hellige ritualer opretholdt den! Og
så er der nogle psykotiske patienter, der er bange for verden
helt forsvinder, når de sover ind og ikke længere oplever
den! Nok skaber vi vor egen oplevelse af verden, men
oplevelsen er en virkning, og en virkning må have en årsag.
Vi kan ikke skabe noget ud af intet. Årsagen er reel nok.
Den årsagsløse årsag er den absolutte virkelighed.
Nu har Martinus afklaret århundreders diskussion om
fænomenet virkelighed. Men det er der ikke ret mange,
der har opdaget - endnu! Han siger: Virkeligheden har to
analyser, nemlig 1) den absolutte virkelighed og 2)
sansningen af denne virkelighed, idet vi gennem det
fantastiske sanseapparat, vi har med os som evigt udstyr,
sættes i stand til at "oversætte", omtransformere, det
ufattelige til noget, vi har mulighed for at sanse og opleve,
omend ikke altid forstå - endnu.
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Uni verset består dybest set kun af jeg' er med dertil knyttet
energi, som jeg' erne "jonglerer" med i kraft af de evige
skabeprincipper og det "program", som er indbygget i vort
evige skæbneelement i form af talentkerner, ikke mindst
de af Martinus kaldet spira1centrene. Med
skabeprincipperne,bl.a. kontrastprincippet og
perspektivprincippet, kan vi ud af det uendelige skabe
noget begrænset. H vis ikke noget var større end noget
andet, en bevægelse hurtigere end en anden osv, var det
ikke muligt for os at sanse og opleve noget.
I en debat om perspektivprincippet var der iøvrigt en, der
engang sagde, at hvis alt i virkeligheden, bag
"illusionerne", er lige stort, så er vi vel alle lige så "store"
som Gud! Jo, det er svært for os begrænsede jordlinge at
fatte, at vi både er det samme som Gud og en
mikroorganisme i Gud, blot set fra de to forskellige
virkeligheds-perspektiver.

Brugbar viden?
Som det her kort er antydet, åbenbarer Martinus for os et
forunderligt og storslået univers. Man kan mene, det er et
spørgsmål om at tro eller ikke at tro på, at det er sådan,
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det hele hænger sammen. Men for den, der orker og tager
sig tid til at fordybe sig i hans analyser, toner et logisk og
sammenhængende verdensbillede frem af disen og giver
løsningen på de ubesvarede spørgsmål, som så mange
kloge hoveder i tidens løb har tumlet med.
Indtil videre kan meget af det for os kun blive en ren
teoretisk forståelse, men den er også værdifuld i sig selv.
Den giver nemlig en ganske god fornemmelse af, hvordan
vi alle er deltagere i en meget storslået plan, hvor alt
forløber i den skønneste planmæssige orden. Ingen lades i
stikken.
Vi begår vore fejl, tager nogle omveje og bliver klogere
undervejs. Men det er små detaljer set i lyset af det vældige
evigheds-panorama, vi får oprullet i Martinus'
forfatterskab. Det får os til at opleve livet på en ny måde,
ja med en vis andægtighed.

Martinus
syv gyldne
leveregler
Leveregel nr. 7
Tolkning vi Gunder Frederiksen

Som det sikkert er en del læsere bekendt, blev Martinus på
et tidspunkt spurgt om, hvorledes det er muligt for et
menneske at nå den tolerance, han har givet udtryk for.
Martinus svarede med syv gyldne leveregler, som nu
gengives og tolkes her i IMPULS med en leveregel pr
nummer. Første leveregel blev bragt i IMPULS nr. 1/2002.
Resten følger med en leveregel i hvert nummer. I dette
nummer behandles således leveregel nr. 7, der lyder:

Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig
med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene
dine medmennesker, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning
af den del af udviklingen, der er stillet inden for
din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med
den øvrige del af livets bearbejdning af din egen
natur sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne
væsen eller et "gudemenneske".

Det er ganske vist længe siden, jeg første gang stødte på
dette ekstremt høje moralske krav, men jeg husker
tydeligt, at som min første reaktion spurgte jeg mig selv,
om jeg nu havde læst rigtigt? Da jeg hurtigt konstaterede,
at det havde jeg vist nok, sank jeg hen i dyb eftertanke,
hvad jeg faktisk også gjorde lige nu, hvor jeg har påtaget
mig selv at tilføje mine personlige kommentarer.
Aldrig har jeg - end ikke fra det menneske, der i praksis
med døden på korset fremtrådte som verdens højeste
moralske eksempel for menneskeheden - mødt et moralsk
krav, der kommer på højde med det Martinus lancerer
som den sidste af de syv gyldne leveregler.

Gad vist om det ikke kan tilgives, hvis jeg bliver en
smule forpustet? Med kendskab til Martinus
fremhævelse af begrebet tilgivelse vover jeg at tro det.
Jeg læser i øjeblikket Dalai Lamas bøger og er i gang
med hans sidste bog: "Destruktive Følelser" Hvordan
kan vi håndtere dem?" Og jeg må sige, at det er etik
på højt plan, og absolut ikke uden logik, hvad mange
måske tror. Men jeg har ikke stødt på antydning af, at
Dalai Lama svinger sig op på samme højde som den
Martinus præsenterer med den syvende gyldne
leveregel.
Men det skulle dog ikke undre mig om han ville nikke
bekræftende, hvis han blev præsenteret for det, men
måske efterfulgt af et af hans mange smittende
latterudbrud.
"Lad aldrig din tanke afvige ... ". Jamen, hvem kan det?
Det vil sige, at når jeg står op om morgenen, skal jeg
straks begynde at tænke på, hvad jeg kan gøre for min
nabo eller andre, hvor jeg må erkende, at jeg er
optaget af mine egne egoistiske behov for vask,
påklædning, rengøring, mad osv. Og i den dur skal
det fortsætte dagen lang. Det kan jeg simpelt hen ikke
- hjælp min svaghed!
Om det er noget i den retning, der er årsag til Dalai
Lamas latterudbrud ved jeg ikke, men det gør heller
ikke noget. For mit eget vedkommende vil jeg i dyb
selverkendelse konvertere min opgave derhen, at jeg
vil prøve at bringe den lidt nærmere til det jordnære
plan. Altid - forstået helt bogstaveligt - kun at tænke
på næstens behov kan jeg ikke, og jeg kender også så
meget til Martinus, at jeg vover at påstå, at den
astronomisk høje etik, Martinus med det syvende bud
har givet udtryk for, er tænkt som et mål, vi kan stile
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imod - altså som en udfordring til vor mangelfulde
kærlighedsevne. Og det gør han i sand forvisning om,
at det rigtige menneske, som er det fremtidsmenneske,
der er under daglig smertelig skabelse, vil som ren og
skær automatfunktion opfylde dette gyldne bud - til
den tid forstås!
Altså kort og godt: Jeg tillader mig - for egen regning
og risiko - at konvertere Martinus krav til et mål, vi kan
stile imod. Så er jeg med - så føler jeg mig mere tryg.
Men ikke desto mindre måjeg erkende, at selv efter at
kravet er begrænset til et mål, er der rigeligt at arbejde
på. Vi bliver så sandelig ikke arbejdsløse foreløbig.Jeg gør i al fald ikke.
Det er værd at lægge mærke til, at Martinus her
benytter negativt betonede termer til at udtrykke noget
positivt. Han siger: "Lad aldrig din tanke afvige fra .... "
i stedet for: "Tænk altid på, hvorledes du absolut bedst
kan tjene dine medmennesker... " Det er jo det, det drejer
sig om. Men måske virker det stærkere i Martinus'
formulering.
Som det fremgår af det 7. bud er det, vi her drøfter, jo
kun den del af "udviklingen, der er stillet under vor
viljes kontrol". Vi får hjælp af noget andet, der ikke er
stillet under vor viljes kontrol. Hvad er det?
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Som den erfarne kosmologistuderende allerede har
gættet, er det skæbneloven, som automatisk giver os
såvel behagelige som ubehagelige erfaringer, som vi på
et eller andet tidspunkt i fortiden har været den første
udløsende årsag til. Og med hensyn til den "livets
bearbejdning af din egen natur" så er det først og
fremmest de smertelige skæbnebølger, der har æren for
den bearbejdning af vor mere eller mindre dyriske natur,
der gradvis vil danne os om til rigtige mennesker. Altså
set i det kosmiske perspektiv, er det - hvor hårdt det end
kan lyde - de smertelige erfaringer, der er de bedste
hjælpemidler for den nødvendige "livets bearbejdning".
Altså: "Vi er, hvad vi græder os til".
Når vi erindrer, hvorledes den østlige yogabølge for op
mod et halvt århundrede siden satte millioner af
vesterlændinge i gang med at vride kroppen af led for at
bli ve "åndelig udviklet", er det så ikke interessant at læse
Martinus gyldne leveregel, som jo kan læses som en
uddybning af Jesus kærlighedsbud: Du skal elske din næste
som dig selv. Gad vist om man bliver bedre til det ved at
slå knuder på kroppen?
Hermed er tolkningen af Martinus syv gyldne leveregler
slut. Skulle der være læsere, som har kommentarer eller
spørgsmål er de imidlertid stadig velkomne. De skal blive
besvaret efter bedste evne.

Abort - igen
vi Gunner Frederiksen
På given foranledning finder jeg anledning til en mindre
uddybning af, hvad jeg fremførte i artiklen s.9 i sidste
IMPULS under titlen "Martinus syv gyldne leveregler",
hvor jeg kommenterede leveregel nr. 6, der lyder: V ær
aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.
Abort eller fosterfordrivelse er en varm kartoffel- ingen
tvivl om det. Og det er forståeligt - først og fremmest set
fra kvindens side. For det er hende, der står med smerten,
når hun er blevet gravid uden selv at ønske det, og hvor
det mange gange bryder ind i hendes planer for fremtiden,
evt. giver uventede økonomiske, erhvervsmæssige,
uddannelsesmæssige eller andre problemer. Hvor mange
kvinder har ikke oplevet det smertelige at skulle give
efter for den mandlige parts krav om abort, hvilket
utvivlsomt sker i mange tilfælde, men at det jo også ofte
er hende selv, der ønsker abort er en kendt sag. Ansvaret
skal i de fleste tilfælde fordeles over flere evt. rådgivende
parter. Men at samfundet som helhed har et stort ansvar
er der næppe tvivl om. Det ideelle er jo, at alle levende
væsener bliver modtaget med åbne arme, da de er selve
fundamentet for samfundets eksistens. Respekt og
ansvarlighed over for begrebet liver naturlige ingredienser
i begrebet demokrati, som er vort samfundsmæssige
moralske fundament.

Martinus
Med hensyn til hvad Martinus skriver om emnet, så skal
det ikke forstås som hverken bebrejdelser, anklager eller
noget i den retning. Det er så langt fra hele hans indstilling.
Hans opgave var - og er - at oplyse om, hvorledes den
centrale virkelighed er skruet sammen. Altså som
virkeligheden viser sig for et kosmisk bevidst væsen. Og
her oplyser han om alt uden skelen til, hvad der af læserne
opfattes som klap på kinden eller som det modsatte. Men
han gør jo samtidig opmærksom på - ja, slår fast med
syvtommersøm - at vi - dvs. menneskeheden er under
stadig udvikling og i øjeblikket befinder sig i en midlertidig
zone, der hedder "det dræbende princips zone". Og ser
jeg mig om - og griber i egen barm - ja, så tvinger min
realitetssans mig til at give ham medhold. Vi dræber
ustandselig. Når jeg kører bil myrder jeg tusinder af
levende væsener på bilens forrude, når jeg slår min
græsplæne ligeledes, og når jeg indtager min daglige føde
- også selv omjeg er vegetar. - Vi kan overhovedet ikke
leve på denne planet, hvis vi ikke ville dræbe. Og at det
sker på det globale plan i enormt målestok ved alle fra
nyhedsmedierne.

Døden
Men fra et kosmisk livssyn er selve den overgang vi kalder
"døden" jo slet ikke så forfærdelig, som den i mange
tilfælde betragtes som ud fra den almindelige
materialistiske tankegang. Ser vi bort fra voldelige drab
og andre smerter, der evt. går forud for døden, så er døden
jo ikke så frygtelig, som mange præster og andre med en
fundamentalistisk livsanskuelse har gjort den til. (En
nulevende præst udtalte f. eks. i en begravelses prædiken
at "døden er vor værste fjende").
Døden betyder fortsat livsoplevelse på et andet plan - en
oplevelse som flere forfattere med evner for den slags har
beskrevet som en skøn oplevelse. Naturligvis er der en
overgangszone, der ganske vist benævnes med den
middelalderlige betegnelse skærsilden, men som der ikke
er baggrund for, at vi ganske almindelige borgere med et
sundt syn på tilværelsen har grund til at frygte.
Hvad Martinus påpeger, er jo, at det er samfundet, der
endnu er så ufuldkomment, at mennesker kan tilskyndes
til fosterdrab. Der ligger altså ikke nogen fordømmelse i
hans udtalelse, men blot en konstatering af
omstændighederne på vort nuværende udviklingstrin i
modsætning til et kommende udviklingstrin, som han
benævner som det rigtige menneskerige, hvor enhver form
for drab vil være uhørt og som et levn fra en mere primitiv
fortid. Som det nok er de fleste læsere bekendt vil
inkamationsprocessen i fremtiden foregå på en langt mere
human måde end tilfældet er i dag. Men det er for lang en
historie for dette lille indlæg.

Korncirkel i Wilshire, England - 21. juli 2003
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VIDUNDERVAND
EN SAMT AlE MED
JOHANN bRANDER
I Impuls-bladet 3/02 fortalte vi om Johann Grander og
det re vita lise rede vand, som han har fundet frem til og
nu i 15 år har formidlet ud over verden til glæde for
utallige mennesker. Der er foretaget dybtgående
undersøgelser af hans produkt, også af højtstående
forskere i Rusland, og alle kan bekræfte dette vands meget
specielle kvalitet. Han og hans medarbejdere udgiver et
tidsskrift, der hedder "Grander-journalen". Herfra er
følgende forkortede uddrag af et interwiev med Grander
taget.
Sp: De fleste videnskabsmænd mener, at Verden blev skabt
ved "the big bang". Du er af en anden opfattelse?
Sv: En der betragter skabelsen som et tilfældigt "bang",
vil næppe være i stand til at behandle naturen med passende
respekt og hensynsfuldhed. Kun hvis du anerkender Jorden
som et levende væsen, vil du se dens perfektion og forstå
dens sårbarhed.
Sp: Vandets cirkulation har afgørende indflydelse på vejret.
Hvordan?
Sv: Der er en nær forbindelse mellem bjergene, kilderne
og havet. På grund af menneskenes indgriben, er de fleste
af vore vandes energetiske linier - og dermed deres
informationsstrømme - blevet forstyrret og delvis blokeret.
Grundlæggende er man nødt til at vide, at naturligt
ferskvand er positivt og saltvand negativt ladet. Når
ferskvand flyder ind i saltvand, bliver enorme mængder
energi frigjort. Disse energier har ansvaret for vejret. Hvis
disse energilinier er forstyrret, eller floden f.eks. ikke
længere har informationen, må resultatet blive uorden i
vejrforholdene. Vore vejrforhold er grundlæggende et
resultat af energetiske processer.

måde forbundet med en planet. Derfor mener jeg, at
årsagen til hvor og hvornår det regner - eller om det
overhovedet regner - skal findes i den forskellige
sammensætning af mineralerne i jordbundens struktur, der
som følge af naturlig magnetisme er i resonans med
skyerne. Måske kan dette sammenlignes med en
radiomodtager, der på forskellige frekvenser modtager
forskellige programmer fra forskellige sendere. Jeg kalder
hvide skyer for "ordens-beskyttere" fordi, når de støder
sammen med mørke skyer, frigøres enorme mængder af
energI.
Sp: Har månen og dens faser også en indflydelse?

Sp: Du mener også jordens mineraler har betydning?

Sv: Grundlæggende kontrolleres naturen af hele kosmos.
Månen udøver en stor indflydelse på jorden. Naturen som
helhed er baseret på principperne om plus og minus. Det
gælder årstiderne - begyndelsen af vinter til begyndelsen
af sommer korresponderer med plus, begyndelsen af
sommer til begyndelsen af vinter med minus. Det gælder
månens faser - tiltagende måne er plus, aftagende måne er
minus. Også den daglige cyklus - fra midnat til middag er
plus og fra middag til midnat er minus. Disse tre cyklusser
arbejder sammen og bevirker de konstante forandringer i
naturen.

Sv: Hele universet er styret af vibrationer (information).
Hver eneste sten og mineral påjorden er på en eller anden

Sp: Hvordan reagerer mennesker, dyr og planter på disse
kosmiske indflydelser?
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Sv: Planter blomstrer om foråret og dyr går i dvale om
vinteren. Planter der gror over jorden, bør plantes ved
tiltagende måne, mens planter der gror under jorden bør
plantes ved aftagende måne. Det er desværre en forståelse,
man har glemt.
Vands opførsel under månens forskellige indflydelse kan
klart observeres. Ved tiltagende måne efterlader vandet
aflejringer i flodlejet, som således fyldes med bundfald.
Bundfaldet får vandstanden til at stige. Derfor er faren
for oversvømmelse større ved tiltagende måne. Ved
aftagende måne graver vandet sig selv dybere ned i
flodlejet. Hvis du er opmærksom ved den tid, kan du faktisk
høre vandet grave.
Sp: Høj- og lavvande tilskrives månens indflydelse. Du
har en anden opfattelse?
Sv: Moder jord er et levende væsen. Tidevandet er ikke en
konsekvens af månens indflydelse, men konsekvensen af
jordens åndedræt.
Sp: Hvad mener du om ozonhullet og drivhuseffekten?
Sv: Luften består af forskellige atmosfæriske lag, som
bliver tyndere højere oppe. Det højeste luftlag, ozonlaget,
har til formål at filtrere vitale energier, tranformere dem
og lade overskudsenergi passere tilbage til kosmos igen.
Hvis luften er i en beskadiget tilstand, kan overskudsenergi
ikke frigøres, og vi kommer til at leve i et drivhus.

To tredjedele af Jorden, af mennesker, dyr og planter, består
af vand. Det viser, hvor tæt forbundet alt liv på jorden er
med vand. I hver frø og celle er den genetiske information
tilstede, præcis som den er i vandet selv. Kom kan lagres
uden at noget sker. Så snart det kommer i kontakt med
vand, vil det spire og begynde at gro. Det er informationen,
som vandet indeholder, der aktiverer den oprindelige
information i komet.
Sp: Hvis vandet er skadet, hvilken slags information
modtager vi så?
Sv: Som det vigtigste lagringsmedie optager vand alle
indflydelser fra miljøet, positive såvel som negative
informationer, og giver dem videre til levende væsner. Er
vandet skadet vil det levere skadelig snarere end livgivende
information. De levende væsner, især menneskene, kan
snart ikke længere klare de mange skadelige indflydelser.
Sp: Hvordan kan "revitaliseret vand" påvirke denne
udvikling?
Sv: På den ene side får skadet vand gennem "vandrevitaliseringen" genskabt de positive informationer, det
behøver for at regenerere sig. På den anden side giver det
en beskyttelse imod adskillige negative indflydelser, som
vi er udsat for i vort daglige liv.

I forbindelse med luftforureningen må vi skelne mellem
naturligt kuldioxid fra levende væsner og den giftige
kuldioxid i udstødningsgasser, og vi må skelne mellem
den naturlige ozon, bjergluft, og den giftige ozon, dannet
ved omdannelsen af giftstoffer. Når vi ved, at en liter benzin
forurener 5000 liter luft, og at udstødningsgasser
indeholder mere end 200 forskellige giftige partikler, hvoraf
kun nogle få kontrolleres, har vi lidt af forklaringen på
vore problemer. Desuden fælder vi over hele verden de
vigtigste kuldioxid-omdannere - træerne.

Vandet - vort livsgrundlag
Sp: Revitalisering af vand betyder, at vand sættes i
vibration. Hvad forstår du ved vibration?
Sv: Vibrationer er informationer. I naturen er alt baseret
på udveksling af information. Vi skelner mellem positive
livsbekræftende vibrationer og negative livshæmmende
vibrationer. Ethvert levende væsen - ligesom ethvert
mineral - er i forbindelse, dvs i vibration, med kosmos,
hver med sin egen planet, fra hvilken vedkommende
konstant tiltrækker kraft, omdanner den og frigiver
overskuddet.
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Sp: Vand bliver ofte kaldt jordens blod?
Sv: For jorden har vand en lignende funktion, som det har
for mennesket. Men jeg vil kalde olie for jordens virkelige
blod. Derfor er udnyttelsen af mineralsk olie så skadelig.
Sp: Vand er en vigtig energikilde. Hvor får det energien
fra?
Sv: Først og fremmest forsyner vand sig selv med energi
fra sten og mineraler, som er i resonans med planeterne. I
naturen har hver kilde forskellige energier og forskellig
smag, fordi dets indhold varierer alt efter hvilke mineraler,
det indeholder, og derfor er vibrations-informationen
forskellig.

mennesker ned fra deres høje hest og genvinde respekt for
skabelsen og dens naturlove.
Sp: Du mener, der ikke er noget tilfældigt?
Sv: Ikke en eneste begivenhed i vores liver en tilfældighed.
Alt har sin mening, selvom vi ikke straks kan se den.
Opdagelsen af vand-revitaliseringen netop i vor tid er
naturligvis heller ingen tilfældighed. Jeg er meget
taknemmlig for, at jeg fik lov til at modtage denne viden
til gavn for hele skabelsen. Kun når vi bevarer en tilstand
af ydmyghed, får vi guddommelig vejledning og
beskyttelse. Vejen til ydmyghed er ikke let at gå, men der
er megen hjælp undervejs.
Sp: Så du lod dig selv blive vejledt?

Sp: Hvad er det "liv" -givende ved revitaliseret vand?
Sv: Vi har nu 15 års erfaring, og gennem den periode har
det aldrig tabt i virkningsfuldhed. Den energi, der bruges
i vand-revitaliseringen er naturlig. Revitaliseret vand
overfører vibrationer, dvs information, ikke energi i sig
selv. Derfor er virkningen permanent. Ved denne overførsel
af information får vandet - og gennem det alle livsformer
- muligheden for at genopbygge deres selvrensende kraft
og modstandskraft.
Sp: Mange mennesker mærker straks effekten af
revitaliseret vand, andre mærker ingen forskel. Hvorfor?
Og hvorfor er fremstillingen af dette vand en hemmelighed?
Sv: Der er flere faktorer, der bestemmer hvilken effekt
revitaliseret vand har på forskellige mennesker. Da dette
vand vil kompensere for den energi, man mangler,
afhænger virkningen f.eks. af den enkeltes eget
energiniveau. Men det har ikke noget med "tro" at gøre.
Det er dog helt sikkert, at det kan kun gavne, aldrig skade.
Revitalisering af vand er ingen hemmelighed, snarere en
naturlov. Manglende viden om dette viser blot, hvor langt
vi har fjernet os fra naturen.

Guddommelig vejledning
Sp: Det ligger dig meget på sinde at forbedre naturens
tilstand?
Sv: Når vi ser på jorden som et levende væsen, forstår vi,
hvorfor den mere og mere afviser de mange smertefulde
menneskelige indgreb, og den ligegyldige måde, vi
behandler den på.
Konsekvenserne er ekstraordinære naturkatastrofer som
jordskælv, oversvømmelser, storme, laviner osv. De dukker
op overalt på planeten. De er for jorden ganske enkelt en
nødvendig renselsesproces. Det er den eneste måde at få
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Sv: For mit eget vedkommende har jeg opdaget, hvor
vigtigt det er at lade sig lede, i stedet for altid at prØve at
lykkes med sin stædighed. Vi må lære at lytte til de positive
informationer inde i os selv. Jo mere vi lærer at skelne og
genkende de rigtige informationer, jo lettere vil vi have
ved at gøre de rigtige ting. Tanker og følelser i form af
kærlighed er altid de rigtige.
Sp: Hvad forstår du ved ydmyghed?
Sv: Det er ikke let at udtrykke i få ord. Ydmyghed betyder
at se den guddommelige sjæl i alle mennesker, uafhængigt
af vedkommendes sociale position, og behandle
vedkommende ud fra det, det vil sige at være sammen på
et j ævnbyrdigt niveau.

LIDT fA~T A OM VAND
vIRuth Olsen
~orskning v~drøre~de fænomenet vand er øget betydeligt

de senere ar. Iøvngt besluttede FN at fokusere specielt
på vand i året 2003, men den sag druknede nærmest i
Irak-krig og hvad deraf er fulgt. Man er ellers kommet ret
langt i forskerkredse i forståelse for vandets meget specielle
rolle her på jorden. Dette er tidligere beskrevet i Impuls.

1

stråle" og spiralkanden. Faktisk sørger naturen normalt
selv for den proces, nemlig når vandet af sig selv stiger op
fra undergrunden og pibler frem som en kilde. Johan
Grander siger, at vand ikke er "modent", før det selv har
spiraliseret sig op til overfladen!
Grander siger også, at vand får sin energi fra tre forskellige
typer af magnetisme: Jordens nord-sydpols magnetfelt, den
magnetisme der kaldes tyngdekraften, og den planetariske
magnetisme, dvs den der holder sammen på universet og
er grundlaget for alt liv.

Det specielle ved grandervandet
Granders vand, som fremstilles på grundlag af vand fra
en kilde i de østrigske bjerge, er blevet undersøgt på kryds
og på tværs af mange forskellige videnskabelige forskere.
En af dem, professor
Rachmanin, vicepræsident i
Det Russiske Naturvidenskabernes Akademi og ekspert for FN s sundhedsorganisation WHO, har
udarbejdet en større forskningsrapport (som vi stadig
afventer en oversættelse af).

Alle forskerne er enige om, at Grander-vandet har
enestående kvaliteter, som ikke findes i anden
vandteknologi, der pt findes på markedet. De understreger
dets vigtige evne til at revitalisere, dvs overføre sin sunde
energistruktur, til alt andet vand, det kommer i kontakt
med.
Her er 11 vandmolekyler. En vanddråbe består af ca. 2 billioner

En af de vigtige ting, man har opdaget, er at vand danner
en særlig dynamisk "klynge"-struktur. Det betyder nemlig,
at vands energi-kombination s-muligheder er uendelige. Det
minder lidt om datamaskinernes Oll-system, her er det så
bare H og (brint og ilt), der former kodesystemet. Man
kan også sammenligne det med DNA's kodesystem. Dette
energimønster gør vand så velegnet som bærer af
komplicerede informationer. Det er også baggrunden for
at der ikke er to ens snefnug, for klyngestrukturen er så
fleksibel, at den påvirkes og ændres af den mindste
forandring i omgivelsernes energier.

°

Flere fandt ud af - uafhængigt af hinanden (hvor så
inspirationen kom fra!) - at man kunne hæve vandets
energiniveau, dvs gøre klyngestrukturen mere effektiv, ved
det nogen har kaldt en "levitations-proces". Forskellige
apparater hertil er blevet fremstillet, bl.a. "den gyldne

Dets evne til at rense forurenet vand skyldes noget,
forskerne kalder "pinpoints". Det er nogle meget små
organismer, man finder i sundt vand, dvs mest i rindende
vand, og som er i stand til at holde vandet rent. Derudover
kan de optage ilt fra luften og tilføre vandet. Vand er således
fra naturens hånd normalt selvregulerende. Men
forureningen i vor tid har svækket den evne betydeligt.
Det forunderlige ved Grandervandet, og som forskerne
ikke har fundet i noget andet såkaldt revitaliseret vand, er
dets enorme evne til at danne pinpoints, så snart det er
nødvendigt - og så vidt jeg har forstået, ud af det
forurenende materiale. De formerer sig ved at "æde" de
"fremmede", de uvedkommende bakterier, og når der ikke
er flere, dør de selv - og vandet er totalt rent.
Vor vidunderlige jordklode er altså så genialt designet, at
vand - som udgør ca 70% af alting på dens overflade - har
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et indbygget immunforsvar! Normalt, altså. Det er
menneskene jo også ved at ødelægge. WHO siger, at hver
10. menneske på jorden er syg pga mangel på rent vand.
Men nu ser det ud til, at vi får hjælp dvs inspirationer fra
"højeste" sted! Så er det op tilos selv at gøre resten.
Bakteriekolonier i almindeligt
vand.

APROPOS

I<ILDEVAND
I anledning af Sct.Hansaften var der en radioudsendelse,
hvor man fortalte om denne dags særlige betydning, før
den blev gjort til Johannes døberen s dag. Det var bl.a.
dagen, hvor man opsøgte de hellige kilder, for eftersom
det var midsommer, dvs lysets kulmination, var
kildevandet mere energifyldt end ellers og dermed
helbredende.

Efter tilsætning af revitaliseret
vand, deler kolonierne sig og
bliver ensartede.

Ifølge gammel overleveret viden, vidste man, at nogle
kilder virkede mere helbredende på visse tider af året end
andre kilder. Kilderne havde - mente man åbenbart engang
- forskellige højdepunkter energimæssigt alt efter årstider
og planetkonstellationer.

Herefter dannes en tæt suppe af
pin-points...

N år man læser om Johan Granders opfattelse af de
kosmiske kræfters og jordbundens indflydelse på vandets
kvaliteter, begynder man at ane årsagen til, at nogle kilder
har helbredende effekt på nogle mennesker på nogle
tidspunkter - og ikke på andre.

- der æder" sig selv

For hvis det er sådan, at vor organisme har en
energikonstellation, dvs et vibrationsmønster, der er
præget af planeternes stilling ved vor fødsel, så må vi vel
opsøge tilsvarende energimønstre, hvis disse skal styrke
vore egne. Altså, hvis vore energier er kommet ud af deres
naturlige svingninger, hvad de jo er, når man er syg, kan
det jo godt tænkes, man kan rette op på det ved at drikke
vand, der svinger i resonans med vore sunde rytmer.

H.

Energifyldt vand vil nok altid tilføre kroppen energi, men
virkelig helbredende bliver det vel først, når det
harmonerer med vore egne naturlige energimønstre. Det
kunne være forklaringen på, at nogle helbredes ved at
drikke vand fra f.eks. kilden i Lourdes (Frankrig), mens
andre (de fleste) ikke helbredes. De, der blev helbredt,
kom på det for dem og deres horoskop helt rigtige
tidspunkt - måske.
Den sidste pin-point dør - nu er
vandet totalt rent!
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Selvfølgelig spiller karma ind her, men også karma
fungerer efter en logisk naturlov og må virke i det fysiske
efter de fysiske naturlove. Der kan ikke være modstrid
mellem de "åndelige" og de fysiske naturlove. Men
hvordan dette komplicerede samspil mere konkret foregår,
er svært for os at overskue - endnu.
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vI Alice Brændstrup

Med den tiltagende debat om miljøforurening fra blandt
andet landbruget, er det i de senere år blevet aktuelt, at
tale om nye måder at dyrke jorden på. Der stilles mere og
mere spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at sprøjte gift
og sprede kunstgødning ud på jorden, da det efterhånden
viser sig, blandt andre miljøproblemer, som denne måde
at drive landbrug på bevirker, at også vores grundvand og
dermed drikkevand er alvorligt truet af nitrat og pesticider. Andre måder at drive landbrug på skåner naturen noget
mere.
Indenfor dette område findes der det økologiske landbrug
og det biodynamiske landbrug. Disse to landbrug bliver
almindeligvis betragtet under et, men der er en forskel i
deres natursyn, og måden at drive landbrug på. I en brochure "Biodynamiskjordbrug - en levende helhed" udgivet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug kan man læse
følgende: "Formålet med en biodynamisk landmands arbejde er at sikre jordens frugtbarhed for fremtiden og fremstille fødevarer med høj indre og ydre kvalitet. Dette opnås med en god økologisk jordbrugsdrift og et bevidst
samarbejde med de livgivende kræfter i naturen."

skikkelse i Tyskland. De var blevet stadig mere
foruroligede over de tegn på degeneration og sygdom, som
for alvor begyndte at vise sig på landbrugets forskellige
områder på den tid. Brugen af kunstgødning var på det
tidspunkt ved at blive almindelig i landet. På deres
foranledning afholdt Rudolf Steiner sit "Landbrugskursus"
på grev Carl von Keyserlingk's gods. Her anviste han en
række praktiske metoder til at imødegå denne forringelse
og styrke jordens frugtbarhed.
Ifølge Rudolf Steiner er jordens livsprocesser i aftagende,
og derfor er det ikke nok at dyrke økologisk, der vil
alligevel være en forfaldsproces. Derfor ønsker man inden
for det biodynamiske ikke blot at vedligeholde det
bestående, men også at udvikle det, ved at tilføre det

Det er på dette punkt, spørgsmålet om de livgivende
kræfter, at det økologiske og det biodynamiske adskiller
sig fra hinanden. Det økologiske hviler på den samme
materialistisk mekanistiske naturvidenskabelige
verdensopfattelse som det konventionelle landbrug,
hvorimod det biodynamiske hviler på en spirituel
verdensopfattelse, hvori jorden og kosmos indgår som en
helhed. Ordet biodynamisk beskriver forbindelsen mellem
himmel ogjord: bio står for liv, dvs de levende organismer,
deres behov og samspil, mens dynamisk står for kraft,
energi og bevægelse.
Baggrunden for det biodynamiske landbrug tegner sig
tilbage til 1924. En kreds af tyske bønder henvendte sig
til den østrigske filosof, naturvidenskabsmand og
åndsforsker Rudolf Steiner, der på den tid var en kendt
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livskræfter, idet man arbejder udfra den antagelse, at der
i planter og dyr virker livgivende og formende kræfter,
som komplementere de fysiske og kemiske processer i den
levende natur, ved at virke aktivt ind i de fysiske og
biologiske processer i jord, planter, dyr og mennesker. For
at understøtte, styrke og harmonisere disse processer
anviste Steiner brugen af planteekstrakter, humus- og
kiselpræparater i gødningen og ved udsprøjtning på
markerne.
Det er baggrunden for brugen af de biodynamiske
præparater, som har til formål at styrke disse livsprocesser,
som ligger til grund for jordens frugtbarhed. De har en
homøopatilignende virkning.
I det sidste nummer af "Den ny Verdensimpuls" (nr. 2
juni 2003) kunne man læse en artikel om forskeren George
de la Warr, der fandt ud af, at planter ikke behøver stoflig
gødning, blot de får stoffernes "frekvensmønstre" tilført.
Dette er et spændende område at komme ind på. Det har
faktisk vist sig, ved et 21-årig forsøg i Schweiz, hvor man
sammenlignede biodynamisk, økologisk og konventionelle
dyrkningsmetoder, at på trods af fosformangel i det
biodynamiske viste afgrøderne ingen fosformangel eller
nogen former for mangler. De indeholdt alle de stoffer,
som de skulle. Sådanne forsøgsresultater er interessante
set i lyset af den pågældende artikel (Når tankeenergi bliver
konkret). Indenfor antroposofien taler man ikke om
frekvensmønstre, men om livsprocesser, de kan ikke
iagttages med de fysiske sanser. Hvordan kan disse
processer så påvises?

Kan man måle livskraft?
Omkring 1920 spurgte nogle unge naturforskere Steiner,
om det var muligt at påvise "det æteriske", livskraften,
eksperimentelt med rent videnskabelige metoder. De var
interesseret i antroposofien og specielt i Steiners udtalelser om "formdannende kræfter som virker ind i levende
organismer, og som ikke lader sig beskrive ved hjælp af
de gængse kemiske og fysikalske termer". Steiner gav dem
nogle forslag, og ud af dette er så de såkaldte billeddannende metoder opstået.
Der er tre sådanne metoder: biokrystallisation, stigbilleder
og rundkromatogrammer. Princippet i dem er, at plantesaft reagere med en opløsning af et uorganisk salt på en
sådan måde, at billedlignende strukturer eller krystalfonner
opstår, hvorefter det fortolkes. Jo større vitalitet planten
har, jo mere formår den at skabe fint forgrenede og ordnede strukturer eller smukke krystalmønstre. Hvis det
uorganiske salt under samme betingelser var blevet overladt til sig selv uden plantesaften, ville billederne se helt
anderledes ud. Stigbilledet ville være fonn- og oftest farveløst, og biokrystallisationsbilledet ville nærmest se
"dødt" eller ustruktureret ud.
Herhjemme er der for nylig lavet to ph.d.-afhandlinger
om metoderne. Den ene, Annette Tingstads "Metode og
kvalitet" rummer også et meget interessant afsnit om
videnskabsfilosofi, for at påvise berettigelsen i Steiners
videnskabssyn, der rummer begreber som æterkræfter, der
er tilstede som et åndeligt livgivende og formskabende
princip i alt levende organisk materiale.

Her er et eksempel på to biokrystallisationsbilleder, henholdsvis uden og med gulerodssaft:

Her ses det uden plantesaft
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Her ses det med gulerodssaft

Man ser her et tydeligt eksempel på hvordan
kobberkloriden udkrystallisere sig, når den er overladt til
sig selv, og hvordan den udkrystallisere sig, når
plantesaften er tilsat. Man ser hvordan plantesaften
ligesom ordner krystallerne og danner et mønster. Hver
planteart har sit eget specifikke mønster, og ligeledes
hvordan den er dyrket, kommer til udtryk i hvor kraftigt
eller svækket saften formår at ordne og strukturere
krystallerne.

Resultater af forskningen
I tidens løb er der foretaget en hel del forskning, hvoraf
noget foreligger som rapporter eller som regelrette videnskabelige arbejder. Disse rapporter er gået med ind en
undersøgelse, som blev foranlediget af Det Økologiske
Fødevareråd, og som udkom i en rapport "Økologiske
fødevarer og menneskets sundhed". Der er tale om sammenlignende dyrkningsforsøg med grønsager, frugt og kom
mellem organisk, herunder biodynamisk, og konventionel
dyrkning.
Der blev brugt både almindelige analysemetoder og billeddannende metoder. De billeddannende metoder viste i
alle tilfælde tydeligt bedre billeddannende egenskaber hos
økologisk/biodynamisk dyrkede afgrøder end de konventionelle, også selvom de traditionelle analysemetoder ikke
altid kunne afsløre forskellen. Dette tyder netop på tilstedeværelsen af en kraft, som ikke kan påvises med almindelige metoder.
Det interessante er, at man også kunne skelne mellem økologisk og biodynamisk ved hjælp af de billeddannende
metoder, hvor det biodynamiske i alle forsøg udviste de
bedste billeddannende egenskaber. Ligeledes i det 21-årige
forsøg i Schweiz har man konstateret, at den mikrobiologiske aktivitet i jorden er større i det biodynamiske end i det
økologiske. Disse resultater understøtter den hypotese, at
man gennem de biodynamiske dyrkningsmetoder ved brug
af plante, kisel- og humuspræparater og såkalender, der
anviser de gunstige tidspunkter med hensyn til planet- og
måneindflydelserne, styrker de formdannende og organiserende livskræfter både i jord og afgrøder.

Rudolf Steiner: Bidrag til fornyelse af landbruget på åndsvidenskabeligt grundlag, Antroposofisk Forlag 1976.
Annette Tingstad (Red. bl.a.): Livskraft og mennesker,
Akademisk Forlag, 1995.
Tingstad, Annette: Ph.d.- afhandling: Kvalitet og metode,
stigbilleder til kvalitetsvurdering af fødevarer, KVL marts
2001, Gads Forlag.
KØnig, Vii Johannes, Resultater fra forskningen med de
biodynamiske præparater,
Bind 12, Institut for biodynamisk forskning, Darmstadt,
Tyskland, 1999,
oversat, redigeret og udgivet af Foreningen for Biodynamisk
Jordbrug, 2001,
(oversigtsmappe med kildehenvisninger til forsøg foretaget i
Europa)
Rapport fra FiBL nr1 august, 2000, Result from a 21 year old
field trial, udgivere: Research Institute of Organic Agriculture
(FiBL), Ackerstrasse, PO.Box, CH-5070 Frick og Federal
Research Station for Agroecology and Agriculture (FAL),
Reckenholzstrasse 191, CH-8046 Zurich.
Red. Gilles Weidmann (FiBL). Forfattere: Andreas Fliessbach,
Paul Mæder (FiBL) og David Dubois, Lucie Gunst (FAL).
Rapport fra vidensyntese, Forskningsinstituttet for Human
Ernæring, KVL. 2001: Økologiske fødevarer og menneskets
sundhed. FØJO-rapport nr.14/2001, Forskningscenter for
Økologisk Jordbrug, Foulum, Tjele, 2001.
Fig. 1: De to biokrystallisationsbilleder er fra Biodynamisk
Jordbrug nr. 6, 1999.
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Interwiev med
BertYogson
Bert Yogson har undervist i yoga
og meditation i mange år i
Sverige og har skrevet 15 bøger
om dette og flere beslægtede
emner som f.eks. mental træning,
stressreduktion og søvnteknik.
Ved hans besøg i klint ijuli fik vi
følgende interwiev:
Sp: Hvoifor mener du, vi her i vesten nu har brug for
østens gamle teknikker som yoga og meditation?
Bert: Vi har det jo dårligt her i vesten. Vi lever så
materialistisk, at vi er neurotisk forstyrrede. Det er klart,
vi føler os tiltrukket af den østlige filosofi, fordi den altid
har stået for ro og harmoni.
Sp: Johs Dragsdahl, som indførte yoga på sin højskole,
mente den gjorde mennesker mere selvoptagne i stedet
for at være optaget af at tjene sin næste. Hvad mener du
om det?
Bert: Mange menneskers handlinger styres i høj grad af
tyngdeenergi, af stærke egokræfter og manglende intuition.
En del æder sig fordærvede, andre skader sig selv med
overdreven kampsport, man klatrer i bjergene på isglatte
klippevægge, bokser, kører racerbil, betaler ekstra for
ubeskyttede samlejer med prostituerede ... Pædagogen eller
yogalæreren har et stort ansvar for, hvordan han
præsenterer sin undervisning.
Der findes et ordsprog i østlig filosofi, som ligger Martinus
kosmologi meget nær, det siger, at når øst og vest mødes,
vil menneskene kunne gøre gult mudder (jord) til guld.
Dvs når det bedste i østens kulturer og det bedste i vestens
kulturer mødes, ligesom når den feminine og den maskuline
pol mødes, da kan menneskene "skabe guld", symbol på
foreningen af de bedste kræfter.
Jeg har arbejdet med yoga siden jeg var ung, og jeg har
altid i min undervisning kun medtaget essensen af den
østlige filosofi. Vi kan jo ikke se bort fra, at der er megen
kundskab i den østlige filosofi.
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Sp: Vi må erkende, at mange i de vestlige lande lever et
temmelig stressfyldt liv. Men Yoga anses jo ikke bare for
afslapning, en del ser den nærmest som en vej til højere
bevidsthed, ja til en form for "personlig frelse ",
lyksalighed. Kan den enkeltes motiv ikke meget nemt blive
selvisk?
Bert: Du må gå ind og finde kraften i dig selv, før du kan
gøre noget for andre. Hvis du ikke selv har det godt, kan
du ikke være kreativ og inspirerende for andre. Når du
har fundet din egen styrke, kan du gå ud og være dynamisk
givende for andre. Det er det, jeg kalder moderne yoga.
Det er "at oplade batterierne". Vi må sende positiv
kærlighedsenergi til vore mikroorganismer. Har de det
godt, så har vi det også godt. Fanatisme er fascisme for
vor guddommelige mikroverden.
Hvis man tager essensen af god yoga, det der handler om
afslapning og åndedrætsteknikker, så oplader man sine
batterier, sine energiressourcer. Man kan kalde det "vestlig
yoga" eller "psyko-træning". Yogaen er dog skabt af
personer, der har haft nogle kosmiske glimt og forstået,
hvordan vi energimæssigt fungerer med chakra' er osv.
H vis ikke vort mikrokosmos fungerer, så er der
"verdenskrig" i kroppen, og så forbryder vi os mod vort
eget indre univers. Vi må sørge for energi til vore
mikroorganismer.
Sp: I din sidste bog "Hverdags-yoga" giver du læserne
indtryk af, at yoga og meditation nærmest er løsning på
alle deres problemer. Ja, et sted skriver du, at yogaens
dybeste perspektiver "at møde Gud". Er du ikke bange
foratloveformeget? Derervelogsådem, der opnår det
modsatte af "lykke og fred"?
Bert: Det er en positiv metafor, jeg her har udtrykt, og
som vi først kan realisere længere henne i inkarnationerne.
Men vi møder jo altid Gud på forskellige niveauer i
hverdagen og på højere stadier, når vi sover - "la petite
morte - den lille død".
Skøn og stærk kreativitet og harmoni er en slags samleje
med Gud i hverdagen. Det er derhen, jeg med den yoga,
jeg altid har kaldt moderne yoga, vil inspirere mine
kursusdeltagere. Martinus var en mester i at formulere
enkle dybe livssandheder. På et spørgsmål om, hvad livets

mening var, svarede Martinus: - Underholdning!
Et metafysisk, enkelt og inspirerende svar.

Sp: Vi er vel ikke her på Jorden i denne tidfor specielt at
blive lykkelige men for at udvikle os, eller hvad?
Bert: Du udvikler dig vel ikke mere ved at have det dårligt
end ved at have det godt! Du kan ikke blive positivt
skabende for dine medmennesker, hvis du ikke har det
godt med dig selv. Martinus citerede ved en lejlighed en
gammel dansk talemåde, der lød: Den, som giver til han
ligger, skal have klø til han tigger.

Sp: Marja Savola skrev i sidste Impuls-blad om, hvad
der kan ske, hvis psykisk uligevægtige personer begyndte
at dyrke de østlige teknikker. Har du slet ingen dårlige
erfaringer?
Bert: Ja, en del flipper ud, når de kommer i kontakt med
ekstreme "frelserkurser" med bl.a. langtrukne meditationer,
hyperventilering, med pop-guruer som lover kontakt med
den "anden side" og oplevelse af tidligere inkarnationer,
magiske kræfter, at kunne styre andre mennesker, ud-afkrop og nær-døds-oplevelses-øvelser. Her går man over
grænsen og er ikke naturligt beskyttede.
Jeg har aldrig dyrket de hårde sider af disse teknikker,
f.eks. nogle af åndedræts teknikkerne. Åndedrættet skal
foregå indenfor visse frekvenser. Problemet er, at de fleste
mennesker ånder forkert. Det giver psykiske spændinger.
Det første jeg lærer folk er at ånde rigtigt for at blive
afspændt. Anspændte mennesker er ikke særlig åbne for
at lære noget - heller ikke af Martinus-kosmologien.

Sp: Er en vigtig del af det ikke at opØve evnen til
koncentration?
Bert: Yoga er koncentration. Yoga er forening,
sammensmeltning med helheden. Den har en universel
kosmisk betydning. Yoga er oprindeligt konstrueret ud fra
en religiøs motivation, nemlig den at hvis Gud findes, må
jeg kunne opleve Gud. Jeg vil finde bevis på, han findes,
gennem discipliner og øvelser. Mens den veslige verdens
præster har sagt: tro på Gud, tro på du kommer i himlen,
har man i østen sagt: ok, hvis Gud findes, må jeg kunne
finde ham selv.

Sp: Men Martinus har sagt, mener jeg, at østens metoder
er en kunstig vej til at opnå forening med guddommen.
Vi kan og skal ikke forcere den udvikling. Er det ikke det,
man via yoga vil prØve på?
Bert: Jeg lover ikke på mine kurser, at man med yoga kan
nå dertil. Heller ikke til oplevelse af tidligere inkarnationer
osv. Efter min erfaring er de fleste, der søger en sådan
forening med Gud, modne ikke-selviske mennesker. De er
modne for at lære Martinus' kosmologi at kende, hvad
jeg da også har givet dem inspiration til.

Sp: Selvom du ikke har erfaret det, har man dog hørt
om, at mennesker er kommet galt afsted ved at
eksperimentere med øvelser, de bare har læst sig til?
Bert: Alting er farligt. Hvis du spiser for meget. Hvis du
står på ski eller spiller tennis. Du risikerer altid at skade
dig selv, hvis du overdriver. Vi måjo lære vore grænser at
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kende og respektere dem. Mennesker med en latent
psykose har altid risiko for at opleve noget, der udløser
den. En stærk film f.eks.

Sp: Men hvis man i meditation sidder og koncentrerer på
f eks. et tændt stearinlys, kan man komme i en form for
trance-tilstand. Inviterer det ikke til besættelse?

En kvinde, der var hengivent engageret i Martinus
kosmologi hoppede senere ud foran et tog og diskamerede.
En anden gled ind i en svær depression, da hun blev klar
over, at den abort hun nyligen havde fået
foretaget, var imod de kosmiske love.
Naturligvis var det ikke Martinus' fejl,
selvom de begge var Martinustilhængere.

Bert: En kunstner helt optaget af skabende arbejde er også
i en form for trance. Hvis han besættes, er det ihvertfald af
positive ånder. Når mennesker har det godt og selv udstråler
positive og kreative energier, vil de også tiltrække
positive energier. Det er det, yogaen forsøger
at hjælpe mennesker med. Det er kun hvis
man går ind i de "hårde" øvelser, som
f.eks.
hyperventilering, at
mennesker kommer i kontakt med
deres traumer. Vejrtrækningen er
jo forbindelsesled til vor indre
verden.

Sp: Opøvelsen af tankekoncentration er en del afvor
udvikling lige nu. Det er den
evne, vi skal bruge til at
materialisere. Når jeg f eks.
skal skrive en artikel, må jeg
koncentrere mig for at
"materialisere" mine tanker på
skrift. Men meditationens
koncentration er jo noget helt
andet. Der koncentrerer man sig om
feks. et punktfor i virkeligheden at blive
tanketom. Hvori består forskellen?
Bert: Der er forskel på anspændt koncentration og
"opmærksomhed uden spænding". At fokusere anspændt
er som at spille klaver med knyttede næver. Når du vil
udøve selvhealing, eller når du sidder og taler med dine
mikroorganismer, så fordres der en form for afspændt
koncentration. Martinus siger, at man ikke kan blive besat,
hvis man har en vis koncentrationsevne. Mennesker uden
koncentration, f.eks. narkomaner og alkoholikere, bliver
nemt besatte.

Martinus anbefaler meditation på
Fadervor. Jeg kalder min egen
hoved-meditation
for
hverdagskontakt med Gud - her
visualiseres Gud som strålende
solenergier, der går skråt op fra min
pande eller "det tredie øje" mod
verdensaltet eller Gud. Det giver mig
styrke, perspektiv og kreativitet. Jeg tror ikke
vor Martinus fra sine højere sfærer har noget imod den
meditation ....
Det er kun for fanatiske mennesker, meditation og yoga er
en risiko. Og for mennesker, der ukritisk giver sig selv ind
under en guru' s magt. Martinus har sagt, at 9 ud af 10
guru' er er mentalt forstyrrede. Når anspændte, psykisk
ustabile personer sidder og mediterer på et mantra, kan det
da gå galt. Man skal aldrig meditere, før kroppen er
afspændt. Hvis man vil være sikker på at være beskyttet,
kan man jo, som Martinus har anbefalet, meditere på
fadervor.

"Min filosofi er, at man aldrig skal ha' det
dårligt mere end højst et minut ad gangen."
Bert
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Nostradamus
den kryptiske profet
v/Ruth Olsen
Mange har i tidens løb forsøgt at tolke Nostradamus'
kryptiske profetier. De fleste har lagt mest vægt på hans
katastrofe-beskrivelser, dvs det de opfatter sådan. For da
man ikke har haft megen kendskab til den gamle visdoms
symbolsprog, er meget blevet misforstået alene af den
grund. Dette symbolsprog kendte og brugte Nostradamus
uden tvivl, for både hans far og bedstefar havde som
spanske jøder stor indsigt i den hemmelige lære ,
kabbala' en. På grund af inkvisitionen måtte de flygte til
Frankrig, afsværge deres tro og lade sig døbe, hvorved de
samtidig tog navneforandring til det meget katolske
Notradamus.
Nostradamus havde arvet en stor samling okkulte skrifter,
som han måtte brænde for ikke at risikere selv at blive
brændt. Men indholdet var blevet en del af hans
tankeverden. Når han f.eks.taler om, at "himlen
formørkes", mener han derfor formodentligt, at det er
bevidstheden, der formørkes. Og når han taler om konger,
kan han godt mene en særlig åndeligt udviklet person,
sådan som Martinus også har brugt ordet, og i stil med
beskrivelsen af Jesus som "kongernes konge". Når
Nostradamus således nævner en særlig dansk "konge",
kan han godt have ment Martinus. Det vender jeg tilbage
til.

Hvordan kan man se ud i fremtiden?
Hvordan bar Nostradamus sig ad med at se så mange år
ud i fremtiden, og med hvilken sikkerhed ville det, han
skuede, ske? Vi kan faktisk alle se lidt ud i fremtiden
nemlig ved vor (endnu ret uudviklede) evne til at oversku~
og forstå nogle årsag-virknings-kæder. Vi kan regne ud,
at hvis vi gør det og det, så vil der ske det og det. Det er
fordi universets energier er lovbundne.
Springer jeg ud fra Rundetårn, ved jeg, jeg falder ned.
Den lov kalder vi tyngdeloven. Det er ret enkelt. Normalt
er årsag-virknings-kæderne nok så komplicerede. Derfor
har vi med vor spæde intelligens endnu svært ved at skue
ret langt ud i fremtiden, omend naturvidenskaben er
kommet et pænt stykke vej med at afdække naturlovene i
den fysiske verden.
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Det er imidlertid ikke kun i den fysiske verden, energierne
er lovbundne. De metafysiske (såkaldt åndelige) energier
virker også efter bestemte love, men dem kender
menneskene endnu så lidt til, at vi konstant kommer til
skade. Det var det, Martinus bl.a. blev inkarneret her for
at lære os noget om. Han har kaldt det "kosmisk kemi" og
påvist, hvor umuligt livet ville være, hvis vi ikke kunne
regne med, at den samme årsag altid havde den samme
virkning. Vi lever i et logisk univers og ikke i
tilfældighedernes kaos.
Hvis man er i stand til at skue ind i den metafysiske verden,
kan man se årsag-virkningskæderne i et samlet nu og før
de materialiserer sig på det fysiske plan. Her er man jo
uden for tid og rum. Teosoffen Annie Besant beskriver
det på den måde (i bogen "Livets og formens udvikling"),
at i universet står alting i forhold til alting og er til stede
altid. Alt hvad har været, alt som nu er manifesteret, og
alle muligheder, dvs det endnu ikke udfoldede. Når
mulighederne manifesteres i den fysiske verden, fremtræder
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det evige indbyrdes forhold i rækkefølge som årsag og
virkning. Set fra et højere felt, fra helhedens midtpunkt,
fremtræder periferiens detaljer i successive hændelser, en
ordnet rækkefølge i tiden.
Det var åbenbart dette "højere felt", Nostradamus fik lov
at skue fra eller se afspejlet i sit kar med vand ved sine
natlige trance-tilstande. Hvis man kan se udviklingen fra
jordklodejegets perspektiv, er 500 år ikke ret meget. For
slet ikke at tale om fra guddommens perspektiv, hvor
"tusind år er som een dag".

Menneskets indflydelse
Men kan vi mennesker da ikke med vor fri vilje ændre
kursen på denne årsag -virkningskæde ? Jo lidt, men så skal
virkelig mange mennesker ændre deres grundlæggende
tænkning og adfærd og tage et uforudseelig stort spring
fremad i åndelig udvikling. Det enkelte menneske kan
ændre en hel del i sin egen skæbne, men der skal meget til
at ændre menneskehedens. Og faktisk er de fleste temmelig
forudberegnelige i deres adfærd.
Det er lidt ligesom når videnskaben i dag kan forudse
elektronernes adfærd, selvom
man har opdaget, at en del af dem
opfører sig "uberegneligt" .
Sandsynligheden for den samlede
adfærd er stor nok alligevel til at
man kan beregne den og
frembringe de teknologiske
fremskridt, vi hidtil har set.
Nogle mener, der nu er blevet så
mange åndeligt bevidste og
næstekærlige mennesker her på
J orden, at vi kan afværge de
katastrofer, der er profeteret om,
også f.eks. i Johs. åbenbaring.
Mon? H vor mange har "Guds
segl på deres pande"? (åbnet
pandechakra' et, regner jeg med,
det betyder). Der mangler da vist
en dellidelseserfaringer endnu.
Men behøver vi indhøste dem i
krigens ragnarok? Der er vel
andre måder at blive moralsk
klogere på. Men er de måder
hurtige nok? Den åndelige
udvikling skaljo intensiveres nu,
inden vi gør mere skade på os selv
og Jorden. Det er det, den nye
verdensimpuls skal medvirke til.
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Nostradamus siger, at "den største og frygteligste
hjemsøgelse vil blive opgøret mellem menneskene
indbyrdes." Det sker når "ærlighed og retskaffenhed
tilsidesættes". Han beskriver, hvordan der hen mod "de
sidste tider" vil ske et "sædernes forfald", de "hellige love"
lades hånt om, og "fællesskab om goderne skydes stærkt
tilbage". Der vil da behøves stadig mere kontrol overfor
"begærlige ulve" og mere "opsyn med hundene".
Negative tendenser, der tidligere blev holdt i ave af
autoritær disciplin, af æresbegreber og en vis kontrol fra
familie- og nærmiljø, vil forstærkes. Det ser vi mange tegn
på for tiden. For selvom interessen for en åndelig udvikling
er voksende, ser vi samtidig en forøget egoisme og en "lados-nyde-det-ene-liv-mens-vi-har-det-og-Iad-bare-fandenta' -de-bageste" -holdning. Hverken ordet solidaritet eller
næstekærlighed siger dem noget i de kredse. Det er
"bukkene" i Johs.åbenbaring, går jeg ud fra.

Den store omvæltning
For de sidstnævnte vil de kommende begivenheder nok
komme "som en tyv om natten". At der vil ske store
omvæltninger om føje år, synes der ikke at være tvivl om.
Det er de fleste profetier enige om. Også i den muslimske
verden. For også muslimerne har en
eskatologi, dvs en profeti om "de
sidste tider". Den synes at forudsige ligesom Nostradamus, og som også
Johs.åb.9, 14-21 kan tolkes - at der vil
opstå et nyt Stor-persien (Iran+Irak),
der vil føre en eller anden form for
krig mod den vestlige kristne verden.
Muslimerne, især shi'iterne
(nuværende magthavere i Iran og
flertallet i Irak), ser hen til en
kommende "frelser", Mahdien, der
skal genoprette Guds-Allahs
herredømme over hele Jorden. Han
skal udfri verden fra kaos og ondskab
og tugte dem med "falsk religion". Ved
de sidste tider vil mange dog forføres
til at frafalde den muslimske tro, fordi
en "falsk forfører" giver dem mad.
løvrigt skulle selveste Muhammed
have forudsagt, at Spanien ville blive
erobret, tabt og igen erobret. Men så
kommer "verdens ende" også få år
efter!
Nostradamus synes også at forudse
muslimers indtog i sydeuropa, men de
nærmere omstændigheder er uklare.

Det synes dog at komme til at foregå under større
voldsomheder end almindelig indvandring. Nogle
fortolkere mener, der desuden er tale om en fare ude fra
rummet, f.eks i form af en komet. Men Martinus har sagt,
at Jordkloden er færdig med at "slås" med andre
himmellegemer. Den synes dog ikke at være færdig med
"indre eksplosioner". Jordskæl v og vulkanudbrud skulle
være på vej, bl.a. i Italien.
Det har ikke blot Nostradamus forudset, men også den
irske ærkebiskop Malakias. Efter hans visioner i år 1140
ville der komme endnu 108 paver, som han gaven kort
karakteristik, som har vist sig at være ganske rammende.
Under den 107. pave - den vi har nu - skulle Rom blive
hærget af en naturkatastrofe. Derfor vil den sidste pave
ikke bo i Rom, og hans religiøse indflydelse
vil ophøre. Den nuværende paves tilstand taget
i betragtning, skulle denne forudsigelses
rigtighed altså snart vise sig!
At romerkirken s tid vil være forbi med den
forestående tredie store omvæltning, har også
Nostradamus forudsagt. Han synes at mene,
at det er materialismen, der vil gøre en ende
på pavernagten. Det kan altså være
materialismen, han benævner "antikrist", og
ikke en person, som nogen tror.
Når Jesus (Matt. 24.) siger om "de sidste
tider", at "solen vil formørkes, månen miste
sit lys, og stjernerne falde ned fra himlen",
skal det forstås symbolsk og ikke bogstaveligt.
Aivanhov har i bogen "Nyt lys på
evangelierne" udlagt disse ord sådan, at solen
betyder visdom og intellekt, mens månen står
for følelserne og det religiøse. At stjernerne
falder ned betyder, at alle de, der har en høj
men ufortjent stilling og status, vil falde ned
fra deres piedestal.

Den nye lov
Billensteins fortolkning fra 1920 synes at være den eneste,
der peger på, at noget helt centralt hos Nostradamus er
profetien om "den nye tro". Faktisk kalder Nostradamus
det ikke en "tro", men en ny "lov, som vil blive taget imod
af både kristne og vantro", og som "ikke ligner nogen
anden tro, men bevarer den store Messias' bud."
Fordi Nostradamus havde skrevet nogle konkrete ting om
en kommende oversætters hoste-problemer, der ville
forsinke bogens trykning, og da dette passede så nøjagtigt
på Billensteins situation, kom han til at overvurdere sin
egen rolle og betydningen af hans bog. Han troede, det

var ham og hans bog, der skulle begynde en religiøs
omvæltning. Den skulle nemlig iflg hans Nostradamusfortolkning få et startskud omkring 1920 og udgå fra
Danmark!
Ifølge Nostradamus er der tale om "klare evige love, der
ikke henvender sig til vor følelse men til vor forstand".
"Dogmerne vil blive bortkastet", og "når den er på sit
højeste, ophører den besynderlighed at brænde de døde
menneskelegemer." "Dødens dag bliver til en fødsel", og
vi vil "ofre os selv for vor næste". Denne "nye lov" vil
vise os, at "vort åndelige liver underkastet evige logiske
love og ikke nogen tilfældighed." Det passer jo altsammen
godt på Martinus' åndsvidenskab!
I et af versene knyttes Nostradamus,
Nildeltaets store pyramide og Kongen (den
åndeligt højtudviklede person) af Danmark
sammen, og det antydes, at der på et tidspunkt
vil afsløres hemmeligheder i pyramiden. Men
der er åbenbart flere "vigtige fund, som først
vil blive afsløret, når tiden er inde". Allerede
da pyramiderne blev bygget for 80-90.000 år
siden, var Martinus en åndeligt højt udviklet
person og involveret i bygningen af dem, har
jeg læst et sted.
Billensteins tolkning af Nostradamus er
naturligvis præget af, at han ikke kender noget
til åndsvidenskaben. F.eks. tales der en del om
"en lampe, der vil afdækkes", hvilket nok
burde oversættes som "lys eller visdom, der
vil åbenbares". Der tales om "en hellig ild"
og "lampen, der brænder med den
uudslukkelige ild". De, der kender Martinus'
begreb "den højeste ild", ville nok opfatte det
som intuitionsenergien. N o stradamu s siger, at
det vil gå den ilde, der åbner "skattens skrin"
i utide, dvs før menneskene har "erkendt det
firkantede" (=det materielle?) og opdaget "de
ophøjede legemer" (=de [mere energilegemer?)
For nu at vise, hvor kryptisk Nostradamus er for den
forudsætningsløse!

Hvornår breder "den ny lov" sig?
De fleste Nostradamus-fortolkere er enige om, at han taler
om tre store omvæltninger. Nogle sætter den første til at
være Napoleonskrigene og tiden omkring den franske
revolution med dens friheds-idealer. Den anden er krigene
i det 20. århundrede, dvs 1. og 2. verdenskrig, herunder
den russiske revolution med dens ligheds-idealer. Fra denne
skulle der gå 57 år før den tredie omvæltning begynder,
og denne skulle vare i 27 år. Hvis vi lægger 57 til 1945
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kommer vi til 2002. Da begyndte USA krigen i
Afghanistan. (Mon den tredie omvæltning vil fokusere på
broderskabs-idealer, altså næstekærlighed?)

Han ser, at først vil et land på Balkan sætte Europa i
brand. Dernæst vil en underlig skikkelse, en "ny Napoleon"
fortsætte det blodige drama. Det var den første fakkel.
Den anden fakkel vil forårsage kirkens fald og "den etiske
ide er næsten forsvundet, og menneskeheden er uden
moralsk følelse.

Hvis vi tror på Nostradamus og de foreliggende
fortolkninger, er den tredie store omvæltning altså lige
begyndt. Først i slutningen af
denne vil den nye åndelige
Men da opstår en ny reformator.
Nostradamus sagde, at
bevægelse for alvor brede sig,
Gud, sjæl og ånd vil blive omsmeltet
skrev Nostradamus - som "en
i en ny ovn. Den mand, der skal
den nye "tro" vil være baseflod, der strømmer fra Norden".
udføre denne mission lever allerede
ret på evige love. Den henIndtil da må vi gøre det
på Jorden, men selv kender han
vender
sig
ikke
til
vor
følelse,
forberedende arbejde, så godt vi
endnu intet til den mission, der
kan, selvom en del af os ikke er
venter ham. Jeg ser symbolismens
men til vor forstand.
her til den tid. Men det er jo også
lys overstråle kommercialismens
vigtigt at være godt forberedt til
fakkel.
næste gang, vi kommer herned!
I stedet for nutidens prosaiske polygami og monogami vil
Kilder:
forholdet mellem kønnene bygges op på en ny og skøn
Eberhard Fuchs: Nostradamus (Bogan 1982)
opfattelse aflivet. Jeg ser nationerne vokse i visdom. Livet
C.S.Billenstein: Opklaringen af Nostradamus' profetier
er evolution, og evolution er udvikling. Jeg ser
(1920)
verdensdramaet i sin nuværende form svinde bort som
Stefan Paulus: Nostradamus 1999 (1993)
aftenens sol glød over bjergene."
Peter Bander: The Propheties of St. Malachy (1983)

ps- Tolstoj's fremtidssyn
Jeg læste i bladet Kosmos nr.6/1947 om et fremtids syn,
som den russiske forfatter Leo Tolstoj havde i 1910,
(offentliggjort i dagbladet "København" d.16/9-1913, læst
og fortalt af Erik Gerner Larsson). Tolstoi kaldte det selv
"et åndeligt skyggerids", og det var da heller ikke særlig
konkret, især de årstal han forsøgte at sætte på var helt
ved siden af. Men indholdet var og er tankevækkende.
Tolstoj siger: "Over den menneskelige skæbnes havflade
ser jeg en nøgen kvindes uhyre silhuet. Hendes skønhed,
hendes smil, hendes juveler, det trylleri, der udgår fra
hende, er uden lige. Nationerne styrter efter hende, hver
især ivrig efter at vinde hendes gunst. Men hun, som den
evige kurtisane, koketterer med dem alle. I hendes
hårsmykker glimrer diamanter og rubiner, og over hendes
hoved
flammer
med
gyldne
bogstaver:
KOMMERCIALISME.
Så skøn og tiltrækkende hun end synes, følger lidelse i
hendes fodspor. Hendes stemme, der har guldets
metalklang, og hendes grådige blik er gift for de nationer,
der falder som offer for hendes ynde. Og se, hun bærer tre
fakler, hvis gnister tænder verden i brand. Den første er
krigens fakkel. Den anden er smålighedens og
snæversynethedens fakkel. Den bærer i sig falskhedens
frø. Den tredie fakkel er lovens, grundlaget for "uretfærdig
retfærdighed. "
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Leo Tolstoj

Dialog
Fra GiJran Rudengren, Sverige, har vi fået jlg:

Fra Harry Rasmussen har vi modtaget jlg. indlæg:

Grundenergierne

Snyd og bedrag?

Martinus skriver om grundenergiernes styrke, at de er 20,
40, 60, 80, 120 og 100. Har han noget sted forklaret,
hvorfor han begynder med 20 og ikke sætter energierne til
1, 2, 3, 4, 6 og 5? Han har nemlig et sted skrevet, at
moderenergien må være større end summen af de andre
energier, men ikke mere eksakt præciseret, hvor meget
større. Hvis det ikke er et helt tal større, så har vi faktisk
tallet pi i den totale moderenergi delt med antallet af
energier. Men det forudsætter altså, at alting deles med
20.

Svar fra Per Bruus-Jensen:
Kære Goran Rudengren !
Med tak for dit spørgsmål skal jeg oplyse, at Martinus så
vidt mig bekendt hverken skriftligt eller mundtligt har
redegjort offentligt for sit valg af talskalaen 20-40-60 osv.
som mål eller udtryk for grundenergiernes relative
gennemslagskraft.
Jeg har imidlertid selv på et tidspunkt bragt emnet på bane
over for Martinus, og han forklarede ved den lejlighed, at
det pågældende valg nærmest var truffet ud fra ønsket om
at gøre det indbyrdes styrkeforhold mellem
grundenergierne så anskueligt som muligt. Hvilket han
ikke mente ville lykkes så godt med mindre tal. Helt bortset
fra at det ville kunne bidrage til misforståelser, hvis han
fx. brugte de samme tal, som dem der udtrykker den orden,
i hvilken det er naturligt at nævne grundenergierne i
henhold til den rækkefølge, i hvilken de dominansmæssigt
afløser hinanden og danner evolutionskredsløb (1., 2., 3.
osv) - ikke mindst for den 5. og 6. grundenergis
vedkommende.
Så enkelt er det altså, og jeg skal tilføje, at der i Martinus'
svar intet var, der tydede på, at han havde haft tallet pi
inde i sine overvejelser.
Med venlig hilsen
PBJ

Kære Ruth,
Det var dog ein grausamer salbe,
du i sidste nr. af DNV fyrer af
mod James Randi i klummen
"Kort fortalt", blot fordi du ikke
er enig med ham. Og så ledsager
du teksten med et manipuleret
foto af den stakkels mand
udstyret med "dæmoniske øjne". "Tærskelens vogter" og
"djævleskikkeIse" kalder du ham. Det var voldsomme og
"fordømmende" ord at bruge om en mand, som nu gennem
mange år har sat sig for at afsløre al den svindel, der
utvivlsomt finder sted indenfor det såkaldte okkulte og
mystiske.
Jeg ved ikke, hvor meget du ved om James Randi, men for
hans vedkommende begyndte det allerede i 1960'erne og
70' erne, da han på nærmeste hold fulgte den dygtige
tryllekunstner Uri Geller på dennes turneer. Geller, som
du naturligvis har hørt om, udgav sig bl.a. for at være
tankelæser og for at kunne bøje skeer og gafler og lign.,
og få standsede ure til at gå igen, altsammen alene ved
tankens kraft. Randi havde fulgt Geller siden denne
begyndte sin karriere som almindelig tryllekunstner og
tankelæser i Israel, hvor Geller stammer fra.
Vistnok i 80' erne udgav Randi en bog med titlen "Secrets
of the Psychics", og heri beskrev han i detaljer, hvordan
bl.a. Geller bar sig ad med at læse folks tanker. Senere
"afslørede" Randi sammen med TV -værten Johnny
Carson, at Geller kun ville give sig i kast med at bøje
skeer mm,når han og hans assistenter selv havde medbragt
de pågældende og - viste det sig - på forhånd præparerede
genstande. I begyndelsen af 90' erne sendte dansk TV et
program om Randi og hans arbejde med at afsløre svindlere
og bedragere indenfor det okkulte.
Herhjemme optrådte Geller på et tidspunkt i beg. af70' erne
i et TV-program med en mere end villig Per Viking som
programvært. Og Svend Åge Rossen anmeldte i Kosmos
1975 "Bogen om Uri" i høje og tilsyneladende overbeviste
toner.
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Personligt tror jeg ikke, du har ret i, at James Randi og
DR TV m.fl. blot "får deres fordomme bekræftet" ved
den slags udsendelser. Ærlig talt, så tror jeg, der er en hel
del såkaldt clairvoyante, der tjener gode penge på at snyde
godtroende og betrængte mennesker. Jeg er delvis enig i
din kritik af "Fornemmelse for snyd", men mest fordi jeg
ikke mener, at programmerne var seriøse nok. Intentionerne
var der efter min mening intet i vejen med. Der er jo
vitterligt svindlere på "det okkulte overdrev", og det har
der alle dage været, også længe før "Meloni og Lazarus"
i sin tid blev afsløret som rent fup.
løvrigt havde jeg gerne set, at DNV ville have betragtet
det som en af sine væsentlige opgaver at medvirke til at
påvise og afsløre, når der er tale om snyd eller bedrageri
med okkulte fænomener. Det er ikke nok at konstatere, at
"selvfølgelig er der en del fuskere imellem de alternative,
og hvem blandt de lidt mere seriøse vil føle sig fristet af så
mange penge? osv" I stedet ser det ud til at også DNV
hænger med på den bølge eller trend af "åndelighed", der
præger mediebilledet for tiden. Om et halvt års tid eller
mere vil trend' en sandsynligvis være en helt anden, sådan
som det f.eks. også gik med yoga-bølgen i 1960' erne og
helsekost-bølgen i 1980' erne. Derimod anerkender jeg dine
kritiske bemærkninger omkring medicinalfirmaet
Lundbecks åbenbare forsøg på at udnytte bønnen til
kommercielle formål.
For øvrigt har jeg da også selv undret mig over, at den før
så endog særdeles rabiate venstrefløjskvinde Bente Hansen
har genfundet "sin kristne barnetro" og desuden er blevet
medlem af menighedsrådet under Vor Frue Kirke. Men du
slår næsten kors for dig, når du skriver, at du er "glad for
at have fundet Martinus' åndsvidenskab og således fået
afmystificeret kristendommen!" J a, det er jo herligt at være
"frelst", hvad enten det er som socialist, kristen eller
Martinus-fan.
Hvad er der forresten galt med kristendommens
mysticisme? Mon ikke den byder dig imod, fordi du er
"en gammel ateistisk, socialistisk feminist", sådan som
din selvkarakteristik lyder. Jeg mener ikke du med rette
vil kunne finde belæg for din holdning til kristendommen
og de kristne i Martinus' kosmologi. Martinus anerkendte
trods alt både kristendommens ritualer og de troendes ret
til at være troende. Men som bekendt skal de første blive
de sidste, og de sidste de første, eller med Martinus' ord:
"Vi må regne med, at der er en masse materialister, der er
meget humane, og de bliver de første til at modtage
analyserne." Hvilket vel skal udlægges på den måde, at de
humane og ateistiske materialister vil være modtagelige
for analyserne, før det bliver tilfældet for de dogmatisk og
ortodokst troende kristne og lignende folk af andre
trosretninger.
Venligste hilsener fra en ufrelst Martinus-fan.
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Svar fra Ruth Olsen:
Kære Harry,
Jeg er glad for indlæg, der udtrykker andre meninger end
mine. Vi vil jo gerne have en dialog her i bladet. Det kan
også gøre mig opmærksom på, hvornår jeg udtrykker mig
så uklart, at der opstår misforståelser. Jeg synes nemlig
nok, du misforstår en del af det, jeg faktisk skrev. F.eks.
kaldte jeg ikke James Randi en djævleskikkeIse, men at
han kom til at fungere som en sådan for nogle, nemlig for
de der lod sig friste.
Men det kan aldrig blive "en væsentlig opgave" for dette
blad at afsløre fuskere og bedragere på "det okkulte
overdrev", selvom jeg synes, vi prøver at være ret
skeptiske. Den opgave har vi simpelthen ikke
forudsætninger for at løse, da det ville kræve en indsigt i
lovene for de højere energiers virke, som meget få endnu
har. Bladets opgave - somjeg ser den - er så godt vi kan at
formidle den spirituelle viden, vi bl.a. via Martinus har
fået, om hvordan verden er skruet sammen. Men som
Martinus engang har sagt, kunne han kun give os en
"skefuld" ud af et helt vognlæs af viden om dette
komplicerede univers.
Med mine bemærkninger om tryllekunstneren James Randi
ville jeg blot påpege, at hans forudsætninger for at afsløre
svindel ikke er særlig store. Han anerkender jo ikke engang,
at der overhovedet findes clairvoyante evner, og
bekræftelsen på denne holdning er det eneste, han har øje
for. Han latterliggør denne gruppe mennesker, ja faktisk
alle åndeligt søgende. For alle vi, der erkender højere
energiers virke, er ifølge ham nogle godtroende fjolser.
Jo, selvfølgelig findes der svindlere, også nogle der mister
deres evner ved at gøre dem til en kommerciel indtægtskilde
og prØver at køre videre på snyd. Men hvis Randi havde
kendt til de åndelige love, havde han vidst, at det mest var
fuskerne, han tiltrak med sin fristende store pengedusør.
Da intet dog er tilfældigt, har Randi selvfølgelig også sin
vigtige rolle at spille i tidens læreproces. Og så var det,
jeg kom i tanker om den fristerskikkeise, vi allerede kender.
Ordene var bibelens - og Martinus' . Og billedet fandt jeg
i det gamle tidsskrift "Det Ukendte". Jeg faldt for fristelsen
til at bruge det - fordi jeg betragtede det fra en humoristisk
vinkel. Jeg betragter ikke Randi som en "stakkel".
Mht kristendommen som mystik: Da jeg som ung gav mig
til at læse i biblen i et seriøst forsøg på at forstå den, var
der mange ting, der forekom mig så uforståeligt, at jeg
oplevede det mystisk i den forstand, man normalt bruger
ordet. Her regner jeg ikke med det gamle testamente, det
er jo nærmest grusomt. Men selv en del af det, Jesus skulle
have sagt, var underligt, f.eks. Lukas 14,26: "Den der

ikke hader sin fader og moder og hustru og børn og brødre
og søstre, ja endog sit eget liv, kan ikke være min discipel".
Og hvad med dette: "Den der har, skal mere gives, den der
ikke har, fra ham skal det lidet, han har, endog tages."
Og: "Den der søger at bjerge sit liv, skal miste det, og den
der mister det, skal beholde det." Hvis den slags ord ikke
får en fortolkning, er det svært at finde meningen med
dem. De afskrives som gammelt volapyk - og man bliver
ateist.
Det blev jeg så, men altså ikke bare fordi "det lå i tiden".
Senere blev jeg socialist og feminist - i protest mod verdens
uretfærdighed. Men det var ikke omvendt, som du antyder,
Harry! Jeg fulgte vist bare en meget almindelig udvikling
for min tid.
Jeg har ikke i det omtalte indlæg nævnt nogetsomhelst om
Martinus' holdning til kristendommen, blot at hans
åndsvidenskab hjalp mig til at få "afmystificeret"
kristendommen. Nemlig ved at give os en fortolkning af
Jesu' budskaber, der var til at forstå. Det er jeg ikke blevet
"frelst" af, men jeg er blevet klogere! Det er jeg glad for det måjeg godt, ikk'?
Kærlig hilsen Ruth

Overnaturlige evner?
En mand kedede sig i sit ægteskab og besluttede at blive
discipel hos en taoist-mester. Det var imidlertid ikke videre
spændende, hvad han blev sat til. Trist rengøring. Tarvelige
pligter som sengeredning og havearbejde. Intet der havde
med magi at gøre. Til sidst besluttede "troldmandens
lærling" at vende hjem til konen.
Taoist-mesteren, som ikke havde været særlig begejstret
for sin discipel, var glad, da afskedens time nærmede sig.
Men disciplen sagde: Det er pinligt for mig at vende hjem
uden at have lært noget ekstraordinært. Kunne du ikke
her på falderebet i det mindste lære mig, hvordan man går
gennem en væg, altså uden at åbne døre eller noget?
Mesteren, som var ekspert i at bevæge sig fra rum til rum
uden at bruge døren, indvilligede. Men, advarede han, husk
at taoistisk magi kun må anvendes af den, som har et rent

hjerte og er uden onde hensigter. Disciplen fik nu lært,
hvad han ønskede, og vendte hjem.
Konen kunne ikke mærke nogen forandring og sagde, han
så ligeså godt kunne have været blevet hjemme og hjulpet
hende.
Besindig, besindig, brummede manden, du taler til en
person, som har fået magiske kræfter. Men konen troede
ikke på den slags og bad om at se bevis på det.
Jeg kan gå lige igennem væggen her, sagde manden, og
tænkte, at så kunne han samtidig få et kik på, hvordan de
nye rige naboer havde indrettet sig. Han kiggede nøje på
væggen og koncentrede sig enormt, sådan som han havde
lært det, og gik så lige imod murværket.
Uheldigvis for ham skete der kun det, at han slog hovedet
noget så forfærdeligt. Men konen lo højt, mens hun hjalp
sin uheldige helt på benene.
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NATIONERNES
SKÆBNE

v/Joy Persson
Alice Bailey's bog om
Nationernes skæbne er en
meget aktuel bog i vore EUtider, hvor nationer skal lære
at samarbejde og bidrage til
fællesskabet med deres specielle gaver, evner og talenter,
i stedet for at konkurrere og mele deres egen kage og skabe
ufred og ballade. Det er en bog, der viser os, at nationer er
levende væsner med en sjæl og en personlighed, og at målet
for enhver nation - som for ethvert menneske - er at forene
og integrere disse to til en guddommelig helhed. Dette sker,
når sjælens kærlighedsenergi efterhånden får overtaget over
personlighedens selviske interesser, som for nærværende
er dominerende blandt alle verdens nationer.
Det er en bog, der giver en spændende indblik i og
forståelse for, hvorfor nationer handler, som de gør,
hvordan nationer er forbundet med eller står i modsætning
til andre nationer, alt efter om deres energier harmonerer
eller ikke harmonerer indbyrdes. Dette forklares ud fra de
grundlæggende stråleenergier samt astrologiske aspekter,
som styrer de forskellige nationer.
Nogle af de større og mest indflydelsesrige nationer, såsom
Tyskland, Frankrig, Rusland, Italien, Spanien,
Storbritannien og USA, får en aktuel analyse af deres
sjælsaspekt og personlighedsaspekt, deres komplicerede
energisystem, interne og eksterne konflikter og generelle
udviklingsniveau - samt målet for deres fremtidige
bestemmelse! Dette sidste er specielt interessant, for de
har alle store gaver at skænke verden til sidst!
Ser vi ud over verden i dag og undrer os over, hvorfor
tingene sker som de gør, er denne bog god at få forstand
af. Man ser og forstår det store spil, der er i gang, på en
langt dybere måde, når man får indsigt i de esoteriske
årsager bag de ydre begivenheder. Vi der befolker de
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forskellige nationer, må så spørge os selv, om vi er på
bølgelængde med vores nations sjæl eller personlighed,
med dens fremtidige sjælsbestemmelse, eller er vi mere i
overensstemmelse med den nuværende og fortidige
egocentriske personlighedsenergi ?
Nogle nationer er -ligesom mennesker - mere udviklede
og erfarne end andre, er integrerede personligheder med
stor viljestyrke, men mangler måske at integrere deres
sjælsenergi, så der er konflikt mellem sjælens gode vilje
og personlighedens egeninteresser. Andre nationer er yngre,
emotionelle og forstyrrede i deres handlinger, så de
stråleenergier der påvirker dem bliver brugt kaotisk og
negativt og skaber kaos omkring sig.

Strålernes energier
"Det er af stor betydning for os at vide noget om de energier
og kræfter, der forårsager den nuværende internationale
situation og skaber de komplicerede problemer, som FN
er stillet overfor", siges det i indledningen - og nu også
EU kan vi tilføje. Og videre hedder det, at "for at forstå,
hvad der sker i dag, må vi være klar over, at der er syv af
disse energier. De kaldes ved mange navne i de forskellige
lande, men til vores formål vil følgende syv navne blive
anvendt:
1.
2.
3.
4.

Energien for vilje, formål og magt - kaldet Guds vilje.
Energien for kærlighed-visdom, kaldet Guds kærlighed.
Energien for aktiv intelligens, kaldet Guds tankekraft.
Energien for harmoni gennem konflikt, der i høj grad
påvirker menneskeslægten.
5. Energien for konkret viden og videnskab, som er meget
magtfuld for tiden.
6. Energien for hengivenhed og idealisme, der fremkalder
de almindeligt udbredte ideologier.
7. Energien for ceremoniel orden, der frembringer de nye
former for civilisation.

Disse energier påvirker uophørligt menneskeheden, skaber
forandringer og former de mange racer og nationer. Disse
kræfter har både højere og lavere aspekter, og menneskene
reagerer på dem i overensstemmelse med deres mentale
og åndelige udvikling. Det samme gør nationer og racer."
Menneskeheden, får vi at vide, har i dag nået et punkt,
hvor den reagerer overordentligt følsomt på det, som er
højere og bedre. I dag er dette mere synligt, end da bogen
blev skrevet under og efter 2. verdenskrig. Nogle afbogens
profetiske visioner ser vi idag opfyldt eller på vej til

opfyldelse. F.eks. den fransk-tyske forbindelse, der omtales
som "sikker og uundgåelig", og som starten på et integreret
Europa. "Frankrigs sjæl i Fiskens tegn, og Tysklands
personlighed i Fiskens tegn, må engang finde sammen ... i
slutningen af Fiskens tidsalder ser vi dette forhold bragt i
fokus."
De hyppige sammenstød mellem disse to nationer skyldes
Løve-energiens indflydelse, for de er begge styret af Løvens
tegn på personlighedsplanet. Så her ser vi igen
slægtskabet mellem de to
lande. Det er også
Løve-aspektet, der
forbinder London
med Berlin, derfor
også den nære og
uundgåelige forbindelse mellem
London-ParisBerlin, en triangel
af kraft, som
betinger Europa på
den mest magtfulde
måde. Det er mellem
disse tre, menneskehedens
skæbne i den nærmeste fremtid ligger.
"Det som sker i verden idag er en verdensbegivenhed, ikke
en kontinental eller lokal affære" - sagde Bailey i
40'ernene.
Som et kuriosum nævnes, at det var Løvekræfterne i
Storbritannien, der engang tiltrak Løvekræfterne i Frankrig
og førte til Normannernes erobring i 1066. Der er en meget
tæt forbindelse mellem USA og Storbritannien, for
tvillingerne er det herskende tegn i begge lande, og de har
en synkroniseret vibration. "De står hinanden meget nær,
og den enes velfærd betyder meget for den anden." Så her
er måske forklaringen på deres sammenhold i Irak-krisen
på trods af resten af verden.

USA, magt og ledelse
M.h.t. USA nævnes det interessante, at indflydelsen fra
det gamle Atlantis stadig styrer det territoriale aspekt, da
USA er en rest af Atlantis. Det er dette, der forårsager de
magiske, spiritistiske og okkulte grupper, som florerer i
staterne. Endvidere nævnes det, at det "unge USA"s magt
vil skifte sit tyngdepunkt fra Washington til New York og
vil indtage sin plads som "en voksen nation blandt
nationer" - og at det er ved at ske.
Denne - som vi siger "eneste tilbageblevne supermagt" er under indflydelse af 6. stråle-energien for idealisme, og
af 2.stråle's kærlighed-visdom for hhv personlighed og
sjæl. Om dette siges: "Heraf kommer det amerikanske
kontinents hurtige reaktion på enhver form for idealisme,

på andres behov, selv fjendernes, ligesom medfølelse for
al lidelse og fremskridt henimod en veldefineret
humanisme. Dette kan de gerne kalde det demokratiske
ideal, men det er i virkeligheden noget, som vokser ud af
og til sidst træder i stedet for demokratiet - idealet om
åndeligt lederskab, en regering ledet af de højeste og mest
åndelige mennesker, som findes i landet. Herfra kommer
også deres endnu ikke erkendte motto: "Jeg oplyser vejen".
Og så tilføjes iøvrigt, at "Alle de
forskellige former for
regering, der findes i
verden i dag, vil efter al eksperimenteren fortsætte ad vejen
mod oplyst
lederskab af
tidsalderens
mest oplyste
bevidstheder.
Denne udvikling
er sikker og
uundgåelig, og
tegnene på at det er ved
at ske, kan idag ses af dem, der har øjne at se
med og en udviklet indre vision." Denne fremtidige regering
må så være den af Martinus forudsete Verdensregering,
styret af kosmisk indviede mennesker. Den som skulle være
på plads om ca. 500 år.
Rusland og de andre større nationer får også deres
astrologiske stråleanalyse på godt og ondt, med henblik
på deres endelige bestemmelse. For Ruslands
vedkommende er det at forbinde østen og Vesten "når de
kommer til en sandere forståelse". Mottoet for Rusland er
"Jeg forbinder to veje".

Dyrenes fremtid
Vort ændrede forhold til dyrene i fremtiden får en hel sides
omtale. Det er opløftende fremtidsudsigter og skyldes den
7. stråles voksende indflydelse: vandbærerens tidsalder.
Der er tale om tre afgørende virkninger:
Alle dyriske legemer vil blive mere forfinede, i
menneskenes tilfælde bevidst forædlede. Dette foregår nu
med stor hast, siges det. Sjælen vil få langt bedre
instrumenter at virke igennem.

Forbindelsen mellem menneskene og dyrene vil blive stadig
tættere. Dyr i menneskets tjeneste er almindeligt.
Mennesket i dyrenes tjeneste forstår man endnu ikke, selv
om der er taget visse skridt i den rigtige retning. Der vil
efterhånden skabes en tættere syntese og et sympatisk
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samarbejde imellem dem, og når dette sker, vil man se
nogle ekstraordinære tilfælde af dyrs mediumitet under
menenskelig
inspiration.
Herigennem
vil
intelligensfaktoren i dyret hurtigt udvikles, og dette er bare
et af de bemærkelsesværdige resultater af den tilsigtede
menneske-dyr forbindelse.
Som en konsekvens af denne accellererende udvikling vil
man se ødelæggelse af visse typer dyrelegemer, og
lavtstående menneskeformer vil forsvinde på grund af en
generel ændring henimod en højere standard. Mange
dyrearter er ved at forsvinde, dø ud, og heraf kommer den
stigende interesse for bevarelse af dyrelivet og oprettelse
af naturparker og reservater.

Den nye tids åndelige liv
I bogens slutning tales der mere generelt om den ny tids
åndelige liv, om discipelskab og indvielser, om den stadig
tættere forbindelse mellem den fysiske og den åndelige
verden. Den gamle verdensimpuls (6.stråle) er på vej ud,
den nye indflydelse fra 7.stråle har helt andre værdier og
metoder og forbereder fremkomsten af det næste rige, her
kaldet det femte, som vil blive manifesteret i vandbærerens
tidsalder. Det vil blive en epoke med verdensomspændende
discipelskab, der senere vil føre til den store kosmiske
indvielse i Stenbukkens tidsalder - for menneskeheden som
helhed.
Det pointeres, at de sidste 2000 år har været den
vanskeligste omstillingsproces nogensinde, fordi jordens
menneskehed skulle drages op mod det frembrydende næste
rige. Det nødvendiggjorde at opmærksomheden blev vendt
fra den verden, hvori mennesket lever og virker, til en højere
verden af sjælsbevidsthed. Og dette var netop religionernes
funktion.
I den nye tid vil målet blive at integrere og manifestere
sjælens verden her på det fysiske plan, altså en
nyorientering i den materielle verden til en helt anden ånd
og bevidsthed. Den 7.stråles nye energi vil få afgørende
virkning på den materielle verden, en opgradering af den
fysiske substans, forfinede legemer, en ændret natur.
"Der er ingen magt på jorden, som kan hindre menneskets
fremskridt hen imod dets forudbestemte mål, og ingen
kombination af magter kan holde det tilbage. I dag er denne
kombination aktiv - en kombination af ældgammel ondskab
og moderne aggressiv selviskhed, udløst gennem en gruppe
af skrupelløse, ambitiøse mænd i alle lande. De vil ikke få
held med sig. Anklagen mod dem fra Skæbnens herrer
vokser og Guddommen vil triumfere."

En sten i skoen

af Thorkild
Grosbøll
Anmeldelse af
Gunder
Frederiksen

En præst uden Gud
Det ganske land er blevet præsenteret for en præst, der
ikke tror på Gud. - Ja, hvorfor ikke? Verden er jo fuld af
paradokser. Hvorfor så ikke også en præst uden Gud?
Men den genstridige pastor måjo have argumenter for sin
opsigtsvækkende påstand. Så vi må i gang med hans opus:
"En sten i skoen" med undertitlen "Et essay om civilisation
og kristendom". Der er altså noget, der generer ham?
Stenen i skoen - er det Gud - hans gud? - Jeg vælger
foreløbig at tro det. Som verden ser ud, kan det være
svært at tro, at der er en kærlig Gud, og hvis ikke Gud
skal være kærlig, hvem skal så? Det kan vel ikke være
djævelens job?

Præstens anfægtelser
Præsten har altså anfægtelser. Og det er han for øvrigt
ikke ene om - andre præster har det på samme måde, men
de lufter dem bare ikke - de har jo gode stillinger, og det
skal man ikke kimse af.
Thorkild Grosbøll er præst i Taarbæk kirke, der er solidt
placeret i whiskybæltet, nord for København. Han vil have
luft for sine anfægtelser, og på sin vis udtrykker han det
klart: "Gud er død, og det er godt" (s. 90). Men hvorfor er
det godt? J o, for så kan "man gå tæt på manden fra Nazaret
uden at løbe risiko for overgreb". Hvilket overgreb?
Sandsynligvis at blive hængt ud for blasfemi.
Den omstridte præst mener ikke, man kan "bruge Gud
som argument for noget som helst". Det er både "vanvid
og dybt ulykkeligt; vanvid fordi det er intellektuelt
uvederhæftigt, dybt ulykkeligt, fordi det får den oprindelige
alvor til at forsvinde op i det himmelske snoreloft".

At tænke anderledes
Jeg har forståelse for, at han ud fra det folkekirkelige
gudsbegreb, som er "gjort i menneskets billede" kan
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komme til et så meningsløst resultat. Men hvad om han så
sig lidt om i det guddommelige skaberværk - så sig om i
naturen. Er det ikke den mest vidunderlige skønhed,
hensigtsmæssighed og klare logik, der åbenbares overalt?
Planeternes kredsløb, solsystemets, galaksernes,
supergalaksernes osv. - og ligeledes nedad i mikrokosmos?
Hvad med vor egen organisme? Er den ikke fra naturens
hånd ligefrem genial i sin hensigtsmæssighed, når blot vi
ikke mishandler den, som vi for øvrigt er meget tilbøjelige
til. Alene den omstændighed, som vor danske seer Martinus
fremhæver, at "kloakken er placeret så langt fra
lugteorganet som muligt".

På vej mod lyset
Kan man det? Kan man finde Gud i det kaos, der hersker
i verden, i sult og nød, i krige, i uendelige
flygtningestrømme, i global jagt på terrorister, iII. septr.fænomenet osv. osv. Jo, også det kan man. For vi er alle
på vej. - Livet skal ses i et ægte evighedsperspektiv, hvor
vi ganske vist i øjeblikket befinder os midt i en mørkets
zone. Men hvor vi desuagtet er på vej mod lyset, hvor
fred, kærlighed og global optimisme forener menneskene
i et internationalt samarbejde under en international
verdensregering.
Dette verdensbillede er tilgængeligt for enhver, der søger
af et ærligt hjerte - også og ikke mindst en præst, der ikke
tror på Gud, for Gud behøver man ikke blot at tro på.
Gud , som identisk med det storslåede verdensalt, hvori vi,
når vi læser med forstand og forstår lidelsernes
guddommelige mission, kan finde logikken og kærligheden.
Det er tilgængeligt for enhver søgende sjæl og kan gøres
til genstand for stringent intellektuel forskning.

Logikken og hensigtsmæssigheden bliver yderligere
lysende klar, når vi ser på organernes funktioner, cellernes,
molekylernes, atomernes og elementarpartiklernes
funktioner og tilsvarende opad i makrokosmos. Alt
afspejler en ren ud sagt guddommelig fornuft,
hensigtsmæssighed, ja, logik og dermed kærlighed.
Hvis vor kære præst kunne fjerne opmærksomheden fra
det traditionelt, kirkelige menneskeskabte gudsbegreb, der
råber til himlen i naivitet og se det guddommelige overalt
omkring os, så er der en chance for en betydelig større
optimisme. Gud er alt, der er. - "I ham lever, rØres og er
vi", som det klart hedder i bibelen.
Vi har alle guddomsgnisten i os - inklusive selve den
tvivlende pastor. Det er faktisk det eneste, der giver den
mening, præsten tørster efter. Men det kræver naturligvis,
at man har mod til at vende 180 grader på en tallerken,
sige farvel til et forslidt og intetsigende guddomsbillede,
gøre op med de dogmer og traditioner, der låser
tankeprocesserne fast og i stedet af et ærligt hjerte prØver
at se Gud i virkeligheden, som vi oplever den i hverdagen
på godt og ondt.

Intet sted er det mere klart og logisk beskrevet end i
Martinus kosmiske verdensbillede. Og har man selv gjort
dette verdens- og menneskesyn til sit eget kan det næppe
undgås, at med den kirkelige turbulens Thorkild Grosbølls
udkald har givet anledning til, begynder man at vejre
morgenluft. Kan man forvente, at Tårbækpræstens
overraskende udmelding kan være den sten på vejen, der
kan bringe kirken så meget ud afbalance, så dens talsmænd
får øje for behovet for nytænkning?

Tilbage i folden
Svaret kom med dagens avis: Præsten er atter på forsiden.
Thorkild Grosbøll beklager over for sin biskop, at han
har sået tvivl. Han trækker alt tilbage - lader sig atter
indfange i folden. "Jeg har lovet at opføre mig ordentligt"
lød det spagfærdigt fra præsten efter syv ugers fritagelse
for tjeneste og en række møder hos biskop og
kirkeminister. De forstod åbenbart at gøre deres arbejde
godt og grundigt.
For sikkerhedens skyld agter kirkeministeren dog at føre
skærpet kontrol med den slemme præst. Kirken - og
præsten - vakler atter videre ad det forslidte spor. For det
drejer sig åbenbart ikke om en præst med det Lutherske
format, selvom guderne skal vide, at der atter er brug for
en sådan fire-fem århundreder efter det historiske brud
med pavestolen. Kirken er åbenbart ikke moden til den
omstilling, der med usvigelig sikkerhed må komme på et
eller andet tidspunkt. For ganske vist maler Guds mølle
kun støt og roligt - men den maler.
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DESTRUKTIVE
FØLELSER
- Hvordan kan vi
håndtere dem?
En videnskabelig
dialog med Dalai
Lama

Meditation
Et usædvanligt samarbejde
meIJem buddhistiske munke, psykologer.
filosoffer og videnskabsmænd

Destruktive
FØLELSER
Hvordall kan vi h/illdtere dem?

af Daniel Galeman

Meditativ praksis blev indgående drøftet først og fremmest
ud fra Buddhismens omfattende erfaring på dette område.
Der blev udtrykt håb om at få oprettet et institut, hvor der
foretages eksperimental og teoretisk udforskning af
meditativ praksis. For som en amerikansk professor i
psykologi og psykiatri sagde: "I dag har vi metoderne,
der kan vise os, hvordan hjernen forandrer sig gennem
brug af meditationsøvelser, og hvordan de kan føre til
forbedringer af vores fysiske og mentale sundhed".

Fortalt.f

Daniel Golernan
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Borgens forlag

500 sider
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Anmeldelse vi

Gunder Frederiksen
En række vestlige videnskabsfolk mødes med Dalai Lama
i den tibetanske regerings eksilregerings hovedsæde i
Dharamsala i Indien. Der afholdes et seminar kaldet Mind
and Life-konference over begrebet destruktive følelser,
hvor de fremlægger den nyeste videnskabelige viden på
dette område. Der drages sammenligninger til buddhismens
syn på det samme emne, hvilket fører til en instruktiv og
levende debat med Dalai Lama. Bogen er Golemans
beretning om denne debat. Foruden Goleman, som er kendt
af vore læsere fra anmeldelser i IMPULS af hans
informative og vel skrevne bog "Følelsernes Intelligens",
deltager tolv fremtrædende eksperter på forskellige
videnskabelige felter.

Et videnskabeligt naturtalent
Bogen starter med en præsentation af Dalai Lama, der
beskrives som et videnskabeligt naturtalent, hvilket måske
er nyt for os vesterlændinge, der nok først og fremmest
kender ham som den altid glade og smilende buddhist, der
accepterer alt og alle og som ved hele sin altfavnende
fremtræden optræder som et humanistisk eksempel til
efterfølgelse.
På mødets første dag er emnet: Hvad er destruktive følelser
set i henholdsvis vestligt perspektiv og ud fra buddhistisk
psykologi, ligesom man behandler de mentale lidelsers
anatomi og det vanskelige spørgsmål om, hvorledes kan
man modvirke de destruktive følelser. At der er nok af
dem, ved vi alle, men når det nævnes, at der iflg.
Buddhismen er 84000 slags, så siger det mig noget om
Buddhismens grundighed eller måske spidsfindighed - eller
for egen regning: Kan det virkelig være rigtigt? - bogen
beviser det i al fald ikke.
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Menneskelige følelser

BORGEN

På anden dagen drøftede man følelsernes universelle
karakter og spørgsmålet om opøvelse af følelsesmæssig
balance. Her konstaterede man, at Dalai Lama som den
altid glade sjæl trods alt ikke undgår sorgfuldhed eller
andre af den slags følelser. Faktisk synes han yderst lydhør
for andres lidelse, og hans kval over deres smerte ses
tydeligt i hans ansigt - i hvert fald et kort øjeblik. Man
skal ikke fornægte sine følelser. Men som det hed: hans
mest typiske reaktion på andre er altid at se muligheden
for glæde eller morskab, den positive side af alt, hvad der
foregår".
På anden dagen drøftede man Følelsernes universelle
karakter, hvor man fandt betydelige lighed mellem den
måde, hvorpå mennesker fra forskellige kulturer udtrykte
deres følelser. - Man fandt bekræftelse for Darwins
udtalelse: Dette er noget, der gælder den samlede
menneskehed.

Følelsernes neurologi
Tredje dagen var viet følelsernes neurologi, hvor der var
enighed om, at dette at træne opmærksomheden gennem
meditation vil fremkalde "karaktermæssige virkninger"
samt varige og gavnlige psykologiske forandringer. Fjerde
dagen var beherskelse af følelsesmæssige færdigheder på
dagsordenen, hvor man bl. a. drøftede kulturens
indflydelse, samt "Uddannelse til et godt hjerte" og dette
at fremme medfølelse. Et specielt kapitel handlede om
hjertets dannelse, som ikke mindst har Dalai Lamas
interesse.

Optimisme
Hovedemnet for femte dag var "Grunde til optimisme"
med delemnerne: "Den videnskabelige udforskning af
bevidsthed og "Den omskiftelige hjerne". Her hilste man
med glæde, og ikke mindst Dalai Lama, at den klassiske
opfattelse, at centralnervesystemet ikke kan udvikle nye
neuroner er skudt i sænk. Hjernen og nervesystemet
udvikler nye neuroner, når indlæring og gentagen oplevelse
kræver det. Hjernen er kort sagt omskiftelig i

overensstemmelse med indlæring og erfaringsdannelse. Det
er en selvfølge ud fra kosmologien og også noget Dalai
Lama hilste med glæde., ligesom det jo giver anledning til
en vis universel optimisme.
Mind and Life- dialogerne mellem Dalai Lama og nogle
vestlige videnskabsfolk kom i stand efter et ønske fra en
række fremtrædende forskere inden for forskellige
videnskabsgrene. Efter flere års forberedelse fandt den
første Mind and Life-dialog sted i oktober 1987 i Dalai
Lamas residens i Dharamsala. Den sidst afholdte
konference er nr. 11. - Et meget flot initiativ som bærer
rigeligt ved til troen på en bedre og mere menneskelig
verden i fremtiden. Bogen der bærer meget præg af Dalai
Lamas altfavnende personlighed og humoristiske sans kan
medgives min bedste anbefaling.

Et andet land

Julie og Abdus forelskelse udfordres af deres modsat
rettede behov, hvilket er med til at give bogen en spænding,
som udover at gøre bogen til en anbefalesværdig
ferielæsning, også indeholder lærerigt stof for os danskere.
I et velformuleret og behageligt sprog beskriver forfatteren
den kulturkløft, som er såvel indvandrernes som vor egen
udfordring i en tid, hvor vor vestlige verden bliver mere
og mere multietnisk. Ønsker man at gøre et ærligt forsøg
på at forstå de fremmedes kulturelle baggrund til gavn for
vor indvandrerdebat, så er "Et andet land" bogen.

Møde med lyset

af Nadine
Gordimer

af Dannion
Brinkley

Gyldendal
roman
270 sider
275 kr.
Anmeldelse
Gunder
Frederiksen

rigdom og en moderne vesterlandsk tilværelse. Julie
derimod, som åbenbart er mæt af det overfladiske
overklassetilværelse, føler sig tiltalt af den stille
ørkenatmosfære og mere sparsomme og primitive
tilværelse i Afrika. Hun bliver hos Abdus familie og lever
sig ind i det fremmede miljø.

Forlaget sphinx

vi

Bogen handler om to mennesker fra vidt forskellige miljøer,
som trods alle forventninger forelsker sig i hinanden. Julie
er den niogtyveårige succesrige PR-chef fra et danske
overklassemiljø, medens Abdu er en fattig illegal
indvandrer fra en arabisk landsby. Han arbejder illegalt
som mekaniker og møder Julie, da han skal aflevere hendes
bil. Stik imod alle odds forelsker de sig i hinanden.
Abdu får imidlertid ikke opholdstilladelse og udvises til
sit hjemland i Afrika. Men Julie insisterer på at tage med,
hvilket kun kan accepteres i Abdus familie mod at de gifter
sig. Hvor utroligt det end lyder, finder hun behag i den
langt mere primitive tilværelse. Hun vælger at blive i det
uvante miljø og leve sig ind i den tilværelse, som står som
direkte kontrast til den moderne, men mere overfladiske
overklassetilværelse, hun kom fra. - En tilværelse som til
gengæld tiltrækker den ambitiøse Abdu, som har et stærkt
behov for at virkeliggøre sine materialistiske ambitioner.
Disse modsat rettede behov er stærkere end forelskelsen.
Han rejser til Amerika for at virkeliggøre sine ønsker om

160 sider
188 kr.
Anmeldelse vi
Birgit Nielsen
Det er en meget spændende bog Dannion Brinkley (D. B.)
har skrevet om sine nærdødsoplevelser, men det er også
barsk læsning, da D.B. de første 25 år af sit liv har været
en rigtig hård" slå på tæven fø rst fyr". Som 18 årig var
han med i krigen i Vietnam som elite soldat, hvor han var
snigmorder bag fjendens linier. Efter hjemsendelsen
udfører han lignende hemmelige opgaver rundt om i verden
for militæret. Kontrasten fra dette liv til det liv, han vælger
at leve efter sin første nærdødsoplevelse, er tankevækkende
og spændende læsning.
Det er ikke i krig D.B. "dør', men hjemme i sit soveværelse,
hvor han under et uvejr med lyn og torden er så letsindig
at tale i telefon. Et voldsomt lynnedslag rammer ham
direkte, og han bliver med stor kraft slynget rundt i
værelset. I næste øjeblik er han ude af kroppen og iagttager
oppefra sin livløse krop, og sin kone, der prøver at
genoplive ham. Han følger ambulancen til hospitalet, men
suser så op gennem en mørk tunnel til den åndelige verden
og møder der et lysende væsen, der helt omslutter ham
med sin kærlighed og lader ham genopleve sit liv. Det er
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hervi som læsere kommer med igennem D.B.'s barske
oplevelser alle 25 år.

SPIRITUELLE
LØSNINGER

Derefter har D.B. en meget stor oplevelse. Han befinder
sig i et stort rum med en scene og ind på scenen kommer
13lysvæsener, og hver enkett af dem har et vigtigt budskab
til ham. Alt dette kan han blive ved at huske til mindste
detalje. På hospitalet har lægerne opgivet at genoplive
D.B., men på dramatisk vis vender han alligevel tilbage
Ul sin krop.

af Wayne W. Dyer

Efter mange uger med ulidelige smerter, men med stædig
træning i igen at få kroppen til at fungere, begynder D.B.
at tale om sine oplevelser i den åndelige verden. Han taler
om det kærlige lysvæsen, der modtog ham, han fortæller
om de 13lysvæsener, der hver gav ham et budskab, især
bliver D.B. ved med at beskrive og tegne et center, som
Iysvæseneme har givet ham alle detaljer om, et ænter som
skal bygges her på det fysiske plan for at undeNise
menneskene i, at der findes en åndelig verden, "Spirituel
kapitalisme" er betegnelsen de bruger.
D.B. 's familie og venner er overbeviste om, at han er blevet
psykisk utilregnelig efter ulykken. Hans redning bliver
Raymond Moody (R.M.), der rejser rundt og holder
foredrag om nærdødsoplevelser og efter foredragene
interviewer han mennesker, der har haft disse oplevelser.
Året er 1975. R.M.'s bog "Life after Life" er netop
udkommet i USA. De mødes, og D.B. taler i timevis.
Endelig har han fundet en, der lytter tålmodigt.
Et varmt venskab og nært samarbejde opstår, de rejser
sammen rundt og holder foredrag og taler med mennesker.
I bogen beskriver D.B. også nærdødsoplevelserfra andre.
R.M. har skrevet et langt forord til "Møde med lyset".
Han fortæller om sit første møde med D.B. og beskriver
de oversanselige psykiske evner D.B. også har fået efter
sin nærdødsoplevelse.
Jeg var utrolig glad for igen at læse om Raymond Moody
i denne bog. Det var en stor oplevelse at læse "Livet efter
livet", da den udkom på dansk i 1977 . Hvis du også
oplevede dette som noget epokegørende, så skal du læse
"Møde med Lysef', men husk at læse bogen flere gange,
for første gang sluger man bogen og anden gang giver
man sig tid til at fordybe sig i beskrivelsen af oplevelseme
i den åndelige verden. Jeg vil slutte med Raymond Moodys
anbefaling: "Dette er den mest fantastiske og omfattende
nærdødsoplevelse ud af de tyvetusinde, jeg er stødt på."

Borgens Forlag
344 sider
299 kr.
Anmeldelse vI Ruth Olsen

Dette er Dyer's 12. bog, men - synes jeg - den hidtil mest
seriøse spirituelt set. Måske fordi den er skrevet på
baggrund af et alvorligt hjerteanfald.
Sin vane tro, giver han sine råd i slagkraftige sentenser,
som han dernæst uddyber og underbygger med praktiske
eksempler. Feks: "Som du tænker, sådan vil du blive syv små ord, der kan ændre dit liv", og "Hold op med at
give energi til det, du ikke tror på".
I afsnittet, der hedder "Hold dit energifelt rent" gives gode
råd om, hvordan vi undgår at lade andres negative energier
"forurene" vort eget sind. Her citerer han Mother Teresa's
ottepunktsplan, der lyder:
1. Folk er ofte urimelige, ulogiske og selvcentrerede.
Tilgi v dem alligevel.
2. Hvis du er venlig, anklager folk dig måske for at have
egoistiske bagtanker. V ær venlig alligevel.
3. Hvis noget lykkes for dig, får du nogle falske venner
og nogle ægte fjender. Lad det lykkes alligevel.
4. Hvis du er ærlig og oprigtig, snyder folk dig måske.
V ær ærlig og oprigtig alligevel.
5. Det, du har brugt år på at bygge op, ødelægger andre
måske fra den ene dag til den anden. Byg op alligevel.
6. Hvis du når til afklarethed og glæde, bliver folk måske
misundelige. V ær glad alligevel.
7. Det gode, du gør i dag, har folk ofte glemt i morgen.
Gør det gode alligevel.
8. Giv verden det bedste, du har, og den vil måske aldrig
få nok. Giv verden det bedste, du har, alligevel.
Man skal ikke kæmpe mod det onde, men med det gode.
Her citerer han igen Mother Teresa, der engang hun var
blevet spurgt om at deltage i en march mod krigen i
Vietnam havde sagt: "Nej, men hvis I har en march for
fred, skal jeg nok komme."
I et afsnit om, hvordan man bevarer og forøger sin åndelige
energi citerer han fra Lao-tse's "Tao Te King":
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Et menneske fødes blødt og bøjeligt.
Ved sin død er det hårdt og stift.
Unge vækster er smidige og fulde af saft.
Ved deres død er de visne og tørre.
Derfor er stivhed og ubøjelighed
forvarsler om død.
Det bløde og blide er udtryk for liv.
En af hans spirituelle løsninger lyder: "Giv slip! Riv dig
løs fra dine tanker om vrede, protest, selvmedlidenhed,
eller hvad det nu kan være, og bare elsk din krop som det
tempel, Gud har givet dig til at huse din sjæl på denne
rejse. Selve det at give slip og nægte at rumme tanker om
sygdom vil bringe rolig, helbredende energi til dig i nuet,
og denne fred vil blive din belønning for at give slip."
Det er ikke, fordi denne bog fortæller noget, som andre
spirituelle bøger ikke har fortalt før. Men man fornemmer
bogen igennem forfatterens taknemmelighed over, hvad
han lærte af sin "livstruende" sygdom.

WALSCH

af Neal Donald Walsch
Borgens Forlag

Anmeldelse vI Ruth Olsen

Hvis jeres nuværende overbevisninger om Gud var
præcise, ville konflikt være afskaffet på jeres klode for
længe siden. I stedet skaber jeres tro på Gud rent faktisk
konflikt. Det mennesket har brug for i dag, hvis de gerne
vil leve sammen i fred og harmoni, er en ny spiritualitet,
et nyt verdensbillede, der bygger på udvidede og ændrede
trosforestillinger. "
Og et andet sted: "Det er uvidenhedens sky, der skjuler
sandheden for jer. Derfor er jeres trosforestillinger
fejlagtige .... Men lad mig venligst her anerkende, at noget
af jeres liv på jorden faktisk fungerer. I er vokset, og I har
udviklet jer og er blevet en mere storslået version af
menneskeheden. I har lært af nogle af jeres fejltagelser,
på nogle måder har I gjort fremskridt, og på nogle måder
er I blevet en prægtig art. Og I har gjort dette mod alle
odds."

IEALE DONALD

DE NYE ÅBENBARINGER

308 sider
279 kr.

være upræcise, ineffektive og funktionsudygtige. Men her
i denne dialog er I villige til at se på dem. Og det er første
skridt mod forandring. Man kan ikke ændre på noget, man
end ikke er villig til at se på.

o

DE NYE

AB ENBARING ER
Afforf.,rteren ril
G UDDO~Ii\IEIJGE SA~ITAu:.R

BORGEN

Denne bog kom lige ind ad døren, da vi var ved at gøre
bladet færdigt, så en egentlig anmeldelse kommer først i
næste blad. Men jeg nåede lige at "øje" i den, nysgerrig
for at se, om han nu "kogte mere suppe på den samme
pølsepind". Det er hans 6. bog, og han har jo i visse kredse
fået nærmest kultagtig status.

Og så nævner han nogle skridt, der kunne føre frem mod
fred:
1. Indrøm, at nogle af jeres gamle overbevisninger om
Gud og livet ikke længere fungerer.
2. Indrøm, at der er noget ved Gud og ved livet, I ikke
forstår, og at denne forståelse kunne ændre alt.
3. V ær villige til at skabe en ny forståelse af Gud og livet,
en forståelse, der kunne frembringe en ny livsstil på
jeres klode.
4. V ær modige nok til at udforske og undersøge denne
nye forståelse, og, hvis den er i overensstemmelse med
jeres indre sandhed og viden, at udvide jeres
trosforestillinger til at omfatte den.
5. Lev jeres liv som udtryk for jeres højeste og mest
storslåede overbevisninger i stedet for som en
benægtelse af dem.

Han fortsætter her sine "samtaler med Gud", dvs med sig
selv. Denne gang er det et opgør med religioner og gamle
tros forestillinger, for det er hvad vi tror på, der styrer
verden, siger han. Men verden bygger i dag på en falsk
tro. Derfor har vi brug for en ny tro, en anden
gudsforestilling.
Citat fra noget Gud siger ifølge Walsch: "Trosforestillinger
er vanskelige for mennesker at give slip på. Når først man
tror på noget, tror man på det, til det er modbevist. Selv
da bliver mange af jer ved med at tro på det og nægter at
give slip på de gamle ideer længe efter, at de har vist sig at

Korncirkel England - 2003
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Martinus vurderet fra USA
Dette er et kort uddrag fra en god, lang og positiv
anmeldelse af Else Byskovs bog "Death is an illusion" i
det amerikanske blad Network, april 2003. Det der her er
medtaget, viser os bl.a. lidt om, hvordan der reageres på
vor fremlæggelse af Martinus' værk.

fare for dogmatisme,
eksklusivitet, ja endda
intolerance for andre
synspunkter. Efter min
mening er principperne kærlighed, visdom,
sandhed, frihed osv evige, men de behøver
at blive udtrykt på ny
i tidens sprog.

v/David Lorimer
Martinus' værk udgør en af de vigtigste spirituelle
oplysningskilder i vor tid. Det vil få mere betydning i
fremtiden, efterhånden som tænkende mennesker søger at
forstå livets mysterier på en måde, der forener religiøs
forståelse og videnskabelig rationalitet. Som Else Byskov
så rigtigt siger, vil naturvidenskaben udvikle sig frem til
en metafysisk forståelse, og det er her Martinus kan tilbyde
et rationelt grundlag for livets basale funktionsmåde.
Ideen om progressiv udvikling er velkendt, men det er det
udsagn også, som Else kommer med, om at dette tredie
Testamente er det sidste, der vil blive åbenbaret her på
denne planet, fordi flere vil ikke være nødvendig. Det er
lidt overmodigt at antage, at en "åbenbaring" er ufejlbarlig
og ultimativ, selvom det ser sådan ud for tilhængerne af
en speciel lære.
Kun den esoteriske essens er absolut, mens den eksoteriske
form er relativ. Så når en relativ form udråbes til at være
den absolutte essens, dukker et rødt flag op for at indikere

Martinus kalder sit værk "kosmiske analyser" og ønsker
ikke, det skal blive en ny religion. Den enkelte må selv
studere værket, konfrontere det med sine egne erfaringer
og tage, hvad han kan bruge. Kun således kan det blive af
værdi for ham. Dette er virkelig den rette ånd, ellers ville
en sådan skikkelse blive utroværdig, og hans tilhængere
ville ikke stille spørgsmål ved noget.
Denne bog er en god inspiration til at læse Martinus' eget
værk for at uddybe ens forståelse.

Mennesker er gode på bunden, sae fanden,
de vil ikke forbedre sig selv, men hinanden.
(Piet Hein)

Den gamle øje-for-øje-filosofi fører kun til, at
alle til sidst bliver blinde.
(Martin Luther King)

Tilgivelse er en beslutning om ikke at
straffe sig selv for andres fejl.
(Edith R. Stauffer)

Det synes som om udviklingen går fra en
autoritær personlighed over en narcissistisk til
en altruistisk.
(Christoffer Lasch)

Lad den, der vil flytte verden, flytte sig
selv først.
(Sokrates)
Jeg ved Gud ikke giver mig større
udfordringer, end jeg kan klare,
men jeg ville nogen gange ønske, Gud ikke
havde så stor tillid til mig.
(Mother Teresa)

36

Denne proces (at
lidelser fører til medlidenhedsevne ) fører også til en
gradvis udvikling af menneskehedens enhed, s k ø n t
den dag, som forudsat af Martinus, hvor alle taler
esperanto i et forenet verdensrige, stadig er et fjernt projekt.
Men vi kan gøre fremskridt her og nu ved at praktisere
kærlighed og medfølelse.

I gamle dage vidste mennesker ikke det, de
troede på. I dag tror de ikke på det, de ved.
(Villy Sørensen)
Glæden ved at tilgive er sødere end glæden
ved hævn.
(Koranen)

Et poUtisk parti lied visiol1er
vI Gunder Frederiksen
Vi hører ofte, at politikere mangler visioner. De tænker
snævert realpolitisk - fra sag til sag, og har som regel
ikke det store overblik. Måske mangler de inspiration. Men der er lys forude!
Et nyt politisk parti er på vej. Det hedder netop
VisionsPartiet. Formanden, der sikkert er en del læsere
bekendt, hedder Eskild Tjalve. I et hefte på 72 sider i
AS-format skitserer Eskild Tjalve retningslinierne for
den nytænkning og visdom, som er indeholdt i
visionspartiets politiske programudtalelse. - Præcis den
store mangelvare i den praktiske politik, vi præsenteres
for gennem medierne.
I partiets idegrundlag får begrebet visdom en
fremtrædende plads. Mennesket og det menneskelige
placeres i centrum. Partiprogammet bygger på tre
grundprincipper:
1. Det åndelige menneske, hvor der fremhæves, at det
er idealet at skabe bevidsthed om menneskets
åndelige og sjælelige kræfter.
2. Det holistiske princip, hvor idealet er at skabe
bevidsthed om at anvende den holistiske tanke i
forbindelse med samfundsudvikling og
internationalt samarbejde.
3. Den skabende bevidsthed, hvor idealet er at
formulere klare visioner og holdninger, der kan
inspirere til en positiv udvikling af samfundet.
I instruktive diagrammer viser forfatteren eksempler på,
hvorledes forskellige samfundsproblemer kan løses på
forskellige niveauer. Som eksempel ses her hvorledes
man kan forsøge at takle begrebet kriminalitet lige fra
det velkendte "at give hårdere straffe" til det mere
ideelle, som kan bestå i at indføre "healings- og
li vsvisdomsprocesser i mini samfund" .

holdningsændring i retning af en holistisk indstilling
i og bag landbrugets virke.
t) Afvikling af rige landes støtte til egne landbrug.
g) Støtte til u-landenes i forvejen økologiske landbrug.
Eskild Tjalve kommer vidt omkring - har f. eks. også et
afsnit om udenrigspolitik, hvor han fremhæver, at
Danmark skal markere sig "stærkere som forkæmper
for menneskehednes enhed og menneskerettigheder samt
modarbejder af blokpolitik samt de frie markedskræfters
og de multinationale selskabers udnyttelse af ulandenes ressourcer" .
Partiprogrammet er alt i alt et levende advokatur for
menneskelighed, et positivt livssyn og inspirerende
optimisme, som må tiltale enhver, der ønsker at bo i et
bedre samfund - og hvem gør ikke det?
VisionsPartiets partiprogram koster 30,- kr. og kan fås
på følgende adresse, hvor man også kan støtte partiet
med sin underskrift, ligesom man kan foretage
indmeldelse i partiet.:

VisonsPartiet
Vengevej 19, Søballe
8660 Skanderborg, tlf. 86950801
E-mail: info@visionspartiet.dk
www.visionspartiet.dk

Eskild Tjalve opstiller en række politiske mål for den
kulturelle og politiske udvikling på nationalt og
internationalt niveau, som afspejler en visionær
indstilling. Som eksempler kan nævnes:
a) Samarbejde med naturen i stedet for at bekrige den.
b) Intensiv fremme af bæredygtighed og økologi
c) Produktionsmetoder der bygger på kærlighed til
dyrene, planterne og naturen
d) Et GMO-frit Danmark
e) Forskningsprojekter med henblik på at fremme en
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små

tings storhed

v//(jeld John Ledet
Det er i alle daglige små gøremål, i det nære, vi for alvor
skal vise os som elskende mennesker.
Det kan være svært at vide, om den vej, du går, er vejen,
eller det er vejen væk fra vejen. Det kan være meget svært,
fordi dagen i dag er fuld af en masse muligheder, som det
er vores egen opgave at vælge iblandt.

vi alle lære at blive noget mere. Det er langt lettere at
være "stor" i store spørgsmål, end det er at være "stor" i
de små ting. Det er i dagligdagens nære relationer, at verden
for alvor revolutioneres. Barnet tænker ikke på faderens
store bedrifter som statsmand, barnet oplever langt mere
faderens fravær i forhold til den omsorg, barnet savner.

Dog er det ikke så svært alligevel, for når dagen er omme,
så blev det uomtvisteligt de rigtige valg, der blev truffet.
Det kan man være sikker på, fordi der ikke findes forkerte
valg. Der findes kun valg, der enten er fuldt ud i pagt med
selvet og Gud, eller valg der fører en til selvet og Gud.
Kan man ikke vælge i fuld harmoni med selvet, så er det
rigtige valg jo et, der leder en til selvet. Og da er valget
alligevel det rigtige.

I de nære og "små" ting skabes i dag grundlaget for
morgendagens langt mere kærlige verden, for denne verden
er bygget op af verdens mest elskende mennesker: moderen,
faderen, søsteren, broderen, vennen, kæresten, konen,
manden, sØnnen, datteren, naboen, der kan elske sine nære.
Trangen til at "blive noget mere" gemmer sig for mange
mennesker i det virkelig at manifestere det store, der hvor
det for alvor skal manifesteres: i det små og nære.

Derfor går du den rigtige vej. Frem mod det mål, at du
kan manifestere selvets budskab, kærlighedens budskab,
der hvor det er ALLERMEST væsentligt og
VANSKELIGST at manifestere det: nemlig i det daglige,
nære og personlige liv.
Det er meget underkendt, men ser vi det ud fra et åndeligt
evighedsperspektiv, så foregår den store udvikling i det
små: I dagligdagens mange små samspil mennesker
imellem.

Og dit selv kender din opgave, derfor føler du også en
lidenskabelig og inspirerende trang til at gøre det, ligesom
du kan føle tilfredshed ved din dagligdag, når det lykkes.
Trangen til at "blive noget mere" gemmer også på en
længsel efter at få anerkendt, at du ALLEREDE er i gang
med at gøre "det store", og at du derfor allerede er blevet
"noget mere".

Det er vanskeligt, men dog alligevel så meget nemmere at
manifestere kærlighed i forhold til et stort emne, som
optager mange mennesker. Det er nemmere at være imod
fascisme, om man så må dø for sit synspunkt, end det er
at manifestere kærlighed i de nære relationer. Her er du
helt alene, og ansvaret hviler kun på dig, og du har ikke
en samfundsmæssig modstand at spille op imod.
Det er svært at se, når man synes, at andre i det daglige er
irriterende, at det i den grad har noget med en selv at gøre,
så man sætter en udvikling ind på at forvandle sig selv,
sådan at man kommer til at elske den side, man før fandt
irriterende. Og det er endnu sværere, hvis man samtidig
med, at man finder andre irriterende, skal bevare evnen til
at udstråle glæde og kærlighed overfor dem.
Det er imidlertid her, den egentlige udvikling finder sted.
Det er her i det små, det for alvor skal vise sig, om man er
i stand til at udvise storhed. I dagligdagens små ting skal
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Skabelse 09 videnskab
v/Ruth Olsen

Biolog tror ikke på Darwin

Semiosfæren

Ligesom vi har præster, der ikke tror på Gud, har vi
biologer, der ikke tror på Darwin. Ok, helt sammenlignelige
er de selvfølgelig ikke. Darwin udkastede en teori om livets
udvikling, men han var nok ikke ude på at den skulle gøres
til et dogme, sådan som den faktisk er blevet.

Et lille stykke vej derhenad er man kommet med
forskningen indenfor det, der kaldes semiosfæren.
"Semiosis" betyder kodning, udveksling af tegn,
"semiotik" betyder studiet af tegn.

Nu har en biolog og lektor ved RUC, Ole Vang, i
Weekendavisen 15.aug. erklæret sin manglende tro på
Darwin. Men der er mange andre videnskabsfolk, der
gennem deres indsigt i naturens
og livets komplekse og
hensigtsmæssige opbygning, har
erkendt, der må være en meget
intelligent designer bag det værk.
De kalder sig "designerbevægelsen" og er især udbredt
i USA. De ser universet som en
Guds bevidste skabelse.
De siger: Hvad er videnskabelige
tegn på bevidst skabelse? Det er,
hvad der er formet i en
organiseret struktur efter en plan
og hensigt. De fleste af dem
afskriver dog ikke fænomenet "tilfældighed", idet de mener
at det, der dannes af vind og vejr får tilfældige former,
hvorimod de levende organismer helt tydeligt ikke kan være
udviklet ved tilfældigheder. Her peger de bl.a. på de syrebase-par, der udgør DNA-strukturen. Syre og base plejer
normalt at neutralisere hinanden og dermed inaktiveres,
så her må altså være andre kræfter på spil, de ved bare
endnu ikke hvilke.
De er således ikke blinde for, at der er meget, de endnu
ikke kan forstå. Nogle kalder blot alt det uforklarlige for
"Guds uransagelige veje", andre går videre for at finde
nogle naturlige kræfter bag den fysiske verdens fremtoning.
En dag vil de opdage energiniveauernes mangfoldighed
og nå frem til en forståelse for, hvordan energi er
bevidsthed. Nemlig når videnskab bliver til åndsvidenskab.

I bogen "En snegl på vejen" har Jesper Hoffmeyer forklaret
det sådan, at semiosfæren består af kommunikation, dvs
udveksling af livstegn. Disse "tegn", siger han, består af
lyde, dufte, bevægelser, farver, former, elektriske felter,
varmestråler, kemiske signaler,
berøringer osv. Semiosfæren er
en verden af betydninger, hvor
de levende væsner må lære at
begå sig ved at tolke disse
korrekt, skriver han.
Videre forklarer han, at da "the
big bang" sendte energi/stof ud
i rummet, gav det sig til at
"klumpe sammen" i en vis
regelmæssighed i sole, planeter
og galakser. Der opstod altså et
mønster
og
dermed
"betydning". Mønsteret er
materielt, men betydningen er immateriel. Her er
Hoffmeyer tæt på en forståelse af det, Martinus har kaldt
stofside og livssidel
Men når han siger: "kroppen forgår, men koden består"
og hermed mener, at vi kun overlever vor organismes død
via vore DNA-koder, glipper det kosmologiske islæt. Han
har ingen forklaring på, hvordan koderne, mønstrene, er
opstået. Han mangler en styrende instans, som skaber og
"administrerer" det, han dog selv kalder livstegn. Han siger
naturen har en "tendens til at danne vaner", altså naturlove,
men det er jo ingen forklaring. At kalde det "styrende
noget" for "naturen" er vor tids ulogiske forestilling.
Et sted siger han, at "da organismerne ikke kan overleve i
fysisk forstand, er de henvist til at overleve i semiotisk
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forstand, dvs ved at videresende sig selv i en kodet version,
altså som tegn. Livet er i et og alt baseret på semiosis, på
tegnprocesser." For ham er "det evige liv" altså alene et
spørgsmål om DNA-kodens videregi velse.
Det, Hoffmeyer kalder semiosfæren, ser ud til at være det,
vi med Martinus' kosmologi ville kalde "det åndelige plan",
nemlig energiernes immaterielle betydningsindhold. Det
er interessant, at han til sidst i bogen skriver: "Semiotisk
betragtet lever alle levende væsner som del af hinanden,
for vi deler alle den samme semiosfære." Jeg ved ikke,
hvad han dybest set mener med det, for vi tolker jo ikke
naturens og livets signaler på samme måde. Det afhænger
bl.a. af det erfarings-lager, vi hver især bringer med os
fra "evighedernes morgen".
Men hvis han mener, at vi på et højere metafysisk plan
alle er del af samme helhed, dvs ikke-adskilte væsner, er
han kommet et pænt stykke vej hen mod det
åndsvidenskabelige verdensbillede.

i sin forståelse for de kosmiske sammenhænge, viser også
følgende bemærkninger:
"Alt hvad der foregår på vor planet er i kontakt med den
kosmiske uendelighed, som om hver af dens partikler
rummede universets helhed. Alt vekselvirker, universets
indhold er en helhed. Ånd er et mere fundamentalt begreb
end materie. Vi observerer ikke en verden, vi er en del af
den."

Tan kefelts-forskn ing
På Princeton University i USA har man i nogle år forsket
i at måle tankers indflydelse på fysiske begivenheder. Der
er opstillet måleudstyr mange steder i verden, også i
Danmark. Reaktionen på angrebet på World Trade Center
11/9-0 l gav et meget overbevisende udslag på apparaterne.

Terroraktion gav udslag

Gud og videnskaben
Indtil for ikke så længe siden regnede man med, at selv
om universet fungerede som et urværk (Newton), måtte
der dog være en, der "trak uret op" eller ihverfald havde
sat det i gang. I dag nøjes man som regel blot med at
konstatere, at der i naturen findes et "selvorganiserende
princip".

På dette tidspunkt
skete katastrofen -:
I
I

I
I
I

Dato

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

12.9

13.9

Overraskende viste det sig, at måleapparaterne er blevet
påvirket af noget, umiddelbart inden terroraktionen faktisk
fandt sted.

I sin bog "Gud og videnskaben" stiller Jean Guitton
spørgsmålet: "Hvad fik de første atomer til at knytte sig
sammen til molekyler? Og disse til at samle sig på meget
bestemte måder? Har de en indbygget "hang" til at "ordne
sig" i organiserede strukturer?" Men han har ikke noget
svar.
Da han ikke kender åndsvidenskaben, skriver han at: "Vi
kan ikke finde noget i sig selv eksisterende, kun de
virkninger "noget" frembringer - et netværk af
vekselvirkninger, der er struktureret, men af hvem? Et
informations-netværk." Men at Guitton er kommet ret langt
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Ifølge forskerne bekræfter dette teorien om et globalt
bevidsthedsfelt, hvor mennesker er forbundet mentalt via
ubevidste kommunikationskanaler. Ifølge teorien sender
og modtager vi hele tiden informationer via dette felt.
Forskerne mener, at terroristernes tanker og stærke følelser
via det globale bevidsthedsfelt kom i omløb J orden rundt,
og at store dele af verdens befolkning med en slags sjette
sans opfangede disse signaler, ubevidst, hvilket blev
registreret af måleapparaterne.
Jo, videnskaben er virkelig på nogle felter ved at nærme
sig åndsvidenskaben!

Præsten i Snesere

Hjernelammelse

Ruth Olsen

I Danmark gives der i dag 16.000
elektrochock om året, heraf en del
som tvangs behandlinger. Antallet af
tvangsbehandlinger er steget
betydeligt i de seneste år. Dette er
åbenbart psykiatriens svar på de
psykiske lidelser, som udviklingen
af en større sensitivitet i mennesket
medfører.
Ifølge Lyall Watson (i bogen
"Grænsen til døden") sker der ved
en overstimulering af hjernen en
slags kortslutning, der medfører en
form for lammelse, et kollaps og en
disorganisation. Dette kan opleves
som "salighed ved tomhed", fordi
nervØse spændinger frigøres og der
indfinder sig en psykisk
følelsesløshed. Det kan medføre, at
en større omrokering af hjernes
kemi udløses, der sker en nyorganisering.
Også epilepsi er en desorganiseret
aktivitet i hjernen. Ligeledes kan
stress og katastrofesituationer
udløse kaostilstande og lammelser i
hjernen. Måske er det en form for
overlevelsesmekanisme ved
overbelastninger? Man har målt
lignende udladninger i fosterets
hjerne lige før fødslen og især
under selve fødslen. Faktisk fødes
vi til verden i en slags trance, noget
nær en besvimelsestilstand.

Der er flere præster, der ikke
"køber" alle dogmerne. Kirsten
Sarauw har samlet og udgivet nogle
af sine prædikener i en bog. At
Jesus skulle være død på korset, for
at vi kunne få vore syndere tilgivet,
er ikke et påhit, hun kan tilslutte
sig. Hun siger, at dette "unaturlige
sønnernord er en forestilling, som
kun kan være opkommet i syge
menneskehjerner, der er forkrøblede
i et autoritativt, patriarkalsk
opdragelsessystem. "
Men faktisk, vil jeg lige indskyde,
stammer "påhittet" fra den gamle
agerbrugskult, hvor man hvert år
først sørgede over, at gudindens
"søn", dvs naturen, døde om
vinteren, og så fejrede
"hans" genopstandelse om foråret.
Men det er jo ikke den eneste kulttradition, kristendommen har
overtaget fra sin religiøse
forgænger.
Om helligånden siger hun:
"Helligånden kan man måske
beskrive som den guddomsgnist,
der udsprang af den allerførste
ubegribelige begyndelse og som er
indfoldet i alt det værende som en
hellig stræben mod udfoldelse af
hele det potentiale, der lå som
sammenfoldede muligheder i
begyndelsen. En hellig stræben mod
stadig større bevidsthed, mod ånd,
mod mennesket som det foreløbigt
sidste mest udviklede skud på
stammen."
Men nu er Sarauw pensioneret, så
hendes afvisning af nogle af de
overleverede "sandheder" får lov at
gå stille af!

Religion og politik
Koma er ligeledes en slags
hjernelammelse. Måske er vi
"designet" med en mekanisme, der i
visse situationer således tvinger os
til at slappe af og give slip?

For mig er socialisme i sin egentlige
betydning et politisk forsøg på at
omsætte det kristne budskab om
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næstekærlighed i praksis. For andre
er socialisme nok blot et spørgsmål
om retfærdighed.
Forskellen kan måske
anskueliggøres med denne lille
historie fra den politisk aktive del
af mit liv.
I en debat om nogle grundlæggende
principper, var vi nogle, der mente,
at fortsat øget økonomisk vækst
ville forringe bl.a. miljøet, og at vi i
stedet for den fortsatte ophobning
af materielle ting skulle satse på en
retfærdig fordeling af goderne her
på jorden. Her kunne vi henvise til
Jesu ord om, at den der har to
skjorter bør give den ene til ham,
der ingen har.
Her blev vi dog "sat på plads"af
bossen, professoren, med en
bemærkning om, at socialisme
handlede ikke om at dele
"fattigdommen", men om at sørge
for, at alle fik råd til to skjorter! Og
det vil kræve økonomisk vækst.
Dette er vist en ret almindelig
holdning. Vi under andre det godt bare det ikke går ud over det, vi
selv har.
Men hvis vi skal være "lazaretland" i den kommende omvæltning,
som Martinus har forudsagt,
kommer vi nok til at tage Jesu ord
alvorligt! Mon de har tænkt i de
baner - de der nu arbejder så
ihærdigt for at få noget om Europas
kristne grundlag med i EU's nye
traktat?

FN - fra magtesløs til
beskytter
Asger Lorentsen har følgende
aktuelle komentar til situationen
omkring Irak-krisen (her i uddrag):
Den nuværende krise afslører en
åbenlys konflikt mellem to
principper. Den ene repræsenteres
af USA's nuværende regering og
ganske få andre, den anden
repræsenteres af det øvrige
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verdens samfund. Set i forhold til
Den Store Plan for menneskehedens
udvikling repræsenterer den
nuværende regeringskurs i USA en
gammel orden, hvor det var det
naturlige, at den nation, der havde
magt, også anvendte sin magt indtil
det punkt, hvor andre lande var
stærke nok til at sætte en grænse.

andre ord, USA kommer ikke
tilbage til en rolle som et
almindeligt medlem af
verdenssamfundet, før FN tør
overskride grænsen og autorisere
magtanvendelse i tilfælde, hvor
diktatoriske regimer begår
folkemord på eller voldsom
undertrykkelse af egne
befolkninger.
Denne ændring i FN s rolle er
iøvrigt forudsat i Martinus'
beskrivelse af fremtidens
verdenssamfund.

Landbrugsstøtten
Da Finland lagde sin økonomiske
landbrugsstøtte om til frugt og
grøntsager i stedet for at støtte
kødproduktionen, gik antallet af
sygdomme ned. Det viser
statistikken sort på hvidt!
Langt de fleste øvrige lande er
under den nuværende konflikt
blevet meget bevidste om, hvor
vigtigt det er, at FN styrkes på en
måde, der skaber retssikkerhed ud
fra internationale love, som f.eks.
fastsætter nøje regler for, hvornår
en krig er legitim.

Det kunne vi lære noget af her i
Danmark, hvor man næsten altid
udelukkende har gi vet støtte til
produktion af kød og fede
mejeriprodukter.

Da det ligger i hele udviklingen
efter 2. verdenskrig, at det
internationale samarbejde styrkes,
og da denne udvikling er stimuleret
fra planetens højere centre for
Kærlighed-visdom og Guds vilje, er
der ingen tvivl om, at det er det
internationale retssystem med FN i
centrum, der vil vinde mellem de to
tendenser. Spørgsmålet er blot, hvor
hurtigt USA's nuværende kurs
reguleres ind i en samklang med
FNs kurs igen.

Økonomiske argumenter er alligevel
det, der gør mest indtryk på
politikere!

For at denne samklang igen kan
opstå, er det ikke kun USA, der må
bøje sig, for FN bliver også nødt til
at lære af sin magtesløshed i
forbindelse med Kosovo, Irak og
Israels undertrykkelse af den
palæstinensiske befolkning. Med

Nu kan vi altså med konkrete tal
underbygge vore argumenter om, at
det giver væsentlige besparelser i
sygehussektoren, hvis man satser
sine tilskud på grøntsager i stedet
for kød.

Vegetarens ligfølge
Forfatteren George Bernard Shaw der iøvrigt har udgivet en
vegetarisk kogebog - var en
konsekvent vegetarist og mente, det
var årsagen til hans gode helbred.
Han døde i 1950 og blev 94 år. Han
sagde: "Kød er gift for systemet,
ingen burde leve af døde ting. Dyr

er vore medskabninger, jeg føler
mig stærkt i slægt med dem."
Han havde engang en vision af sin
lykkelige begravelse, som han
beskrev således: "Min ligvogn vil
ikke blive fulgt af kareter med
sørgende, men af hjorder af okser,
får, svin og flokke af fjerkræ, alle
med hvide tørklæder til ære for den
mand, der hellere selv gik til grunde
end at spise sine medskabninger."

Han var vist en temmelig
egocentrisk person! Der var
sandelig ingen fare for at han skulle
"gå til grunde" med alle de kager
og frugtdesserter, han satte til livs.
Vegetarer har tilsyneladende et ret
stort behov for søde sager!

Blå beskyttelse
Da bladet "Illustreret Videnskab"
blev spurgt om, hvorfor små drenge
skal klædes i lyseblåt, oplyste de, at
ifølge traditionen - især i
mellemøsten - anså man farven blå
for at være en beskyttelse mod det
onde. Det er Guds farve, mente
man (fordi himlen er blå, tror
bladet!). Og da drenge de fleste
steder i verden stadig anses for at
være meget mere værdifulde og
derfor vigtigere at beskytte end
piger, kan det altså gøres ved at
klæde dem i blåt!

Hvorfor en tonsur?
I ordbogen står, at en tonsur "er
den ved afragning frembragte plet

standse seksualdriften kan få nye
åndelige kræfter. Det får man ikke,
men jeg forstår godt, at de indiske
vismænd fordrer af deres elever, at
de helst ikke skal blive forelskede i
den tid, de får undervisning, for det
ødelægger fuldstændig
undervisningen.

på issen hos katolske gejstlige".
Men mon den katolske kirke har
glemt, hvorfor man i sin tid ville
have sådan en bar plet på issen? Nu
har jeg læst, det var for at holde sit
kronechakra udækket, så der ikke
skulle være nogen hindring for
helligåndens indtræden under
meditationen!
Så det kan alle de mænd, der er så
kede af deres "måne", nu trøste sig
med - den giver måske mulighed for
at bringe sig nærmere en
gudsoplevelse ?

Seksualdrift og åndelig
udvikling
Martinus fik stillet mange
spørgsmål på sine foredragsrejser.
Her er et, han fik stillet i Sverige i
pinsen 1967 (brev nr. 13).
Sp: Er de åndelige øvelser, som
beskrives i de gamle hinduistiske
skrifter, og som kaldes yoga, af
nogen særlig værdi for os i dag.
Kan f.eks. seksualdriften gennem
yogaøvelser forvandles til en kraft,
som fremkalder eller gør os
modtagelige for kosmiske glimt?
Fremskynder disse øvelser vor
udvikling mod den kosmiske
bevidsthed, fører de os nærmere
Gud?

Forelskelse går imod
intuitionsevnen. Hvis man er meget
forelsket lammes intuitionsevnen,
og så kan man ikke fortsætte i den
kosmiske udvikling. Man skaljo
have forelskelsesevnen udlevet.
Tænker man sig nu, at en indisk
vismand begynder at undervise
nogle disciple, og en elev bliver
mægtigt forelsket, når
undervisningen er godt i gang, så
går det hele i stykker, og
undervisningen er spildt. Derfor
skal disciplene være afholdende i
den tid, de får kosmisk
undervisning.
Men man skal ikke tro, at man får
højere evner ved at være
afholdende, for det gør man ikke.
Og man skal heller ikke tro, at
seksualdriften tager af, det er ikke
den, der er i vejen, tværtimod, det
er jo den, der skal udvikles, men
naturligvis på den rigtige måde. Det
er sikkert rigtigt, at der findes
mange yogaøvelser, der er
udmærkede for organismens
struktur, men der findes sikkert
også mange, der er fantasi.
Jeg anbefaler ikke nogen øvelser ud
over denne ene, at man skal elske
sin næste og Øve sig i at være god
og kærlig. Det er den allerfineste
øvelse, og gør man det, retter al
ting sig op.

Martinus: Nej, man kan ikke ved at
standse seksualdriften opnå
kosmisk bevidsthed. Så kunne man
jo f.eks. lade være med at spise, og
så måske derved få en helt anden
evne. Det finder ikke sted. Det er en
meget stor overtro, at man ved at
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Fremtids-adfærd

Om ensom død

Vi hører ikke så meget til Jes
Bertelsen mere, men hans bøger
står på biblioteket. Heri fandt jeg
følgende små sentenser:
Menneskene må lære at fungere i
fælleskaber. Det vil reducere jeginteressernes uhæmmede vækst. Vi
må træde ud af jeg-begrænsningen
og mødes i en fælles højere intuitiv
konsensus.
Energi, der svinger harmonisk,
forstærker hinandens effekt,
hvorimod energi, der svinger
kaotisk neutraliserer hinandens
styrke.
Jeg' ets funktion er at adskille,
selvets funktion er at samle og
integrere.

Næsten hver dag kan man læse
dødsannoncer, hvor man beder
eventuelle pårørende henvende sig.
En tilfældig valgt dag - d.517 -03 stod der tre annoncer i Politiken,
der efterlyste pårørende til en afdød
i København. De døde i total
ensomhed. Forhåbentligt er de
blevet godt modtaget "på den anden
side", så deres trængsler nu er
forbi.

Om at hele gamle sår
I Susan Forwards bog "Ud af
skyggerne" fra 1990 fandt jeg nogle
gode evigtaktuelle råd om, hvordan
man heler gamle sår på sjælen. Hun
siger:

Sørg over din barndoms
følelsesmæssige tab. Den
kærlighed, du ikke fik som barn,
kan du aldrig få som voksen. Men
sorg kan hele såret.
Tag afsked med dine uopnåelige
drømme og fantasier om at ændre
"de andre", Skriv et brev til "dit
indre barn" med trøst og
bekræftelse. Tillad dig at have
medlidenhed med det lille barn, du
var engang - og overtag så det fulde
ansvar for den voksne person, du
nu er.
Kun du, kan befri dig.
Og først da er du parat til at
opdage, hvor megen kærlighed, du
faktisk har mulighed for at give og
få. Der vil altid være mennesker,
der har brug for dig - opdag glæden
ved at give! Og opdag den
kosmiske regel, der siger, at jo mere
vi giver, jo mere får vi.
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Men det vækker til eftertanke.
H vad er det for et samfund, vi lever
i? Ifølge kosmologien ved vi, at det
er en del af en naturlig udvikling, at
familiebåndene går i opløsning.
Meningen er, at det er
næstekærligheden, der skal sættes i
stedet for. Familiekærligheden er
udløber af den gamle selviske
stamme-solidaritet. Nu skal vi
brede kærligheden og solidariteten
meget længere ud.
Men man må konstatere, at
familie samhørigheden for mange
ophører længe før, den er blevet
erstattet af noget andet. Og man må
formode, dette problem kun vil
forværres i den nærmeste fremtid. I

Polforvandling!

denne mellemperiode vil
ensomhedsproblemerne så tiltage.
Jo, mennesket er i sandhed det,
Martinus kaldte "en flygtning
mellem to riger" .
Men een ting er sikkert - der
kommer ikke til at mangle
næstekærligheds-opgaver for de,
der har lyst til at opøve deres evner
i så henseende!

De ulykkelige
ægteskabers zone!

- Det er da rart at se, at i det
mindste en af os er lykkelig gift!

Tro
- teori kontra handling
Kristne kan ikke forbavses over, at
der er stor forskel på Islams
budskab som religiøs tro og den
praksis, vi ser mange muslimer
udøve. Lad mig citere et par vers.
Muhammed sagde: Jeg er ikke
sendt for at forbande de vantro,
men for at vise barmhjertighed mod
mennesker. (Hadith 325)
Hvad er endnu bedre end at faste,
vise næstekærlighed og at bede?
Det er endnu bedre at skabe fred
mellem fjender, thi fjendskab og
ondskab lægger al himmelsk
belønning øde. (Hadith 340)
Den er svag, som kaster andre til
jorden, men den er stærk, der styrer
sin vrede. (Hadith 82)

hvorfor så mange tyske forældre
sendte deres børn i danske skoler.
Jeg spurgte hvorfor - og fik svaret:
fordi de er mindre autoritære!
Engang var det et problem for
Tyskland, at der i det land var så
mange autoritære mennesker, der
bare sagde "Jawohl"!
I vesten har vi haft det antiautoritære ungdomsoprør og det
ligeledes meget anti-autoritære
kvindeoprør. Det var en ret fredelig
revolution! De autoritære

mennesker er ved at komme i
mindretal her. Men det meste af
verden har dette oprØr til gode. I
mellemøstens patriarkalske
stammekulturer vil det ikke komme
til at gå stille af.
Men det er en nødvendig udvikling,
hvis vi skal nå frem til det humane
verdens samfund. Det er nødvendigt
at "afskaffe" det autoritære
menneske for at komme fra religiøs
tro til åndsvidenskab.

Fra tro ti I viden
Overalt i verden brydes konflikten
mellem den autoritære kultur og
den demokratiske. Det autoritære
menneske er stadig i stand til at tro
på religiøse dogmer, er nem at
manipulere med og bøjer sig for
overordnede, ikke i respekt men i
lydighed. Det demokratiske
menneske kan ikke tro, det vil have
viden. Det er autonomt og
respekterer andre, ikke på grundlag
af rang men for deres menneskelige
kvaliteter. Det er mennesket, der
tænker selv.

Ungdom
H vis man opdrager sine børn
sådan, at de tør stille krav om at få
begrundet forældrenes påbud og
stille spørgsmålstegn ved det
rimelige i dem, skaber man et
demokratisk menneske. Vi kender
det: forældrene siger "det må du
ikke" - barnet spørger "hvorfor?"
Forældrene svarer: "Fordi jeg siger
det!" Det er at skabe et autoritært
menneske.
Engang jeg var på besøg i
Sydslesvig, undrede jeg mig over,

Ungdom er ikke en bestemt periode i livet - det er en sindstilstand. Det er viljekraft evne til fantasi - en sjælsrigdom - modets herredømme over frygten - eventyrlystens
over mageligheden.
Ingen ældes blot ved at leve et vist antal år - folk ældes kun når de glemmer deres
idealer. År rynker huden - men at miste evnen til at begejstres rynker sjælen.
Enten 70 eller 16, ethvert levende hjerte elsker underet, betages af stjernerne og det
uendelige. Du er så ung som din tro - så gammel som din tvivl - så ung som din
selvtillid og så gammel som din frygt.
Så længe dit hjerte kan modtage indtryk af skønhed, glæde, mod og kraft fra denne
jord og fra det uendelige - så længe er du ung.
Men når pessimismens sne og kynismens is har lejret sig i dit hjerte, så - og så først er du gammel - og må Gud være din sjæl nådig.
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ESBJERG
Tirsdag 28/1 ODet åndeligt hjemløse nutidsmenneske
v/Ole Therkelsen
Torsdag 20/11 Bønnen som styrende energikilde for
livets udfoldelse vILars Gyde
Møderne holdes kl. 19 i Multihuset, Gasværksgade
2,1 sal, grønt lokale
Arrangør: Uffe Andreasen, tlf. 7517 3797
FREDERIKSHAVN
Tirsdag 23/9 Hvordan skaber jeg mig et lykkeligt liv?
v/Klaus Simoni
Tirsdag 21/10 Hvordan skaber vi et humant
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal
Tirsdag 4/11 Tilgivelse - den fornemste medicin
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 18/11 Søvn. drømme og døden
v/Ole Therkelsen
Møderne holdes kl.19 .30 i Skolegade 8
Arrangør: Birger Juel Jensen, tlf. 9893 0686
HADERSLEV
Onsdag 22/1 OTolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Mødet holdes kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3
Arrangør: Henrik Mayoni, tlf. 74522224
HERNING
Torsdag 2/10 Ven med døden - ven med livet!
v/Sebastien Vesterlund
Torsdag 23/1 OBønnen som styrende energikilde for
livets udfoldelse vILars Gyde
Torsdag 6/11 Tilgivelse - den fornemste medicin!
v/Solveig Langkilde
Torsdag 27/11 Hvordan skaber vi et humant
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal
Møderne holdes kl. 19.30 i "Kulturellen", 2.sallok.0508, Nørregade 7
Arrangør: Martin Stokholm Jepsen, tlf. 9716 8230
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KLINT
Lørdag 11/1 Okl. 19 Forelskelse. venskab og kærlighed
v/Ole Therkelsen
Terassen, Martinus Center, Klintvej 69
KØBENHAVN
På Martinus Institut, Mariendalsvej 94, er der foredrag
hveranden lørdag, det første lørdag 27/9 med emnet
Tankens magt. Der er 5 studiegrupper, det første
begynder mandag 22/9 kl.12.
Hør nærmere på tlf. 3834 6280

ODENSE
Mandag 22/9 vÆigil Kristensen
Mandag 6/10 v/Søren Jensen
Mandag 20/10 v/Søren Jensen
Mandag 3/11 v/Sebastien Vesterlund
Mandag 17/11 v/Steen Landsy
Mandag 1/12 v/ Sven-Erik Rævdal
(Emnerne er ikke fastlagt endnu)
Møderne holdes kl. 19.30 i Munkevænget 7
Arrangør: Kai Hvalsøe, tlf. 66147424
RANDERS
Torsdag 30/1 OTolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Torsdag 20/11 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske
v/Ole Therkelsen
Møderne holdes kl. 19.30 i AOF kantinen, Store
Voldgade 10
Arrangør: Ole Berthelsen, tlf. 8641 1552

SILKEBORG
Onsdag 24/9 Ven med døden - ven med livet!
v/Sebastien Vesterlund
Onsdag 8/10 Er der en mening med "galskaben" på
planeten Jorden? v/Søren Olsen
Onsdag 29/10 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske
v/Ole Therkelsen
Onsdag 19/11 Tolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Møderne holdes kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3
Arrangør: Sven-Erik Rævdal, tIf. 86886263
THISTED
Søndag 21/9 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold
vlIb Frendø
Søndag 26/1 OFra ulykkelige parforhold til harmoni og
fred vIPalle Harring
Søndag 16/11 Tolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Møderne holdes kl.15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arrangør: Birgit Thorndal, tIf 9798 5384
VEJLE
Torsdag 25/9 (emne se på www.martinusguiden.dk)
vlPreben Devantier
Torsdag 9/10 Er der en mening med "galskaben" på
planeten Jorden? v/Søren Olsen
Tordag 30/10 Bønnen som styrende energikilde for
livets udfoldelse vILars Gyde
Torsdag 13/11 Tolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Møderne holdes k1.19.30 i Kulturværket (v.gl. rådhus)
l.sal, Blegbanken
Arrangør: Edith Grønbæk, tIf.7568 5425
VIBORG
Torsdag 25/9 Humanisme og næstekærlighed i en
verden præget af krige, vold og egoisme vILars Gyde
Tirsdag 7/10 Er der en mening med "galskaben" på
planeten Jorden? v/Søren Olsen
Tirsdag 18/11 Tolerance - en stadig udfordring i
hverdagen! vlHanne Myrfeld
Møderene holdes kl.19 .30 i Medborgerhuset,
Vesterbrogade 13
Arrangør: Dagmar Dalsgaard, tIf. 8661 2923

AALBORG
Onsdag 1/1 OTilfældigheder er illusoriske - set ud fra
Martinus' verdensbillede! vlHanne Myrfeld
Onsdag 22/10 Hvordan skaber vi et humant
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal
Onsdag 5/11 Tilgivelse - den fornemste medicin!
v/Solveig Langkilde
Onsdag 19/11 SØvn, drømme og døden
v/Ole Therkelsen
Møderne holdes k1.19.30 på Sønderbro Skolen, ved
hovedindgang i kælder.
Arrangør: Jørn Stokholm, tIf. 9827 7081
ÅRHUS
Mandag 22/9 Hvordan skaber jeg mig et lykkeligt liv?
v/Klaus Simoni
Mandag 6/10 Er der en mening med "galskaben" på
planeten Jorden? v/Søren Olsen
Mandag 20/10 Ven med døden - ven med livet!
v/Sebastien Vesterlund
Mandag 3/11 Tilgivelse - den fornemste medicin!
v/Solveig Langkilde
Mandag 17/11 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske
v/Ole Therkelsen
Mandag 1/12 Bønnen som styrende energikilde for
livets udfoldelse vILars Gyde
Møderne holdes kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal
2, Ndr. Ringgade 3, bygning 420
Arrangør: Grethe Bergstrøm, tIf.8672 5546
SEMINAR I ÅRHUS - søndag 5/10 kl. 9.30 til 17,
Fælleshuset ved beboelsen Roukær alle, Højbjerg.
Emne: Om følelser og tanker - de værste og de bedste.
Oplæg v/Søren Olsen
Om formiddagen: Den kolde skulder eller det varme
hjerte
Om eftermiddagen: Om depression
Tilmelding senest 1/10 til Hanne Myrfeld tIf. 8611 8006
el. pr mail: roell@maill.stofanet.dk
(Pris 150 kr inel. kaffe/te m.brød)
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Så gik den sommer..... .

- og snart bliver det vinter.

ABONNEMENTSPRIS
180 kr pr år (4 numre), dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.
Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 787708 07521 - Svensk giro: 3927 16-7.

Bladet udkommer medio marts, juni, september og december
LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes fremsendt senest l. november 2003
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels indhold, der ikke nødvendigvis deles af redaktionen.
KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation til Martinus' verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse: Kosmologisk Information, Klintvej 104,4500 Nykøbing Sjælland.
Tlf 59 3052 72 (bedst hverdage ml kl 9-11) - E-mail: kos-info@worldonline.dk
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fILOSOfIS~E ~RUMMER
Drevet af kærlighedens kraft søger verdens fragmenter
hinanden for at verden kan blive til.
(Teilhard de Chardin)

Lyksalig er den mand, der glemmer med forstand, hvad
han ej ændre kan.
(Th. Kingo)

Mennesket er en syntese af det timelige og det evige, af
det endelige og det uendelige.
(Søren Kierkegaard)

For at føle sig lykkelig må man have hovedet fuldt af planer og hjertet fuldt af kærlighed.
(Karl Hilty)

Universet udvikler sig mod stadig mere komplekse strukturer, dvs mod mere information. Universet har en retning
- mod mere intelligens.
(Jean Guitton)

Sand ædelhed drejer sig ikke om at blive bedre end nogen
anden, men om at blive bedre, end man var før.
(W.W.Dyer)

At være et individuelt individ og samtidig del af en større
organisme er kun tilsyneladende en modsætning. I
vandmandens tidsalder vil denne modsætning opløses. En
evne til at integrere sig vil udvikles hos flere og flere.
(Liz Greene)

Religion og videnskab er de to vinger, hvorpå menneskenes intelligens kan stige op i højderne. Man kan ikke flyve
med en vinge.
(Baha'i - troen)

Vi skaber vor egen verden i overensstemmelse med de
tankemønstre, vi frembringer. De oplevelser, vi møder,
bliver trukket ind i vort liv af vor egen psykes skabende
kraft.
(Liz Greene)

Pessimisterne er dog de reneste tåber
de tror på det modsatte af, hvad de håber.
Nej, de optimister, som livet beror på,
er dem, som tør håbe på noget, de tror på.

Fejl bør være en vadesten og ikke en møllesten.
(Edgar Cayce)

Hver morgen, når du vågner, skal du minde dig selvom,
at du er elev i den jordiske skole og at alt, hvad der sker
den dag, sker for at hjælpe dig med at lære.
(Gary Zukav)

Se med kærlighedens øjne, og du er i paradis se med hadets øjne, og du er i helvede.
(Olle Wedholm)

Ligesom en veltilbragt dag bringer en lykkelig sØvn, således bringer et ret anvendt liv en lykkelig død.
(Leonardo da Vinci)

Mit horoskop sagde, det var på tide at tage skeen i den
anden hånd. !
Passede det så?
J a, jeg faldt og brækkede armen!

Naboer: De eksamensopgaver, livet stiller os.
Hvis du ængster tiden bort, gør du livet tomt og kort.
Hvis du glæder dig ved mangt, gør du nuet rigt og langt.
(Piet Hein)

