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Om modtageligheden for en ny andskultur, skriver Martinus i
Det Evige Verdensbillede IV stk. 39.1:
Man skulle jo tro, at aIle jordmennesker med straIende begejstring og abne arme ville modtage den nye guddommelige verdensimpuls, en sa bdagende og overvceldende bandsrcekning, en sa
ornfattende og inspirerende kraft fra en h¢jere verden.

I

Men nej, saIedes er det slet ikke. Sagen er nemlig den, at et individs modtagelighed af h¢jere krcefter, hvilket i dette tilfcelde viI
sige dets modtagelighed for en ny andskultur, ikke er noget, det
kan afg¢re med sin vilje, saledes som det f.eks. med denne kan
afg¢re, om det viI sta op eller sidde ned, om det viI rabe eller
hviske, om det viI abne eller Iukk(( sine ¢jne eller lignende.
Det afg¢rende for et jordmenneskes modtagelighed for en ny
andelig basis er saIedes ikke dets vilje, men derimod den bag dets
vilje eksisterende andelige kvalitet, der igen reprcesenteres af de i
dets bevidsthed f¢rende sjcelskrcefter. Disse krcefter er af h¢jst
forskellig natur hos individeme, idet de for ethvert individs vedkommende udg¢r et resultat af dets samlede erfaringer eller opleveIser, dets forudgaende anIceg, vaner og tilb¢jeligheder, og disse
er netop forskellige for ethvert individ. Disse krcefter viI saIedes
bli ve de egentlige viljef¢rende for individet og afstemme dets vilje
for eller irood en ny andskultur.
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em sjcelen og dens liv
i de andelige verdener ...
viPer Bruus-Jensen
Engang fprst i 1960' erne spurgte jeg Martinus, hvordan
den sjrelelige strukturs seks andelige legemer egentlig sa
ud, nar man befandt sig i den andelige verden og derfor
var sansedygtig her ... ?
Til min store overraskelse svarede han, at man slet ikke
kunne se dem; til trods for, at de hprte til det skabtes verden,
var de i sig selv helt usynlige. Det, som var synligt, var
udelukkende deres VIRKNINGER i den andelige materie
-lidt pa samme made som med et TV. Nar man sidder og
ser TV, er det jo billedet pa skrermen, man ser og bliver
optaget af, hvorimod det tekniske apparatur bagved, der
hele tiden frembringer TV -billedet, ikke er synligt. Med
mindre man gar om bag skrermen og direkte koncentrerer
sig pa det. Men noget tilsvarende lod sig ikke gpre for de
andelige legemers vedkommende; dem kunne man ikke
komme "om bagved" og se. De kunne kun iagttages ved
hjrelp afudviklet intuition.
leg var mildest talt forblpffet - og ogsa lidt skuffet - over
dette uventede svar og bad derfor om lidt mere forklaring.
10, svarede Martinus, det hrenger sammen med den made,
det hele fore gar pa i den andelige verden. For det fprste er
det en verden uden for tid og rum i den forstand, at der
ikke er afstande at overvinde. I form af det, jeg kalder
"evighedsplanet" er alting sa at sige til stede overalt. Og
det grelder ogsa de levende vresener; de er ogsa allesammen
til stede overalt. Og samtidig er de indbyrdes forbundet pa
en sadan made, at de lynhurtigt kan komme i kontakt med
hinanden - altsa i princippet. For naturligvis er der nogle
regIer, der skal overholdes - regler for frelles bplgelrengde
og sadan noget.

Men det vigtigste i sagen er, at samlivet og
korrespondancen mellem de levende vresener i den andelige
verden er DIREKTE, hvilketjeg ogsa flere steder i Livets
Bog har gjort opmrerksom pa. Og det betyder i praksis, at
man i den andelige verden kommunikerer med hinanden
pa i princippet samme made, som nar vi her i den fysiske
verden taler med hinanden igennem en telefon. Ikke mindst

hvis man trenkte sig, at telefonen ogsa kunne vise billeder
og alt muligt andet - ja, alt det, som hprer sanserne til. Og
"telefonen" her er netop den organiske enhed, som de seks
andelige legemer tilsammen danner - det, jeg kalder
underbevidstheden eller den sjrelelige struktur.

V resenerne sa at sige spiller
pa hinandens sjrele eller seks
andelige legemer. Og altsa
direkte,
uden
nogen
mellemliggende materie andet
end det energifelt, som
evighedsplanet
og
moderenergien danner. Og
gennem denne direkte
kommunikation fremkalder
vresenerne hos hinanden den eller de oplevelser, som de
pnsker at udveksle - helt virkeligt og naturtro.
Men legemerne selv indgar ikke i oplevelserne; de er altid
"bagved" som det, der rent teknisk frembringer demo Og
derfor kan de heller ikke ses eller pa anden made
observeres gennem det, jeg kalder sansning fra neden.
Hvorimod intuitionen i samspil med intelligensen og
hukommelsen kan gennemskue, hvordan det hele foregar.
Bade i princippet, og medens det finder sted i de enkelte
tilfrelde. Intuitionen forrnidler en direkte viden om alt dette.

Andelig materie
Stillet over for disse fantastiske oplysninger var det
nrerliggende at indvende, at Martinus selv i bade sine
foredrag og i sine skrevne vrerker opererede med udtrykket
"den andelige materie". Men at dpmme efter det, han her
oplyste, sa eksisterede den andelige materie abenbart slet
ikke. I det mindste ikke som et permanent, stabilt medium,
der nar som heIst var til radighed for kommunikation og
skabelse. Og spprgsmalet var derfor, hvordan man skulle
fa disse modsigelser til at rime med hinanden ... ?
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og n¢d den smukke natur.
lamen, det er slet ikke noget problem, svarede Martinus.
Som et almindeligt princip skaber de levende vresener
nemlig selv den materie, der fra tilfrelde til tilfrelde er brug
for. Det g¢r de l¢bende ved hjrelp af deres seks fmdelige
legemer og den hermed forbundne beherskelse af
grundenergieme. Eller rettere sagt: den made legemerne
fungerer pa, indebrerer blandt meget andet indtrykket af
materie for det leg, der er "bag" legemerne.

Den nrevnte materie er nemlig ikke
sa meget et sp¢rgsmal om noget,
der omgiver det enkelte vresen som
den er noget, der sa at sige optrreder
inden i det som en del af dets
livsoplevelse. Enten som f¢lge af
de impulser, det direkte modtager
fra andre vresener. Eller som et
resultat af den made, det isoleret
arbejder med sig selv. Og alt efter
skabeevnens format og udviklethed
hos den enkelte er der ingen grrenser
for, hvor store og fantastiske
panoramaer, man kan bygge op for
sig selv og for andre, omfattende
bade lyde, lugte, farver, former,
smags- og f¢leindtryk. Og ligeledes
f¢lelser af enhver art.

-::::.::::=~~

Det er simpelthen dette, den andelige verden drejer sig
om, og derfor er det ogsa en stor lykke, at vreseneme ikke
som her i den fysiske verden er skilt fra hinanden ved
hverken afstand eller en besvrerlig, fast materie, der
modstrrebende skal overvindes, men lynhurtigt kan komme
i direkte, suverren kontakt med hvem som heIst - eller hvad
som heIst - man matte ¢nske (fx. fjerne galakser med
tilh¢rende verdener). Foruden at det ogsa er pa den made,
det hele gar op i en h¢jere organisk enhed for det vresen,
vi aIle er en del af, nemlig den evige guddom.

Den direkte kommunikation
Set i bakspejlet sa mange ar efter denne undervisningstime
hos Martinus er der mange ting, man bringes til eftertanke
om. Men det, jeg dengang i f¢rste rrekke kom til at trenke
pa, var en smuk vinterdag i 1957, hvor jeg sammen med
min davrerende forlovede, Inga Okkels, gik en tur rundt
om Utters lev mose. Vi havde i nogen tid vreret ivrigt optaget
af at diskutere et meget personligt anliggende. Men pa et
tidspunkt ebbede samtalen ud, og vi gik hver for sig i stilhed
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Pludselig blev jeg opmrerksom pa nogle tanker inden i
mit hoved, somjeg indsa ikke kunne vrere mine egne, men
matte tilh¢re min forlovede, ogjeg sagde derfor til hende:
"Nu skal jeg fortrelle dig ordret, hvad du netop i dette
¢jeblik gar og trenker." Og det gjorde jeg sa, og med det
resultat, at hun blev bleg som et lagen og bestyrtet
indr¢mmede, at det var fuldstrendig rigtigt. Hvordan jeg
dog kunne vide det ... ? "Det ved jeg faktisk ikke", svarede
jeg, "men bare rolig; det er ikke
noget, jeg normalt kan - det skete
bare lige pludseligt."
Som sagt, denne hrendelse var det
f¢rste, som faldt mig ind, efter at
Martinus havde afsluttet sin
belrering, for den gjorde hans
forklaring om direkte sjrelskontakt
til noget h¢jst virkeligt for mig.
Og jeg kunne levende forestille
mig, hvorledes man pa tilsvarende
made i den andelige verden kunne
kommunikere alt muligt direkte
med hinanden - fri for enhver form
for "st¢j" pa ledningen.

Senere har hrendelsen med stedse
stigende vregt skrerpet min
interesse for de erkendelsesteoretiske konsekvenser af de
oplysninger, Martinus ved den omtalte lejlighed stillede
til radighed, og jeg kan i dag se, hvorledes de pa perfekt
vis er i overensstemmelse med he Ie det verdens- og
virkelighedsbillede, han har skrenket os og lagt navn til.
Herunder n¢dvendigheden af skiftende udviklings- og
indviklingsforl¢b som led i en evig fomyelse af de virkende
og altafg¢rende sjrelelige strukturer med deres seks
andelige legemer.
Og ligeledes behovet for en fysisk verden med tunge,
modstrrebende materier. En verden, der ikke alene kan
fungere som en kosmisk livmoder for skabelsen af helt
nye organismeformer med tilh¢rende sanse- og skabeevner
hos gudes¢nneme, men hvor man i medf¢r af de barske
vilkar for overlevelse umiddelbart tvinges til at trenke
logisk og i sidste ende ogsa udvikles til at f¢le alkrerlighed
samt handle i overensstemmelse med livslovene og de
hermed forbundne h¢je moralske og sociale principper.
Alt dette er simpelthen en forudsretning for, at en andelig
verden med direkte kommunikation mellem individeme
kan komme til at udfolde sig som et guddommeligt paradis
og dermed som et modstykke til det helvede, der indtil
videre overvejende prreger vor nuvrerende fysiske

eksistenssfrere her pa Jorden.
Omvendt forklarer ogsa forskellen pa de to typer verdener
n0dvendigheden af en mellemsfrere imellem dem - "en
f0rste sfrere", som Martinus kalder det, hvor vreseneme
efter d0den f0rst og fremmest kan blive 10st fra deres
"fysiske vanebevidsthed", og demrest gennem srerlige
skytsengles virksomhed i det hele taget kan blive "trimmet"
til at kunne gennemf0re et kortere eller lrengere
gresteophold i de h0jere andelige verdener.
Endelig forstar man ogsa godt, hvorfor Martinus gang pa
gang gjorde greldende, at der i den andelige verden ikke
findes andet at opleve, end hvad vreseneme selv skaber.
Ikke alene findes der ingen fast og stabil materieomverden
svarende til den fysiske; der findes i det hele taget
overhovedet ikke nogen sand omverden - anden end den,
vresenerne selv skaber - enten for hinanden, eller for sig
selv, hvis ikke for begge dele samtidigt.

Vor selvskabte oplevelse
Vi skal slutte dette indlreg med at tage h0jde for den
mulighed, at en og anden lreser finder det tvivlsomt, at
den andelige verden pa disse meget specielle og for nogen
at se ret sa spinkle vilkar virkeligt skulle kunne folde sig
ud pa en made, der taler sammenligning med den verden
af fast, stabilt fysisk stof, vi nu lever i, og som jo ved
siden af sine barske sider ogsa opleves som fuld af
vidunderligt sk0nne naturscenerier, for slet ikke at tale
om de mange spektakulrere organismeformer, der her f0rer
deres liv og tilvrerelse.
Udgangspunktet for den argumentation, der her skal tjene
til forsvar for Martinus' oplysninger, er det faktum, at vi
faktisk allerede her pa det fysiske plan hver isrer selv
10bende skaber vores omverden. Vi mener godt nok, at vi
oplever den, fordi den er der et sted derude - umiddelbart
tilgrengelig for yore sanser. Men det er kun en halv
sandhed, idet vor sakaldte hjerne i dens samspil med
sanserne spiller en altafg0rende rolle for, at de ydre
sanseprocesser leder til OPLEVELSE. Endda oplevelse
af en spektakulrer og tilsyneladende trovrerdig, fysisk
omverden.
Sagen er, at det, vi direkte oplever, i virkeligheden er de
hjemeprocesser, som sanseme gennem deres virksomhed
sretter i gang inde i hovedet pa os. Det er dem, vi direkte
oplever. Men vi oplever dem ikke som det, de er: elektrokemiske processer inde i vort hoved, men derimod som en
ydre omverden med et eller andet prreg. Pa en eller anden
made forvandles de prosaiske hjemeprocesser til denne
omverden, og netop herved kan hjemens virksomhed med
tilh0rende resultater tages til indtregt som eksempel pa
den made, de sjrelelige strukturer med deres seks andelige
legemer arbejder og spiller rolle i den andelige verden.

Og ligesom vi i den fysiske verden ikke har indtryk af de
brerende hjerneprocesser, nar vi fx. oplever et fysisk
landskab uden for os, saledes har man i den andelige verden
heller ikke indtryk af det organiske "apparat", som her er
ansvarligt for oplevelsen af en ydre materieverden. Og i
sidstnrevnte tilfrelde karakteristisk nok en materieverden,
der direkte adlyder tankens og viljens bud. Og naturligvis!
For det er jo klart, mir den direkte er et produkt af vort
eget - eller andres - tankeapparat ...
Man kan hertil f0je, at det pa denne baggrund ikke kan
undre, at Martinus spaede opfindelsen af det, han kaldte
en TV -hjelm, og hvorved han forstod et apparat, som man
kunne tage pa hovedet, og som var indrettet saledes, at
den kunne modtage en ny slags TV -b0lger og direkte f0re
dem ind i hjemen pa en sadan made, at denne i pagt med
det, som TV -stationen sendte, gay sig til at producere
oplevelse af nrermere bestemte ydre scenerier, fuldstrendigt
pa samme made, som nar oplevelsen af disse skyldtes de
fysiske sanseorganers virksomhed.
Scenerier, som man for sa vidt ville kunne opleve
lyslevende med 0jnene lukkede. Eller i et totalt m0rkelagt
lokale for den sags sky ld, idet det afg0rende i sagen er
hjemeprocesserne. Ikke, hvad der er uden for personen.
Og set pa denne baggrund kan det vrere interessant at
notere sig, at man netop i vor tid som en frugt af den
igangvrerende intensive hjerneforskning er kommet til
klarhed over dette forhold og faktisk (bl.a. i Canada) er i
fuld gang med at konstruere en tilnrermelse til Martinus'
TV-hjelm. Ja, faktisk allerede er i frerd med at afpr0ve
den. Og indtil videre med positivt resultat ...

Hjerneforskningen
At noget sadan virkeligt skulle vrere muligt, kan maske
trods alt forekomme den skeptiske lreser fuldstrendigt
utroligt. I sa fald rna det g0re indtryk at fa kendskab til de
erfaringer, som bl.a. den canadiske neurokirurg Wilder
Penfield allerede for ar tilbage erhvervede i forbindelse
med fors0get pa at mildne visse sygdomssymptomer, bl.a.
psykomotorisk epilepsi.

Det vanskelige ved at g8
ud i virke/igheden er, at
den findes inde i ens eget
hoved.
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Behandlingen foregik pa den made, at patientens blottede
hjemebark pa visse steder blev stimuleret elektrisk via
srerlige elektroder, og i en rrekke tilfrelde resulterede
behandlingen som en slags tillregsgevinst i visse sakaldte
"flashbacks". Hvilket viI sige realistiske genoplevelser i
N u' et af ting, som tidligere var blevet oplevet af patienten.
Det drejede sig altsa ikke blot om almindelige erindringer,
men om faktiske, naturtro genoplevelser. Fx. oplevede i et
af tilfreldene patienten realistisk at genh0re et helt
orkestervrerk klart og tydeligt med aIle instrumenter, nar
der gik str0m igennem Penfields elektrode til patientens
hjemebark.
Og da nakkelappen (hvor synscentret sidder) pa lignende
made blev stimuleret hos en anden patient, oplevede denne
en flagrende sommerfugl i Penfields konsultationslokale,
og det sa realistisk, at vedkommende patient spontant rakte
handen ud for at fange den. Og tydeligere kan det vel nreppe
illustreres, i hvor h0j grad hjemen og dens processer direkte
er ansvarlig for den oplevelse af en fysisk omverden, vi
aIle spontant tager for givet og mere eller mindre blindt
tror pa som eneradende hver eneste dag af vort liv her i
den tungeste af aIle materieverdener.
Men for at rette fokus mod den egentlige pointe: hvad
hjemen som her beskrevet viser sig i stand til at prrestere,
det kan med fuld ret tages til indtregt som eksempel pa
den rolle, den sjrelelige struktur med dens seks andelige
legemer generelt spiller for vresenerne i de andelige
verdener.

Model internet
Det skal til allersidst fremf0res, at Martinus - hvis han
havde Ie vet lrenge nok til at opleve internettet - ganske
givet ville have valgt dette som en model for den made, de
levende vresener i den andelige verden er koblet sammen
pa og kommunikerer med hinanden. Ganske vist en
primitiv model malt med virkeligheden, men dog korrekt
mht sin pointe: hver bruger sin computer med tilh0rende
programmer, der under et fungerer som det redskab,
gennem hvilket vedkommende direkte kan kommunikere
med en eller flere andre brugere, der er tilsvarende stillet.
Og trenker man sig denne model hrevet til et teknisk plan,
hvor det drejer sig om udveksling af "Virtual Reality",
kommer samme model naturligvis virkeligheden i den
andelige verden endnu nrermere. Og hvem ved i dag, hvor
denne udvikling faktisk f0rer hen ... ?

Referencer:
Martinus: Livets Bog 2, stk. 363, 369, 372, 375, 385,
386.
Carl Sagan: Paradisets drager, 1983.
Per Bruus-Jensen: artikel i Den Ny Verdensimpuls nr. II
1999 samt nr. 3/2002 (hvor yderligere referencer er
oplistet)
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Syv novemberdage po
EI Camino de Santiago
vlElse Byskov
Selv om man i Martinus'
enestaende vrerk kan lrese, at
vi aIle er gudes¢nner og
dermed alle er omfattet af
Gud's uendelige krerlighed og
omsorg, sa er det alligevel sa
ufatteligt, at man godt kan
tvi vIe pa, om det nu er rigtigt.
Man trenker- "det er nok
rigtigt, men det gcelder sikkert
ikke mig. Gud har nu nok
alligevel overset mig - jeg er
ikke scerlig betydningsfuld, og
Gud har sikkert andre og vigtigere ting at tage sig af end
at s¢rge for mig". Nej, den indre kritikker taler h¢jt og det
er ikke altid let at skrue ned for lyden, sa sommetider kommer
tvivlen til at overd¢ve troen pa og habet om, at Guddommen
har taget os under sine yinger.
Jeg havde i et par maneder f¢lt mig ganske uinspireret og
forladt af Gud. "Hvor er du henne og hvorfor sker der ikke
noget af det, jeg gerne viZ?" var mit daglige sp¢rgsmal.
Jeg f¢lte, at jeg befandt mig i et tomrum og blev mere og
mere frustreret. For at komme ud af tomrummet besluttede
jeg, at noget matte der ske, sa jeg bestemte mig for at ga et
stykke afEI Camino, den gamle pilgrimsvej i Nordspanien.
Da jeg bor i Spanien, var det ikke sa svrert at tage
beslutningen - det var blot et sp¢rgsmal om at hoppe pa en
bus og sa begynde at vandre, nar man stod af bussen. Men
turen var ogsa ment som en udfordring til Gud. Nu ville jeg
se, om det passede, at jeg blev beskyttet og pas set pa. Derfor
ville jeg ga turen alene, uden anden beskyttelse end den Gud
matte finde passende at yde mig. Med det helt klare sigte at
teste nekkevidden af den guddommelige beskyttelse pakkede
jeg min rygseek og tog bussen fra Almufiecar til Burgos,
hvor jeg havde pateenkt at begynde min vandring mod
Santiago.
Klokken var halv syv om aftenen dajeg ankom til Burgos
efter lidt over ti timer i bus. Nu skulle jeg finde refugiet,
hvor pilgrimmene kan bo for en meget beskeden sum (som
regel3 euro). Jeg havde ingen anelse om, hvor refugiet la,
jeg vidste blot, at jeg skulle ga mod vest langs med floden.
Men allerede 100 meter fra busstationen blev jeg standset
af en eeldre mand, som venligt spurgte, om jeg var pilgrim.

'Ja', svarede jeg, 'jeg leder efter refugiet'. 'Det ligger
lidt langt vrek, men nu skaljeg f¢lge dig derhen'. Og det
gjorde han sa. Jeg blev i fomem stil eskorteret helt hen
til refugiet, blev introduceret for "el hospitalero" og blev
installeret i sovesalen. Det begynder godt, trenkte jeg.
Darligt nok er jeg steget af bussen f¢r du sender mig en
escorte, trenkte jeg og sendte en taknemmelig tanke opad.
Og det blev starten pa 7 dages anskuelighedsundervisning i guddommelig omsorg, for i de f¢lgende dage
sa jeg gang pa gang hvordan jeg blot skulle teenke pa
eller ¢nske en ting, sa materialiserede den sig pa
forunderlig vis.

Forsynets omsorg
Den nreste dag startede jeg min vandring i tage og koldt
vejr. Der var 3-4 grader dajeg kl. 8 i rask tray gik ud af
Burgos. Jeg vidste naturligvis godt, at november ikke er
det ideelle tidspunkt til at ga EI Camino, fordi det ganske
enkelt er ret koldt pa den castillianske h¢jslette. Men
jeg var godt kleedt pa og regnede med, at jeg kunne ga
migvarm.
Min plan var, atjeg den f¢rste dag ville ga 26 km., og at
det ikke ville veere noget problem, nar jeg havde hele
dagen til det. Turen gik gennem nogle ret triste landsbyer,
men ved middagstid br¢d solen igennem og det blev et
pragtfuldt vejr. Jeg tog et par hvil i solen undervejs,
men kunne ved 3-tiden godt meerke, at jeg var ved at
vrere treet. Jeg satte mig ned og studerede mine medbragte
papirer. Til min skreek opdagede jeg, at jeg bade idag og
den neeste dag skulle ga 31 km i stedet for de 26 jeg
havde regnet med. Min guide var ikke n¢jagtig, og da
jeg fik kigget pa nogle papirer, jeg havde faet i Burgos,
gik det op for mig, at jeg nok havde bidt over en lidt for
stor mundfuld. Men hvor treet jeg end var, var der ikke
andet for end at fortseette, sa det gjorde jeg.
Bade vejen og landskabet var helt ¢de, men pludselig
fikjeg ¢je pa en yngre mand, som stod i vejkanten. Det
forekom mig lidt mystisk, for han havde ingen
oppakning, sajeg spurgte mig selv om, hvad han lavede
der. Han sa ud som om han ventede pa mig og begyndte
da ogsa at tale til mig, sa snart jeg var indenfor h¢revidde.
Det f¢rste han sagde var "Nu har du gaet 26 km." Ok,
trenkte jeg, det er sikkert rigtigt nok, men hvor ved han
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det fra og hvordan ved han, at netop 26 km. var mit mal?
leg var et stort sp0rgsmalstegn, for i min guide stod San
Bol optegnet som en ruin. "Nej, refugiet er genopbygget.
Har du ikke lyst til at se det, sa giver jeg en kop kaffe".
leg akcepterede og mens vi gik de 200 m. ned mod refugiet
sagde "el hospitalero": "Der sidder en ung italiener og
venter pa mig demede, og jeg har lovet at k0re ham til
Castrojeriz. Du kan godt komme med, hvis du ikke har
lyst til at ovematte pa San Bol, for sa har du ogsa kun 26
km. at ga i morgen til Fromista". Waw, trenkte jeg. Godt
gaet Gud. Nu har du s0rget for transport, sajeg kun skal
ga de planlagte 26 km. bade i dag og i morgen. Da refugiet
i San Bol hverken havde toiletter (flodbredden skulle
bruges) eller varmt vand (der var en lille p01 med iskoldt
vand hvor man skulle vaske sig) besluttede jeg at tage
med til Castrojeriz, hvor der i det mindste var toilet og
brus.
Den unge italiener Roberto og jeg blev sa k0rt i fin stil til
Castrojeriz og blev vist vej til refugiet. Solen var ved at
ga ned, sa det begyndte at blive koldt. Vi naede refugiet
og fik af den nye "hospitalero" at vide, at dette var et
traditionelt refugium, uden varme, kun med et toilet (uden
las og brredt) til 10 mand samt en enkelt brusekabine. leg
lagde min rygsrek ind pa en seng og kunne ikke undga at
lregge mrerke til den fremherskende uhygge i sovesalen.
Der var iskoldt, m0rkt og nusset. Pa vejen hen til refugiet
havde jeg passeret et meget indbydende trestjemet hotel
samt et hostal, sa jeg trenkte, at jeg lige ville checke dem
ud. leg mente, at hotellet var udelukket, for det her var jo
ikke en hotelferie, men en pilgrimsvandring, men jeg kunne
da checke hvad et vrerelse kostede pa hostallet. Det kostede
kun 18 euro, og da det havde bade bad og varme tog det
mig ikke mange sekunder at beslutte at rykke derhen.

leg hentede min rygsrek, og installerede mig pa hostallet
og gik derefter ud i byen igen for at ringe hjem. Da jeg
kom tilbage til hostallet spurgte damen, omjeg havde trenkt
mig at tage bad. la, det havde jeg da rigtignok. "Na, det
trenkte jeg nok, men oliebilen er ikke kommet endnu, sa
der er ikke mere varmt vand. Vi bliver n0dt til at flytte
dig. V rer venlig at hente dine ting". Det gjorde jeg sa og
hvor blev jeg f0rt hen? Over til det fine hotel, som viste
sig at tilh0re hostallets ejere, og der blev jeg installeret i et
sk0nt vrerelse med karbad, varme og TV. leg kunne ikke
lade vrere med at grine, da jeg la og f0lte mig i himmerige
i badekarret. Endnu engang havde en usynlig hand opfyldt
mine 0nsker - ikke blot sa mine bas ale behov blev drekket,
men sa jeg blev behandlet som en fyrste. leg sendte mange
taknemmelige tanker opad den nat.

Turisttur?
Og sadan blev det ved. Hvis der manglede gule pile ogjeg
var ved at ga forkert, var der straks en der rabte efter mig
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og viste mig den rigtige vej. Nar jeg havde vasket t0j, som
ikke var naet at blive t0rt, fik jeg anvist et vrerelse med
t0rresnor udenfor i solen. Hvis jeg kedede mig om
eftermiddagen efter dagens vandring og satte mig ind pa
en bar, kom der straks en anden pilgrim og satte sig ved
siden af mig, sa vi kunne f0re en interessant samtale om
spirituelle emner. leg f0lte mig mere og mere som Gud's
yndling og jeg skallige fortrelle endnu et par episoder.
Efter en lang og ret kedelig strrekning mellem Carrion de
los Condes og Calzadilla de la Cueza ankom jeg ved 4
tiden til refugiet i Calzadilla. Det var min fjerde dag og
jeg trenkte, at det kunne vrere dejligt med lidt omsorg, da
jeg f0lte mig 0m over det hele. Trenk hvis man kunne fa
massage. leg vidste, at visse refugier s0rgede for mass0rer,
men da jeg sa Calzadilla, som uden overdrivelse pa det
tidspunkt var den mest triste landsby,jeg nogensinde havde
set i Spanien, med en lerstampet gade, en bar (med hostal)
og ca. 100 indbyggere, regnede jeg ikke med at den slags
luksus var at finde der. leg var den f0rste som ankom til
refugiet og blev venligt modtaget af" el hospitalero", som
i dette tilfrelde var en yngre dame. Og se, pa bagsiden af
d0ren var der et opslag om shiatsu massage - sp0rg "la
hospitalera". Det gjorde jeg sa og jo, det var hende som
gay det, hun havde lrert det i Irland. Det var en
energimassage, hvor man stimulerer akupunkturpunkteme,
eller noget i den retning. leg havde aldrig pr0vet det f0r,
men kan kun sige, at hvis man kommer forbi en, som kan
give det, skal man ikke t0ve et sekund. Waw, det var bare
vildt sk0nt, vederkvregende og afslappende. Efter
massagen fik vi os en lang snak om spirituelle emner, mens
jeg nrermest sad ovenpa det eneste varmeapperat som
befandt sig pa refugiet, nemlig pa "la hospitalera's"
vrerelse.
Da solen gik ned blev det rerligt talt ret koldt og jeg sa
med gru frem til natten pa den store uopvarmede sovesal.
leg gik ned pa baren for at spise, og da Nordspanien nok
er det vrerste sted pa planeten at vrere vegetar, var jeg ret
tvivlende omkring mit aftensmaltid. Men igen var Gud
kommet mig i fork0bet og havde s0rget for, at dagens ret
netop i dag var "garbanzos" (kikrerter), som ganske atypisk
for spaniere var kogt uden k0d. Sa jeg fik dejlig mad og
da maltidet var overstaet, var der kun den kolde sovesal
at se frem til. Men igen havde Forsynet planlagt det
anderledes. Refugiet og hostallet havde samme ejer, og
efter en forsigtig foresp0rgsel fik jeg tilbudt et opvarmet
vrerelse med bad og TV for 20 euro med fradrag af de 5
jeg havde betalt oppe pa refugiet.
N reste morgen spurgte jeg ejeren, om der var forretninger
pa dagens strrekning fra Calzadilla de la Cueza til
Sahagun. Nej, ingen forretninger, fik jeg til min store
overraskelse at vide. Men barer da? N ej, heller ingen barer.
leg var mildest talt forb10ffet, for dels havde jeg ikke i

min vildeste fantasi forestillet mig, at der fandtes spanske
landsbyer uden en bar, og dels ville det sige, at der var 50
km. af EI Camino, hvor der ikke var en eneste mulighed
for indk0b. Ogjeg var 10bet t0r for mad. Jeg havde 2 sma
sm0reoste og lidt chokolade. Det var alt og der var 25 km
til Sahagun. "Hvad mangler du" spurgte barejeren. "Lidt
br0d", svarede jeg. Han trak pa skulderen og sa ud som
om intet kunne interessere ham mindre. Jeg trenkte "Ok

men, jo, der er alligevel et lille br0d tilbage, vrersagod, 30
cent.
Da jeg atter satte mig pa min brenk brast jeg i grad. Det
her var mere end tilfreldigheder. Nu havde det staet pa i
flere dage, men den med br0dbilen var alligevel det mest
eklatante bevis pa, at jeg ikke gik pa EI Camino alene.
Der var h0jere magter med, som ikke lod en chance ga fra
sig for at vise, at de havde sagen under kontrol og at de
ikke blot tog yare pa mine behov, men ofte gjorde langt
mere end det.

H"jere magter var med
Den nreste dag trenkte jeg, at det snart kunne vrere dejligt
med et rigtigt hjemmelavet vegetarisk maltid. Og da jeg
ankom til refugiet i EI Burgo Ranero stod der to unge
mennesker og lavede mad. De spurgte, om jeg kunne trenke
mig at spise med. Vi er vegetarer, sagde de undsky ldende,
og jeg kunne jo kun sige, at det var jeg ogsa. Det var
turens bedste maltid. De to var fra Australien og tog El
Camino pa cykel. Lidt senere ankom et fransk regtepar,
sa en tysk dame i selskab med en franskmand og til sidst
et ungt par fra Seattle.Det blev endnu en aften i sprendende
intemationalt selskab.
Gud, sa rna du tage dig af det her. Gad vide, om du gar sa
langt, at du sender mig en br0dbil?" Og med den tanke
gik jeg i morgensolen ud af Calzadilla.
Man kan sige meget godt om Spanien, som har en utroligt
smuk og varieret natur, men de smukkeste landsskaber
ligger ikke mellem Calzadilla og Sahagun, skulle jeg hilse
og sige. Hvis Calzadilla var trist var det for intet at regne
sammenlignet med de landsbyer, jeg nu kom igennem:
Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos, San
Nicolas del Real Camino. Huse klasket sammen af ler
med stra i, lerstampede gader, byer uden gadebelysning,
uden et trre eller en plads, med andre ord byer som far
Skals til at ligne New York.
Gennem disse tristheder vandrede jeg og var mildest talt
ikke imponeret. I den sidste af byeme, San Nicolas del
Real Camino, satte jeg mig efter en pludselig indskydelse
pa en brenk og trenkte, at jeg ville skrive lidt i min dagbog.
Klokken var lidt i to og det var ved at vrere frokosttid,
men jeg havde jo ikke trenkt mig at spise chokolade med
sm0reost, sa der var ingen udsigt til frokost. Men darligt
nok havde jeg sat mig ned pa brenken f0r der standser en
br0dbillige ud for mig! Jeg var ved at tabe bade nrese og
mund, da bilen med "PANADERIA" skrevet med bla
bogstaver standser lige i mit synsfelt.Sided0ren bliver abnet
og der afsl0res en overdadighed af br0d og kager. MaIl0s
gar jeg hen og stiller mig i k0en. Jeg beder om det mindste
br0d, for jeg kan jo ikke spise en hel "barra" , men nej,
br0dmanden har ikke flere sma br0d. Han kigger i kassen

Pa syvendedagen ankom jeg til Leon i selskab med et fransk
regtepar. Vi ville finde et billigt hostal, for det var tid til en
hviledag, og pa refugieme bliver man smidt ud kl. 8 om
morgenen. Mens vi gik der og sa pa byen, faldt jeg sa lang
jeg var over en fortovskant. Som en srek kartofler ramlede
jeg ned, men havde darligt nok ramt fortovet f0r et par
strerke hrender trak mig op igen. Men jeg havde slaet mit
knre. Jeg var ogsa godt trret, sa jeg tog ind pa et hotel, og
overvejede situationen.
Efter en god nats s0vn blev jeg enig med mig selv om, at
faldet var Forsynets made at fortrelle mig, at det var pa
tide at tage hjem. Jeg havde vandret i syv dage i november
uden at der var faldet sa meget som en eneste drabe regn
mens jeg gik. Men nu b0d vejrudsigten pa regno Jeg var
blevet s0rget for pa aIle mader med varme, escorte,
transport, br0d, mad, bad, massage, vejledning osv.
Forsynet havde mere end besvaret mit sp0rgsmal. Gud
holder sine yinger over os, og vi gar aldrig alene.
Lige siden jeg kom hjem har jeg levet i forundring og
taknemmelighed over det, der blev vist mig, for jeg har jo
faet livets magi at se. Nu ved jeg, at det passer, nar
Martinus siger, at vi aldrig er forladt af Gud.
Og nu glreder jeg mig til at ga de resterende 280 km fra
Leon til Santiago i maj eller juni, nar Gud har mildnet
luften for os klippede far.
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SindssS'se, besCEttelse eller hvad?
v/GunderFrederiksen

Vi var aIle strerkt rystet over mordet pa den svenske udenrigsminister den 10.septr. 2003. Begivenheden var forsidestof i lang tid, ligesom medieme forstaeligt nok var
strerkt optaget af efterforskningen omkring selve drabet,
offerets og morderens personlighed m. m. Politiets arbejde
var enormt. Selv efter morderens tilstaelse fortsatte efterforskningen. Der matte ikke restere gnist af tvivl hverken
om skyldssp0rgsmalet, eIler tilstaelsens regthed. Et problem var drabsmandens psyke. Han havde "i flere ar vreret i kontakt med det psykiatriske system og havde vreret
strerkt medicineret i flere ar ("JyIlandsposten d. 16. jan.
2004). Selv pastod han, at han h0rte indre stemmer, og at
han, da han fik 0je pa offeret, "fik ordre til at angribe
hende"(samme cit.). Selve angrebet er beskrevet som meget voldsomt, og det viste sig da ogsa, at han havde stukket udenrigsministeren flere gange med en kniv - bI. a. i
leveren, som abenbart var det d0delige af i alt 7 knivstik.
AIle ved vi med hvilken sorg, meddelelsen blev modtaget
ikke alene i Sverige, men i mange andre lande, idet hun
var kendt og elsket af mange.

Er bescettelse en realitet?
Nar vi finder anledning til at tage denne dybt alvorlige
begivenhed op her i bladet, som jo ikke pa nogen made
0nsker at vrere nyhedsmedie, sa er det fordi begivenheden
fik en ganske srerlige karakter ved at morderen pastod, at
han h0rte indre stemmer og oplevede, at han af disse fik
ordre til at drrebe offeret, et motiv som ide beskrivelser,
jeg har lrest, ikke er blevet taget alvorligt.
B0r morderens pastaede motiv da tages alvorligt? - og viI
det i det he1e taget rendre noget som heIst ved
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strafudmaIingen? Ud fra det materialistiske verdensbillede,
som sandsynligvis viI danne grundlag for rettens vurdering,
kan tanken om besrettelse ikke tages alvorligt. Diagnosen
kan komme til at lyde pa skizofreni. Morderen skuIle da
ogsa have udtalt, at han "var sindssyg i
gemings0jeblikket", hvilket kan vrere forsvarerens rad til
ham med henblik pa at opna en behandlingsdom frem for
en direkte straffedom.
I en vurdering ud fra Martinus kosmiske verdensbiIlede
kan man imidlertid ikke afvise muligheden af, at der i
gemings0jeblikket og maske ogsa f0r har vreret tale om
besrettelse. For denne tanke taler bI. a. den omstrendighed,
at drabsmanden selv udtalte, at han h0rte indre stemmer,
og at han f0lte sig sindssyg i gemings0jeblikket. Dertil
kommer, at han var kraftigt medicineret, ligesom han var
strerkt personlighedsforstyrret, hvilket muligvis har
svrekket den viljestyrke og selvopholdelsesdrift, der
normalt viI kunne beskytte mod besrettelse.

Hvad siger Martinus?
Martinus nrevner, at "besrettelse kan finde sted og ofte er
en fremherskende faktor i arsagen til forbrydelser, mord
og drab" (Kosmos 1933 nr. 4/s. 15) I sa fald kan det trenkes, at et vresen fra mellemtilstanden eller skrersildszonen,
som den ogsa kaldes i Martinus' terminologi, har vreret
den besrettende and. Det rna imidlertid slas fast, at besrettelsen (pastaet eller reel) ikke pa nogen made kan frikende
morderen, idet besrettelse f. eks. af en destruktiv and, kun
kan finde sted, safremt den besatte moralsk og pa anden
made er pa b0lgelrengde med den besrettende and - altsa
kort og godt efter devisen: lige tiltrrekker lige. Vi er her pa
det andelige plan, hvor afstandsbegreber er erstattet af
tilstandbegreber eller sagt pa en anden made: det er
tankemes frekvenslighed, der er afg0rende. En destruktiv
and viI saIedes ikke kunne besrette et moralsk veludstyret
og afbalanceret menneske og slet ikke et menneske, som
kender og pa en trovrerdig og dybtf0lt made er fortrolig
med og i praksis benytter b0nnens kraft.

Fra straf til behandling
Med baggrund i Martinus kosmologi, rna man saledes
konkludere, at en egentlig straffedom ikke pa nogen made
viI vrere retfrerdigt. Det rigtige b0r vrere kyndig behandling.
Meget tyder da ogsa pa, at han kommer under psykiatrisk
behandling. Problemet er imidlertid, at heller ikke

psykiateme viI kunne forventes at have et positivt forhold
til begrebet besrettelse. Der b¢r behandlere til, som viI ga
positi vt ind pa hans tanker om besrettelse, da han i modsat
fald med rette viI ga med en utilfredsstillende overbevisning
om ikke at blive forstaet. Dertil kommer, at han b¢r have
hjrelp til at undga besrettelse i fremtiden: medvirken fra
mennesker der i praksis har kendskab til besrettelse, saledes
at han f¢ler, at han bliver forstaet, hvilket giver en gunstig
baggrund for et positi vt resultat af behandlingen. Set i et
fremtidigt kosmisk perspektiv er morderen ikke at betragte
som et ondt menneske. En sakaldt "forbryder" er en yngre
broder i udviklingens perspektiv. Og straf er ulogisk over
for manglende modning pa samme made, som manjo viI
finde det uretfrerdigt - ja, ligefrem primitivt - at straffe et
barn i skolens f¢rste klasse, fordi det ikke forstar
integralregning eller behersker flere fremmede sprog.
Frengselsstraf og afsondring fra samfundet skaber
bitterhed og had til verden udenfor frengslet, hvilket er
totalt ¢delreggende for udvikling til et menneske, der pa

U~Jflens

en harmonisk og mentalt sund made kan indga i samfundet
og yde sit naturlige bidrag til dets egen og til samfundets
udvikling.
Som Martinus skriver i fjerde bind af Livets Bog findes
der i "vresenet en indre kraft, der er en strerkere faktor end
al ydre forbud og manifestation i form af "straf' og
"terror". Denne indre faktor er selve vresenets mentalorganiske struktur. Denne er udelukkende kun blevet til i
kraft af de erfaringer, de vaner og tilb¢jeligheder, det
igennem sin selvopholdelsesdrift eller den ydre
vekselvirkning imellem det selv og naturen har oplevet og
udviklet. Disse erfaringer omdannet til evner og anlreg
bliver naturligvis det absolut urokkelige fundament for
det samme vresens karakter og opfattelse af Ii vet" .
I Martinus' fremtidssamfund er disse "yngre" br¢dre
placeret i en slags lejre, som er indrettet som minisamfund,
der er en afspejling af et normalt samfund. (se LB 4, fra
stk. 1242 og videre).

spiicJom

vlGunder Frederiksen
Det er efterhanden ved at blive tradition, at
IMPULS i begyndelsen af et nyt ar refererer
den spadom om nogle vigtige begivenheder,
som den islandske spakvinde V¢lven mener
at kunne forudsige. Hun har ry for ret
prrecise forudsigelser og ved at finde
IMPULS nr. 112003 frem af skuffen, vil yore
lresere selv kunne konstatere, i hvilken
udstrrekning spadommene om det forgangne
ar ogsa er gaet i opfyldelse.
For 2004 har V ¢lvens forudsigelser f¢lgende dystre
overskrift:

Uro kan fore til verdenskrig
Israelerne og palCEstinenserne vil i 2004 fortsCEtte med
at bekCEmpe hinanden, og til efteraret viI verdensfreden
blive bragt i alvorlig fare.

Det spar den islandske v¢lve, der ogsa forudser, at der
bliver uro i og omkring Syrien, hvor der bliver en blodig
krig. Hun forudser ogsa, at Yasser Arafat bliver meget
syg, hvorfor Palrestinenseme far en ny, meget diplomatisk leder til efteraret.
V¢lven er if¢lge den nordiske mytologi en spakvinde for
det hinsidige, og der har eksisteret v¢lver uafbrudt siden
det niende arhundrede, da Island blev beboet. Op til ars-

skiftet fremsiger hun under trance sine forudsigelser for en srerlig indviet person, som
skriver det hele ned.
En stor del af v¢lvens spadomme handler
om Island og islandske forhold, men hun beskreftiger sig ogsa med intemationale forhold.
"Krigen i Irak forts retter, og det viI yare lang
tid, inden forholdene er normaliseret.
Ikke kun George W. Bush, men ogsa Tony Blair kommer
til at betale for at have indledt krigen. Saddam forbliver i
rampelyset, men situationen i Irak bliver bedre i forbindelse med hjemmestyret. Jeg kan ogsa f¢le Osama bin
Laden i Sydamerika, men man h¢rer ikke meget fra ham",
spar v¢lven, der forudser, at to statsoverhoveder viI d¢ i
l¢bet af aret.
Hun forudser ogsa, at Europa og USA kommer til at opleve mere hrervrerk - ikke i form af eksplosioner, men i
form af gift i drikkevandet og ¢delreggelse af b¢ndemes
h¢st.
De europreiske kongehuse gar heller ikke ram forbi hos
spakvinden, der ser, at Sveriges kronprinsesse Victoria
bliver forlovet i 2004.
I v¢lvens spadom for 2003 sagde hun bI. a. at USA ville
rykke ind i Irak med uforudsete konsekvenser, og at MetteMarit ville f¢de et bam. De ting kom til at passe.
(Kilde: Metroposten)
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Hvordan og hvorfor Jorden
fik et patriarkat
-en udvikLingshistorie vlRuth Olsen
Efter Martinus' beskrivelse af vor udvikling fra dyr til
menneske, synes det som om, samarbejdet mellem vresner
af samme k0n er et forholdsvist nyt frenomen. Hank0n og
hunk0n beskrives, som om de nrermest fungerede efter
det stangmagnetprincip, vi lrerte om i skolens fysiktimer:
plus og minus tiltrrekker hinanden, mens plus/plus og
minus/minus frast0der hinanden.

leg ved ikke, hvordan levende organiske vresner fungerer
i andre dele af universet, men her pa lorden forekommer
det mig, at billedet ser noget mere nuanceret ud, end det
Martinus gay os i sine bestrrebelser pa at formidle nogle
universelle principper.
End ikke i rovdyrverdenen er samarbejdet med eget k0n
udelukket, ihvertfald ikke mellem hunneme. L0vehunner
jager sammen for at skaffe sig mad, de dier hinandens
unger osv. Man deles fint om den samme han uden
jalousiproblemer! Det er hanneme, der ofte har problemer
med at finde ud af det sammen, specie It i brunsttiden. I
mange abeflokke dyrkes der flittigt sex pa kryds og tvrers
uden ejendomsretsfomemmelser. Det er i dyreverdenen
mere undtagelsen end reglen at danne parforhold.
Men hvad sa i menneskenes verden? Har der ikke her vreret
en vis tendens til konkurrence og dermed fjendtlighed
overfor eget k0n? Men var det ikke et resultat af en
patriarkalsk konkurrencekultur? Pa et tidspunkt var jeg
meget optaget af at finde ud af, hvornar og hvorfor
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patriarkatet opstod, dvs det samfundsm0nster, hvor mrend
har den dominerende magt. I kvindebevregelsens tid opstod
der megen seri0s forskning i dette emne. Man brugte
arkreologi, antropologi, ja alt hvad der kunne kaste et
historisk lys over sagen.
Faktisk begyndte folk fra Europa meget tidligt at drage
ud i verden for at beskrive primitive samfunds levevis.
Efter de nne forskning tyder meget pa en frelles generel
omend ikke samtidig udviklingslinje over hele Jorden, og
som ogsa viser, at patriarkatet er et forholdsvist nyt
frenomen. Det bestod kortvarigt i Norden, hvor det nu er
begyndt at ebbe ud, mens det de fleste andre steder pa
kloden lever i "bedste" dvs grusomste velgaende. Hvis
man viI vide mere om, hvad patriarkat er, skal man bare
lrese "Boghandleren i Kabul" - den bog, Gunder skriver
om andetssteds her i bladet.

I begyndelsen var moderklanen
Noget af det mest sprendende,jeg i sin tid lreste vedr0rende
forskning i menneskehedens udvikling, var den engelske
antropolog Evelyn Reeds bog "Fra matriarkalsk klan til
patriarkalsk familie" fra 1975. Her har hun samlet en
utrolig mrengde forskning, saIedes at hendes konklusioner
er velunderbyggede og logisk begrundede.
F0rst paviser hun, hvordan den f0rste sociale gruppe var
en m0dreklan, hvor kvindeme samarbejdede om at skaffe

f0de og beskytte sig selv og b0mene. Dette frellesskab
gay dem en vis magt i forhold til mrendene, der ikke var
nrer sa gode til at samarbejde. Disse m0dreklaner skabte
de f0rste taburegler, hvoraf et af de reldste er incesttabuet.
Det handlede oprindeligt ikke ret meget om sex, men mest
om mad. Det stammer tilbage fra en tid, hvor kannibalisme
var ret udbredt blandt mrend. Men den m0dreklan, de selv
var udgaet fra, deres totem, var med incesttabuet gjort
ur0rlige, hellige. Totem betyder "de der har den samme
moder".

endnu lrengere f0r man spiste sammen. Incestreglen bet0d,
at mrend og kvinder fra samme moderklan ikke kunne have
et seksuelt forhold. De var s0stre og br0dre uden det
beh0vede at vrere biologisk. Altsa matte en kvinde finde
sexpartneren i en anden klan, hvorfor han som fremmed
altid blev betragtet med en vis mistro af kvindens mandlige
slregtninge. Han var jo pr definition blot "et dyr" (deraf
maske my ten om kvinden og udyret?) Kvindens b0m
tilh0rte altid moderklanen, de var sa at sige klanens
frelleseje.

Nu ansa man ikke pa den tid dyr og mennesker for at vrere
forskellige pa den made, vi g0r i dag. Kun de, der h0rte til
ens egen klan, ansa man for at vrere mennesker. AIle andre
var dyr - en mad-mulighed. Men altsa kun for mrend.
Kvinder og b0m spiste plantef0de og f01te afsky for k0d,
fordi de var bange for, at den afd0des sjrel skulle hrevne
sig. Kvinderne palagde saledes mrendene en masse
renselsesregler, nar de havde vreret pa jagt og spist
"blodmad". Og sex fik de ikke noget af, f0r kvindeme var
sikre pa, der ikke var mere af det afd0de vresens blod dvs
sjrel i deres krop!

Taburegleme var mangfoldige, men de var forbavsende
ens lorden over. Og de blev overholdt med rerefrygt,
eftersom mrends respekt for kvinders livgivende og
magiske evner abenbart var stor. Som Evelyn Reed
papeger, ville me nne skene ikke have kunnet overlevet i
aIle disse tusindvis af ar under barske livsvilkar, hvis det
ikke var lykkedes kvinderne at tremme mrendenes
aggressivitet og indbyrdes dominansstridigheder. Reed tror
ikke pa, det var mrendene selv, der palagde sig
begrrensninger i deres egoistiske adfrerd af hensyn til det
sociale sammenhold.

Naboernes kranier
er tegn pa status.
Med skfJdet tuldt at
erobrede kranier
viser denne itugaomand sit mod

En liUe historie viser lidt om maden at trenke pa:
missionrerer anklagede nogle hovedjregere for at vrere
kannibaler, fordi de havde drrebt og spist en mand fra en
fjendtlig nabostamme. Det blev de meget forargede over,
for de spiste sandelig ikke mennesker! Men hvis det, de
gjorde var kannibalisme, sa kunne missionrereme bare tage
lrengere ned ad floden og se hvide kannibalmrend! Det
viste sig at vrere nogle franskmrend, der drrebte aber for
at sende skindet til Paris, hvor det blev til damehandsker.
Og sa spiste de altsa noget af k0det!
Faktisk skal man langt op i historisk tid, f0r mrend og
kvinder spiser sammen. Det varede meget lrenge, f0r et
seksuelt parforhold bet0d, at man boede sammen, men

Broderskaber opstar
Kvinder og b0m i egen klan var altsa ur0rlige, ja incest
betyder "ur0rlig". Nar kun kvinder og egne klanmedlemmer kaldes mennesker, og andre klaners mrend
betragtes som dyr, sa rna man for at slutte forbund med
disse mrend f0rst g0re dem "menneskelige". Det skete ved
en srerlig ceremoni, et genf0delsesritual. Omskrerelse var
mange steder et tegn pa at vrere "genf0dt" som mand, dvs
det bet0d at dyriskheden var overvundet.
Mrend begyndte at danne "blodsbroderskaber", isrer med
srerlige svogerskabs-klaner. Man blandede blod ved et
meget h0jtideligt ritual! Det foregik oftest pa den made,
at aIle bidrog med noget blod i en frelles skat, hvorefter
aIle drak lidt af skaten - ("gralen"?). Derefter var man
br0dre og matte ikke g0re hinanden fortrred. De regyptiske
broder-s0ster-regteskaber er vist grundigt misforstaede af
senere tider!
Efterhanden tiltog br0drene sig mere og mere magt. Hvis
en kvinde f.eks. tog sig en seksualpartner udenfor den af
br0drene accepterede klan, risikerede hun, de slog ham
ihjel. Til sidst endte kvinder med at blive fredres eller
br0dres bytteobjekt, en handelsvare mrend imellem. Da
mrend begyndte at samarbejde, bet0d det enden pa kvinders
magt og frihed. Ogsa udviklingen af en st0rre intelligens
bet0d, at respektenlfrygten for kvindeme og deres regler
ebbedeud.
Broderskabernes magt bet0d ogsa blodhrevnsfejder.
Sadanne fejder kunne udradere hele slregtsklaner. Den
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overgang til patriarkat, dvs til fader-ret. Gamle hellige
vrerdier og reresbegreber forfaldt eller blev omdefineret.
K vinders ur(,)rlighed, f.eks. omkring menstruation og
f(,)dsel, blev til "urenhed". Gudinden - Den Store Moder
- blev detroniseret til fordel for Faderen. Ja, ordet moder
blev visse steder negativt ladet, som vi kender det fra
f.eks. "mare" (=heks jfr. mareridt) og "mrer" (=luder).
kunne dog fa en ende ved at den klan, hvis medlem havde
begaet noget, der ville f(,)re til hrevn, selv udpegede et offer
("en syndebuk"), som blev sendt til den forurettede klan til
rituelt drab (og evt. ogsa spisning). Dette var for at redde
(frelse!) resten afklanen. Senere blev det til, at man ofrede
et medlem, ofte et barn, for at formilde guderne, hvis
arsageme til ulykkeme f.eks. var naturens luner. Ideen om,
at Jesus skulle ofres for at frelse os andre, bygger altsa pa
reldgamle forestillinger! Det var Paulus, der blandede det
med "Jesu k(,)d og blod" ind i nadveren, som dog ellers for
Jesus og disciplene blot havde vreret et almindeligt
frellesmaltid.

Moderklanens endeligt
Selv om de gamle taburegler til beskyttelse af kvinder og
b(,)m var ved at ga i opl(,)sning, blev slregtskabet lrenge ved
med at vrere matrilinerert, dvs man regnede sin slregt efter
den m(,)drene linie, og arv gik fra moder til datter osv. Man
troede maske stadig, at kvindeme alene frembragte b(,)mene.
Men det var morbr(')drene, specielt den reldste, der var blevet
slregtens overhoved og skulle varetage dens interesser og
ejendomsrettigheder. Det gay anledning til idelige konflikter
mellem en kvindes mandlige slregtninge og hendes
sexpartner, isrer da mere faste parforhold begyndte at blive
alminde1ige, det man senere har kaldt regteskaber.
Ud fra devisen: regteskaber forgar, men slregtskab bestar,
vedblev det lrenge at vrere en tradition, at en regtemand
flyttede til kvindens klan. Men efterhanden som mrend blev
b(,)nder i stedet for jregere, blev det uholdbart, at han skulle
dyrke sin moders/s(')sters mark, hvor han ikke selv boede.
Derfor endte det med, at det mest almindelige blev, at
kvinden flyttede til mandens moderklansslregt, evt. gennem
brudek(,)b. Dermed mistede hun den beskyttende ramme,
som hendes egen slregt havde vreret.
Evnen til at f(')de b(,)m gay stadig kvindeme en vis status.
Den fors(')gte hendes partner dog pa forskellig made at fa
del i visse steder, f.eks. ved ogsa at lregge sig i "barselsseng".
Begrebet "fader" var ukendt, man kaldte ham en "mandlig
mor", og betingelsen for at blive det var, at han i lang tid
undgik jagt og vaben, undgik at spise k(,)d osv. B(,)mene
havde altid tilh(,)rt moderens slregt, men efterhanden tiltog
den "mandlige mor" sig ejendomsretten.
Det skete dog ikke uden svrerdslag fra morbr(,)drene.
Myterne er fulde af beretninger om den traumatiske
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Det sejrende patriarkat
Med patriarken opstod den feudale herremand,
kastesystemer m.m. Han havde ikke bare ejendomsret og
kunne bestemme over sine kvinder og b(,)m, men ogsa
over underordnede mrend. Han kunne saIedes sende dem
i krig for at erobre land - og ogsa tage slaver. Den
udviklede intelligens blev brugt i egoismens og
gradighedens tjeneste. Det blev vrerre end nogensinde at
vrere menneske pa Jorden. Det Martinus kalder
"djrevlementaliteten" fik sin fulde udfoldelse. If(,)lge
Blavatsky symboliserer Kain det maskuline og Abel det
feminine, dvs Kain slog det femine i sig selv ihjel.
Men dette er ogsa, hvad der er meningen. Vi er kommet
ned i spiralkredsl(,)bets m(')rkeste zone. M(,)rket skal blive
trettere og vrerre, f(,)r det kulminerer og vi atter kan
begynde udviklingen mod lyset. Her i Norden har vi faet
overstaet kulminationen og er naet et lille stykke vej mod
lyset. Andre steder pa kloden star de midt i kulminationen.

Patriarkatet var n(,)dvendigt, for at vi kunne opleve
m(')rkets og altsa lidelsemes "h(,)jdepunkt" eller maske
rettere lavpunkt. Sa grove og krigeriske, som vi har set
patriarkalske samfund vrere, kunne matriarkater aldrig
blive. Faktisk var de gamle matriarkats-mennesker ret
sa fredelige, sadan som de forskellige opdagelsesrejsende
berettede, hvadenten det var polynesier pa stillehavs(,)er
eller de indianere, Colombus m(,)dte. K vinder har ikke
haft mrends hang til dominans-stridigheder, omend de
naturligvis ogsa har brugt de magtmidler, de havde
mulighed for i overlevelses(,)jemed.
Kontrollen over kvinders seksualitet har altid vreret vigtigt
for patriarkatets mrend. I de oprindelige moderklansamfund fik kvinder h(')jst 4-5 b(,)rn, fordi de ammede

deres b~m meget lrenge, 4-8 ar, og som regel var seksuelt
utilgrengelige i den tid. Ikke fordi de undertrykte deres
egne seksuelle lyster, for de kunne jo g~re, som de ville.
Men fordi det at amme og pusle sma b~m dybest set er en
seksuel nydelse.
Dette vidste de katolske prrester i~vrigt godt, derfor blev
der pa et tidspunkt fra kirkemes talersto1e tordnet imod
denne "uvane at amme med vellyst"! Ja, en spansk munk
skrev i 1500-tallet en opsang til kvindeme om, at de ville
bringe deres b~m i fortabelse, hvis de n~d at amme dem!
Sa holdt fIere og fIere kvinder op med at amme deres b~m
- og b~mene d~de. B~metallet faldt saledes drastisk i fIere
europreiske lande i 16-1700 tallet. Til sidst matte mand
opfinde og sla tillyd for begrebet "moderkrerlighed" for
at sikre nationens overlevelse.

Vi er ogsa sa smat ved at etablere forbindelseme mellem
"celleme" med computemetvrerket. N ar vi engang er naet
til et velfungerende kommunikations-netvrerk, mangler vi
dog stadig det, yore hjemeceller til en vis grad har - synergi,
dvs samarbejde, at "kunne svinge i frelles takt". Men ogsa
det er pa vej, omend pa et me get svagt spirende niveau.
Ved saledes at se udviklingen her pa Jorden i et st~rre
perspektiv, har jeg omsider forsonet mig med de grusomme
ting, der sker. Ogsa kvindeme i vor tids rerkepatriarkalske
lande vil en dag opna deres befrielse. Indtil da rna de nok
sta for de mange b~mef~dsler, eftersom kvinder "i frihed"
ikke far ret mange b~m. Til gengreld rna vi i de rige lande
nok tage imod de fattige landes f~dselsoverskud. Maske
er det forudsretningen for, at Jordkloden kan fa den hjeme,
den beh~ver til sit store evolutionrere spring fremad! !

Jordens hjerneceller
Da kvindeme med patriarkatet mistede magten over deres
egen seksualitet og skulle sta til radighed, nar regtemanden
~nskede det, begyndte det at bli ve ret almindeligt, at
kvinder fik 12-16 b~m. De begyndte altsa at efterleve
Vorherres bud om at "blive mangfoldige og opfylde Jorden"
(l.mosebog). Den dybere mening med det komjeg til at
trenke pa, da jeg lreste Peter Russell's bog "Den
opvagnende Jord".
Peter Russell har en interessant teori om, at der skal et
vist antal samarbejdende enheder til, f~r der kan forega et
spring op pa et h~jere evolutionrert stade. Det magiske tal
synes at vrere 10 i tiende, altsa 10 milliarder. F.eks. opstod
selvrefIekterende bevidsthed f~rst, da mennesket var naet
op pa ca.l0 milliarder hjemeceller. En hund f.eks. har 10
i niende, altsa 1 milliard hjemeceller.
Blavatsky skrev i sit vrerk "Den hemmelige lrere", at tallet
10 er en "guddommelig manifestation", fordi det rummer
aIle muligheder. 0 er verdensregget, det feminine, hvoraf
alt opstar, og 1 er det mandlige lem, den maskuline
igangsretter. (log 0 er jo ogsa grundlaget i det digitale
system med de uanede antal muligheder!) I~vrigt skrev
teosoffen Dion Fortune, at 10 er "evolutionstallet"! Ogsa
Martinus har beskrevet tallet 10 som udtryk for et srerligt
vendepunkt.
Antallet af ce1ler er dog blot en f~rste forudsretning, der
skal ogsa vrere et netvrerk af forbindelser imellem demo
Mennesker er Jordens hjemeceller, og vi er i antal pa vej
op mod det magiske tal. Man regner med, at J ordens
befolkning runder de 10 milliarder omkring ar 2050.Mange
er godt nok vreldigt bekymrede over det med
overbefolkningen, men dybest set er det et sp~rgsmaI om
fordelingen og anvendelsen af Jordens ressourcer. Det vil
f.eks.lette meget den dag, de fIeste er blevet vegetarer!
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Andsvidenskab
hvad er det egentlig?
v/Eskild Kjcer-Madsen

Martinus-begreber som "fmdsvidenskab" og "intuition"
bruges ind imellem lidt i fl~ng - ogsa i kosmologikredse.
Det kan derfor v~re rimeligt at se n~rmere pa definitionen
af disse begreber og pa, hvor Martinus' anvendelse af
ordene adskiller sig fra vant sprogbrug. Selve ordet
Andsvidenskab kan i denne sammenh~ng deles pa to
mader, som hver for sig fint letter defineringen:

Andsviden
- har typisk v~ret religionemes omrade, hvor ord som
mening, hensigt, forklaring, moral og etik ligger implicit.
Altsa hovedsagelig erkendelsens f0lelsesside. Martinus
pr~ciserer imidlertid den gryende tilgang til viden som en
"viden fra oven" eller en intuitivt erhvervet viden. Men
vel at m~rke med en definition af intuition, som afviger
markant fra den g~ngse brug af ordet. Saledes bliver
andsviden en erkendelsesform, som henter sit indhold fra
en kilde, der er helt forskellig fra vores s~dvanlige,
intelligensbaserede tankevirksomhed. Dog er den uden
intelligensen lige sa mangelfuld, som intelligensen er det
udenand!

Videnskab
- omfatter al viden indhentet efter "den videnskabelige
metode". Altsa maIe-og-veje-metoden i empirisk
dataindsamling. Denne gar principielt tilbage til Galilei,
som pa sin krop havde m~rket kirkens handfaste
behandling af ethvert afvigende synspunkt fra kirkens
traditionelle, geocentriske verdensbillede. Han var derfor
n0dt til for sin egen og ligesindedes skyld at formulere
forskning inden for en alde1es uangribelig ramme:
"Forskningen rna udelukkende besta i at male og veje.
For forskningen eksisterer kun, hvad der lader sig male
og veje". Denne grundholdning star stadig monumentalt
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som videnskabens grundlag, men dog udvidet til "De
samme observationer eller fors0g, foretaget under n0jagtigt
samme, ydre betingelser, foruds~ttes at give n0jagtigt de
samme resultater, uanset hvem observat0ren eller
fors0gslederen er, og uanset hvor tit de udf0res."
Derfor bygger videnskab principielt pa det fysisk
erkendelige og sanselige, og dermed pa erkendelsens
intellektuelle side. For sa vidt er ethvert levende v~sen i
sin omgang med det omgivende milj0 videnskabelig forstaet pa den made, at det tilpasser sig og reagerer pa de
"data", som er sanseligt opnaelige. Meget betegnende
bruger Martinus udtrykket "viden fra neden" - dog
selvf0lgelig uden at der ligger nogen v~rdiladning i ordenen
"fra oven" og "fra neden".
Videnskabelig dataindsamling udelukker principielt den
andelige side, og kan saledes ikke forholde sig til "hvorfor"
og "mening/hensigt". Og alligevel er den traditionelle
videnskab efterhanden kommet sa langt i sin erkendelse,
at den har tiln~rmet sig, ja, overskredet ovenstaende
beskrivelse. Siden kemefysikkens gennembrud f0rst i sidste
arhundrede er det kun muligt at beskri ve mange
videnskabelige landvindinger i matematiske formler.

I absolut modstrid med almindelig sund fomuft er det
blevet pavist, at en og samme foton kan fremtr~de samtidig - som partikel og som b0lge! Og
objektivitetskriteriet er derudover blevet alvorligt
gennemhullet i og med erkendelsen af, at forskeren pavirker
sit objekt. Dette har abnet for, at sadanne resultater
uundgaeligt f0rer videnskabsm~nd ind pa filosofiens
(andelige) omrade. Der er imidlertid langt igen, f0rend
naturvidenskaben for alvor tager denne erkendelse til sig.
Langt det meste videnskab (eksempelvis l~gevidenskaben
og medicinalindustrien) opererer n~ste udelukkende inden
for den "gamle" selvforstaelse.

Menneskehedens aktuelle situation
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Intuitionen
- som erkendelsesmade er baseret pa en evne, der nekker
langt videre end intelligensen, idet den forudsretter en
andelig modenhedsgrad, der udelukker misbrug af sa
storslaet en viden, som if0lge Martinus star og venter pa
os. Og med verdens nuvrerende udviklingsstadium er det
kun yderst sporadisk, at den opmrerksomme iagttager viI
kunne konstatere intuitive gennembrud afbetydning. Sa
meget mere som, at saledes udviklede mennesker
sredvanligvis er yderst ydmyge og gar meget stille med
d0rene. Alligevel er der grund til at tro, at den nye fysik
nreppe ville vrere dukket op, hvis ikke der var et andeligt
udviklingspotentiale til at brere den. Dog er der allerh0jst
tale om "s0luften i nrerheden af haver', som Martinus
udtrykker det. Sadanne intuitive glimt har vreret kendt i
kunstneres udfoldelser gennem tideme. Og f0rst pa det
seneste er menneskets intelligens blevet sa udviklet, at disse
glimt for alvor begynder at sla igennem i videnskaben.
Intuitionen kan med Martinus beskrives "som den evne, i
kraft af hvilken vresenet far >kosmisk bevidsthed<, far
evnen til igennem sit eget indre at opleve livsmysteriets
10sning, sin egen ud0delighed, blive et med vejen, et med
sandheden, et med evigheden og dermed et med Gud". Men der er vijo ikke lige nu!!!!
Som det formodentlig viI vrere lreseren bekendt, beskriver
Martinus, hvordan vi mennesker som alle 0vrige levende
vresener er underlagt en evig udvikling med inddragelse
af de seks grundenergier: instinkt, tyngde, f0lelse,
intelligens, intuition og hukommelse. Blot har vi dem til
radighed med forskellig styrke pa forskellige
udviklingstrin. Det kan til st0tte for forstaelsen anbefales
at kigge lidt nrermere pa Martinus' Symbol nr. 12. *)

Menneskehedens aktuelle udvikling er bestemt af, at
instinktenergien er under afvikling, tyngdeenergien (kraft,
materien, drabets livszone m.m.) kulmineret,
f0lelsesenergien under kraftig udvikiing, intelligensen i
begyndende vrekst som det nrest f0lgende udviklingstrin,
og - vigtigt i denne sammenhreng - intuitionen er fra sit
latente stadium lige netop pa vej indo Det fremgar saledes,
at vi kun lige er begyndt for alvor at kunne trrekke pa
intelligensen og kun i sin spredeste form pa intuitionen.
F0r vi nar frem til for alvor at kunne trrekke pa intuitionen
skal vi igennem en rrekke udviklingstrin, som hver for sig
er medvirkende til en h0jnelse af vores etiske
grundholdning og adfrerd. Det kan saledes nrevnes, at vores
nuvrerende fremtrredende, seksuelle, en-polede situation
gradvist bliver erstattet af den to-polede, at vi udvikler en
n0dvendig balance mellem f0Ieise og intelligens, og at vi
derigennem udvikler fundamental nrestekrerlighed - til alle
levende vresener. Men, siger Martinus, der er ingen sma,
snedige genveje. Vi rna n0dvendigvis gennemga alle
udviklingstrin med tilh0rende erfaringsindsamling.

0velse gar mester
Dog kan vi naturligvis 0ve os i en nrestekrerlig vreremade.
Og selvf0lgelig ogsa studere andsvidenskaben, som vi
gennem Martinus' livsvrerk har faet til radighed. Han
bruger mange gange udtryk som "den uviidige
andsforsker" eller "den frie andsforsker". Hermed sigter
han til frihed fra vanetrenkning og dogmetro som
n0dvendig forudsretning for overhovedet at kunne arbejde
seri0st med andsvidenskaben. Det befriende nye er
imidlertid, at han pa ingen made binder nogen til at
acceptere hans intuitivt givne beskrivelser. Tvrertimod
opfordrer han kraftigt til, at den enkelte andsforsker bruger
det af hans livsvrerk, som hunlhan mener at kunne bruge
- og lader resten vrere. Selv er han naturligvis ikke i tvivl
om, at hans arbejde vil komme til at blive
funktionsgrundlaget for den tiinrermeise mellem and og
videnskab, som vores tid allerede giver mange eksempler
pa.

Ncestekcerligheden er et mindstekrav
Forsynet favner os alle. Martinus' arbejde viI blive fulgt
op. Helt som Buddha, Mohammed og Jesus m.fl. henvendte
sig til hver sin kultur, viI vi tilsvarende utvivlsomt komme
til at se, at der ogsa i vores tid - og frem for alt den
kommende - viI komme mange andre, som pa forskellig
made viI komme til at supplere Andsvidenskaben og
arbejde parallelt - efterhanden som intuitionsevnen 0ges.
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Der kan imidlertid vrere god grund til at vrere kritisk
opmrerksom. Jesus omtaler de "falske profeter". En
anvendelig vurderingsnorm rna derfor vrere det omfang, i
hvilken al- eller nrestekrerligheden er reprresenteret. Hvis
denne ikke er umiddelbart synlig, lever et sadant produkt
ikke op til det absolutte minimumskrav for andsvidenskab.

Nar disse mangler opstar der fejlkommunikation pa
celleniveau, hvorefter vores immunsystem nedbrydes.
Denne fejlkommunikation kan forarsage alvorlige
sygdomme som krreft, sclerose, astma og allergi m.m. Ved
at tilf0re disse sukkerstoffer 0ges immunforsvarets
effektivitet dramatisk. Interesserede kan finde mere pa
http://www.forebyg.dk/glyko.htm

To eksempler pa mulige gennembrud

Det interessante i denne sammenhreng er imidlertid, at man
nu reelt trenker i, at vores mikrovresener er selvstrendige
enheder, som kommunikerer - med selvstrendigt liv i det
makrovresen, som vores legeme udg0r for disse. - Er det
n0dvendigt at tilf0je, at der udfoldes kraftige bestrrebelser
for at holde en sadan forskning nede?

1. K0benhavns universitet viI med et tvrerfagligt
indsatsomrade "Religion i det 21. arhundrede" s0ge at
afdrekke forhold, som naturvidenskaben ikke har kunnet
give svar pa. Af en artikel i Berlingske Tidende den 27.
december fremgar det, at "Naturvidenskaben har overgivet
sig. Videnskaben rna have religionen til hjrelp, hvis
forskeme skal forklare sig selv og folket den dybere mening
med verdensaltet og Ii vets opstaen." - Forskning i
"meningen med tilvrerelsen" er unregtelig en nyskabelse,
som det skal blive interessant at f0lge.
http://www.ku.dk/satsning/religion/
2. Dele af den medicinske verden arbejder pa h0jtryk med
"Glykonrering". Grundtanken i denne forskning er, at vi
som f0lge af udpining af jorden, forurening m.m. ikke
lrengere i tilstrrekkelig grad far nogle vitale sukkerstoffer.

OPLYSNING
Udviklingen til h0jere bevidsthed kaldes ofte "Oplysning".
Wayne W. Dyer har i en af sine utallige b0ger skitseret 3
veje - som nrermere beset ikke afviger fra Martinus' ene
vej, der gar gennem lidelseserfaringer. De lyder:
Oplysning gennem lidelse. Man spekulerer over hvorfor.
Mange bliver hrengende i sp0rgsmalet "hvorfor mig?" Man
er d0mt til at gentage sine fejltagelser, hvis man ikke lrerer
af demo Det kan yare lrenge, inden man indser, erfaringeme
var vrerdifulde.
Oplysning gennem resultater. Her har man udviklet en
erkendelse, der lyder: "Der findes ingen tilfreldigheder. Alt
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Lreseren kan utvivlsomt selv 0ge denne oplistning at
nybrud!
*) Symbol nr. 12 "Grundenergiemes kombination" kan

findes i "Det evige verdensbillede 1". Det kan ogsa hentes
med en kortfattet beskrivelse pa internettet via f0lgende
link: www.martinus.dk/layouCpages/index. php ?lang=dk
under "Symboler og farver".
For at fa et billede af menneskehedens nuvrerende situation
kan man trenke en vandret streg lagt tvrers over symbolet
lige over midten af de to orange kvadrater i hver side.

hvad jeg oplever er pa en eller anden made n0dvendig, for
at jeg kan komme videre i min udvikling." Man fokuserer
pa resultatet af oplevelsen i stedet for pa smerten.
Oplysning gennem formal. Victor Frankl skrev: "Intet kan
bedre hjrelpe et menneske til at overvinde eller udsta
vanskeligheder end bevidstheden om at have en opgave i
livet."
Alt i universet har et formal. Det har ethvert menneske
ogsa. Det grelder om at finde sit formal, sin srerlige opgave.
Meningen med livet fremgar af, hvad du giver. Det eneste,
du kan g0re med livet i dets jordiske skikkelse, er at give
det vrek.
Sa vidt Wayne W.Dyer!

Dr~mmen om en 17erdenslmrer
vlAage Jensen
F¢lgende let Jorkortede artikel stod at l{Ese i tidsskriftet
"Psykisk Forum" april 1955.

Buddha har forudsagt, at der i vor tid (i 1900-tallet) viI
fremsta en ny verdenslrerer. En verdenslrerer eller
religionsfornyer fremstar, nar menneskets mentalitet
krrever en iderendring. Han fremstar altsa som en
n0dvendig reaktion overfor de kraftige impulser, der g0r
sig greldende fra store dele af menneskemasseme, idet vejen
for hans komrne pa en made er beredt gennem menneskenes
s0gen efter et nyt livsindhold.
Desvrerre rna man sige, at en mrengde mennesker i deres
s0gen efter en ny verdenslrerer ofte bliver skuffede, idet
han aldrig optrreder pa netop den made, som hovedparten
venter, og grunden er den, at man om denne person
opbygger en fast form, hvori han skal indpasses, i stedet
for uhildet at m0de ham, nar han kommer.
Teosoffer troede den
nye verdenslrerer var
Krishnamurti, men
blev skuffede. Isrer var
mange af de medlemmer, der havde
vreret med til at opbygge organisationen
"Stjernen i 0st",
skuffede da Krishnamurti i 1929 erklrerede
den for opl0st og frabad sig al forbindelse
medden.
Man havde opbygget en fast form, hvori han skulle
indpasses, men dertil var Krishnamurti for klog, idet han
erkendte, at enhver form betyder muligheder for ensretning,
underkastelse under au tori teter, og derved ikke frig0r
menneskesjrelen, men blot fjemer gamle lrenker og lregger
nye an.

Den nye Imrers budskab
Om den nye verdenslrerers budskab siger Leadbeater:
Hovedsummen afhans forkyndelse viI blive at vise os, at

krerlighed er det st0rste i verden; at alt det on de i verden
kommer af mangel pa krerlighed, mangel pa forstaelse af
broderskabets store loy. Og overf0rer vi dette pa Buddhas
spadom om den nye verdenslrerer og samtidig betragter
forholdene i Indien pa hans tid og i dag, viI vi forsta,
hvorfor han kunne sige: "To tusind og femhundrede ar
efter mig viI min lov vrere bragt til afslutning. En anden
Buddha, den st0rste af aBe, viI da komme ind i verden.
Han viI genskabe og genoprette den nye lov".
Buddha gay Indien loven om forsagelsens vej til udfrielse
fra genf0dsler, mod kastevresenets undertrykkelse kunne
han ikke tale pa anden vis, idet det ville vrere omsonst at
forkynde en guddommelig krerlighed blandt mennesker,
der levede under slige forhold. I dag, 2500 ar senere, er
Indien et frit land og anderledes modtageligt for den nye
og dog eviggamle loy, krerlighedsloven, livets fylde.
Det var krerlighedsloven, Jesus under Kristusandens
mregtige overskygning forkyndte, men ogsa han talte om
den, der skulle komme og videref0re hans geming, thi ogsa
han var bundet under tidsprincippet, hvor han kun
skitsemressigt kunne give, hvad han var vidende om.
Den store krerlighedsforkynder, som 0sten og Vesten
venter, skal fuldkommeng0re loven om livsprincippeme,
fortrelle om livets fortsatte bestaen under skiftende former
i solsystem efter solsystem, give menneskene forvisning
om, at alt er krerlighed og sandhed. Men han er sa stor, at
han ikke kan indordne sig under organisatoriske rammer
med kongresser, sekretrerer og al anden materiel pahreng.
Han er nemlig identisk med allivet, han er mumien, der
har afkastet sig aIle de sn0rende mumielag fra uanede tiders
religi0se pavirkninger.
Han er vagnet genf0dt i sarkofagen i kongens kammer
som behersker af pyramidens visdom. Han 0nsker ikke at
binde nogen, bevikle dem med nye mumieband, men
animere dem til at s0ge frig0relsen, hvor den findes. I deres
eget indre! Thi kun ved at blive som et bam, en uhildet
beskuer, kan man at lukke d0ren op til det guddommelige
rige, som findes i en selv. Og da gar lrereren sin vej, thi da
er barnet sin egen lrerer.
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Planter og parapsykologi

Kommentar vlGunder Frederiksen

vlRalf Kenneth Myhre

Jeg husker godt bogen "Planternes hemmelige liv". Jeg
har haft bogen, men kan i dag ikke finde den i min reol,
sa den rna v&re bortkommet pa mystisk vis. Jeg deler
ogsa din vurdering - bogen var fascinerende l&sning,
som jeg udm&rket kan fa til at passe med Martinus
Kosmologi, selv om han ikke gar specifikt ind pa Backster
og hans eksperimenter. Du n&vner et eksperiment med
en potteplante af arten Drageblodtr&. Det kender jeg ikke
og skal derfor ikke kommentere.

Klassikeren "Plantemes hemmelige liv" (1973) afPeter
Tomkins og Christoffer Bird er lige sa fascinerende og
opsigtsv&kkende l&sning i dag, som da den blev udgivet
for 30 ar siden. Det viser, at akademisk botanik forts at
v&grer sig ved at behandle tematik omkring planters
bevidsthedsliv og deres paranormale sanse- og
kommunikationsevner. Bogen er sp&ndende l&sning; den
slar egentlig l&seme med forbavselse ved at pr&sentere
ca. 20 videnskabelige pionerer og genier, som aIle havde
fortjent samme ber¢mmelse og respekt som f. eks. Albert Einstein.
En af de, der pr&senteres i bogen, er den amerikanske
polygrafClive Backster. Han indledte en b¢lge afvidenskabelige eksperimenter verden over efter, at han en
februardag i 1966 koblede en l¢gnedetektor til en potteplante af arten Drageblodtr& og opdagede, at den responderede pa menneskelige intentioner og f¢lelser! Forskere fra Japan, Sovjet og Europa samt Backsters videre
eksperimentering bekr&ftede denne konklusion. Planteme
responderede ogsa pa dyrs affekter, f. eks. rejer, der blev
h&ldt i kogende vand. Clive Backster har for nylig udgivet en sp&ndende bog, hvor han opdaterer sin egen og
andres forskning pa omnldet: "Primary perception:
biocommunication with plants, living foods, and human
cells (2003).
Plantemes telepatiske sansning og deres affektive responser lader sig ikke problemfrit integrere i Martinus'
kosmologi. Vi rna sp¢rge, hvilken del af plantens totalitet, der sanser og responderer sadan pa den ydre verden,
for if¢lge Martinus kan det n&ppe v&re det bevidste subjekt. Har nogen kommentarer?
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Jeg husker dog tydeligt et eksperiment, hvor en
l¢gnedetektor blev koblet pa bladene af en Rododendron
i haven til det hus, hvor fors¢get foregik. Et forelsket
k&restepar gik i seng sammen, hvilket naturligt nok
medf¢rte en samlejesituation, der resulterede i et
ekstaseklimaks - altsa en udl¢sning af salighedsenergi (i
Martinus / terminologi). - Og det reagerede den
Rododendronplante pa, som voksede i haven uden for
det hus, hvor k&resteparrets elskovsleg foregik. Planten
sanser pa anelsesplanet, og har derfor kun en svag
oplevelse af behag, men i dette tilf&lde nok til at
detektoren reagerede med udslag. Det var en mekanisk
eller instinktiv - ikke bevidst, men altsa malelig - reaktion
pa en behagsoplevelse.
Men der var ogsa instinktiv reaktion pa ubehag. Man
satte ild til en rododendron, og der blev reaktion hos en
anden rododendron, hvilket bekr&fter planter som
instinktstyrede gruppev&sener, netop svarende til hvad
Martinus skriver. Se f. eks. Kosmos 1972, 28, hvor
Martinus betegner planter som gruppev&sener. Han
skriver f. eks. "der er ikke et enkelt jeg bag
planteorganismen", "Planteorganismen bestar af en
gruppe vcesener, der endnu ikke er f¢dt til den fysiske
ve rden". Det er nok forklaringen pa, at en plante reagerer
pa en anden plantes smerte, samt at en plante kan reagere
pa to menneskers ekstase eller salighedsenergi. Nar du
sp¢rger, "hvilken del af plantev&senets totalitet som
sanser og reagerer slik i den ydre verden", sa finder jeg
anledning til at minde om, at plantev&senet jo ikke er
udstyret med specialiserede sanseorganer syn, h¢relse,
lugtesans osv. som tilf&ldet er for dyrets - ogsa de
tobenedes - vedkommende. Plantev&senets sansning er
stort set en anelsesm&ssig skelnen mellem behag og
ubehag, idet dagsbevidstheden er pa det andelige plan.
Tiltr&kning til behag og frast¢dning af ubehag. Det er
hele planten, der s¢ger mod lyset og bort fra m¢rket. Og
det skal ikke blot forstas som fysisk lys og m¢rke. Som
bekendt stimuleres plantev&ksten af k&rlig tale og

behagelig musik, medens de reagerer negativt pa skreldsord
og rockmusik - sandsynligvis tilsvarende pa banden og
svovlen.
Til slut skal nrevnes, at der her i Danmark er videnskabelig
interesse for planters kommunikation. En forskningsleder
ved Landboh¢jskolen ved navn Bodil S¢gard har saledes
udtalt: "Planternes kommunikation er et hj¢rne af de
sekundrere stoffers (plante stoffer, der sender beskeder til
ornkringstaende vrekster) arbejdsomrade, som de fleste
mennesker aldrig har h¢rt om" (Den ny verdensIMPULS,
maj 1994 s. 45. Haber det er fyldestg¢rende.

Numerologi - en personlig betragtning
vlAgnes Maul
I de efterhanden snart mange ar, jeg har beskreftiget mig
med det "alternative" og afpr¢vet adskilligt, har jeg ved
egne iagttagelser set bekrreftet, hvad mange kloge har
skrevet lige sa mange b¢ger om, nemlig at intet er tilfreldigt.
Dette princip kan efter min mening anvendes pa stort set
alt, lige maske med undtagelse af numerologien.
Grunden til at jeg kommer med denne pastand er, at jeg
har oplevet en hel del krere medmennesker bevrege sig ind
og ud af mit liv, der har haft konsultationer hos en
numerolog. Og med ganske fa undtagelser har de aIle
sammen skiftet navn. F¢rst undrede jeg mig lidt over det,
isrer fordi nogle fik ganske interessante, usredvanlige, og
i enkelte tilfrelde lidt konstruerede navne. N avne, der gay

mig indtryk af et "saltb¢sse-system", hvor man havde lagt
enkelte vokaler og konsonanter i, som man sa rystede ud,
for at se hvilket m¢nster de nu dannede. Og det kom de sa
til at hedde fremover, fordi dette nye navn skulle give dem
en anden identitet, en ny energi og et langt, langt bedre liv
efter navneforandringen.
Jeg kom i hvert fald til at trenke pa mine bes¢g hos en
astrolog, der, efter at have lavet mit f¢dselshoroskop, mit
progressive horoskop samt transitindflydelseme, gjorde
sig stor umage med at forklare mig, hvordan jeg kunne
takle de forskellige sprendingsaspekter. Han gay mig
redskaber til at arbejde med. Og det gjorde jeg sa, selv om
det ikke altid har vreret lige sjovt. Og sa kom jeg til at
trenke pa: ville det ikke have vreret sa meget nemmere,
hvis han i stedet for havde tilbudt mig, at vi kunne regne
et nyt og bedre f¢dselshoroskop ud til mig? En ny identitet,
en ny energi? Nej, hvor ville det have sparet mig for meget!
Men sp¢g til side, kald mig nu en skeptiker (skepsis er det
grreske ord for at beskue / eftertanke), skulle numerologi
ikke ogsa kunne tilbyde redskaber til, hvordan man takler
udfordringerne, der matte ligge i energim¢nstret af ens
navn, fremfor at tilbyde udskiftning? Man siger, at det
ikke er tilfreldigt, hvomar man bliver f¢dt. Men det skal
sa vrere en tilfreldighed, at man har faet det navn man
har? Det har jeg sa svrert ved at forestille mig, isrer nar
man, somjeg, er navngivet Agnes, Gertrud, Maria.
Desvrerre kanjeg ikke sige, at de krere venners liver blevet
bedre efter deres navneforandring. Hos dem der har skiftet
navn, og som jeg stadig vrek kender, har jeg egentlig ikke
opdaget nogle forandringer. Men maske har de faet flere
udfordringer?
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Kan vi rejse til Mars?
Martinus udtalte engang, at
mennesket ikke kunne rej se ud i
rummet, fordi vi var atbrengige af
jordklodens li vsbetingelser. Det
lykkedes dog at rejse til manen, bl.a.
fordi man stort set medbragte de
jordiske livsbetingelser pa rejsen.
Nu er der sa planer om at sende
mennesker til Mars. Det viI dog give
nogle problemer, som rumforskeme
nok endnu ikke har 0je for, nemlig
vor afurengighed af det jordiske
reteriske og astrale energifelt. Manen
ligger pa visse tidspunkter indenfor
lordens magnetfelt. Og det var vel
netop pa det tidspunkt, man i sin tid
bes0gte den. Men det g0r Mars ikke!

Disse ting skrev Poul Kastrup
allerede om i bladet "Psykisk Forum"
i 1963. Han forklarede, hvordan vi
ikke blot beh0ver fast, flydende og
luftformig emrering/energi. Det kan
forholdsvis nemt medbringes. Vi
beh0ver ogsa de finere reteriske
energier, som vi hovedsageligt
optager via chakrasystemet. U den
disse energier ville astronauteme f0le
det som fisk, der bliver trukket op af
vandet.
Med mindre man finder ud af at skabe
et kraftfelt omkring rumsonden a la
det, Ufoeme menes at have, er der
stor risiko for, at rumskibet viI
ankomme til Mars med kun lig
ombord. Men det forhindrer maske
ikke, at deres h0jere jeg-instans kan
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betjene kommunikationsudstyret og
sende budskaber tilbage til NASAcenteret?
Allerede nu ved rumforskeme dog, at
der skal skabes et kunstigt tyngdefelt
i rumkabinen, hvis astronauternes
velbefindende skal sikres. Sa maske
viI det alligevellykkes dem at sende
mennesker til Mars?

Selviskhedens
kulmination
Mange husker nok de ber0mte
prresident-ord: "Sp0rg ikke om, hvad
dit land kan g0re for dig men om,
hvad du kan g0re for dit land". Nu
har ogsa den danske statsminister
vreret ude med en moralsk opsang
overfor pengespekulationens uhyrlige
opfindsomhed. Det er abenbart ikke
gaet op for ham, at de gamle
reresbegreber er ved at ga he It i
opl0sning og egoismens gradighed er
pa vej til sin kulmination.
1 EU sa vi topm0det om en ny
forfatning kuldsejle, isrer pga
nationemes selviskhed. AIle viI have,
men kun meget fa viI give. 1dealeme
om solidaritet og retfrerdighed er
stadig kun lysende fremtidshab. EUprojektet er b0rnehaveklassens
0velsestid, mens vi venter pa
menneskenes moralske modenhed for
hrederligt globalt samarbejde.
Menneskenes herskende umoral
koster frellesskabet enorme summer
- alene til kontrol! Men som
Nostradamus da ogsa forudsagde om
"de sidste tider": "Der viI da beh0ves
stadig mere kontrol med de begrerlige
ulve og mere opsyn med "hundene"!
Martinus har forklaret, hvad der sker,
efterhanden som intelligensenergien
tiltager og inden f0lelsesenergien
bliver strerk nok til at "civilisere" den.
Det er perioden, hvor man hellere viI
tage end give.
Martinus skriver bl.a. (i artiklen
"Djrevlebevidsthed og Kristusbevidsthed"): "1 samme grad, som man

hell ere tager end giver, er man med
til at sabotere verden eller menneskehedens livelier livslykke fremover.
Dette "hell ere at tage end at give" er
saledes livets st0rste og mest
0delreggende krigsvaben. Under dette
princip sorterer absolut aIle andre
eksisterende krigsvaben."

Udadvendt spiritualitet
Gaia Centeret i Nrerum er et spirituelt
aktivt sted, der bl.a. tilbyder
uddannelse i spirituelt lederskab,
undervisning i hvordan man laver
netvrerksarbejde og 0kosamfund.
Herfra udsendes et nyhedsbrev,
redigeret af Rolf lackson. I nr.1I2003
skriver han bl.a. (i uddrag):
Mennesker, som er optaget af andelig
udvikling, er karakteriseret ved, at de
ikke sa meget er optaget af det
individuelle, men af at slippe
centreretheden i det personlige for at
udvide bevidstheden til at omfatte det,
som er st0rre end jeg' et - det H0jere
Selv.
Erfaringsmressigt viI alle mennesker,
som abner sig for deres eksistentielle
sp0rgsmal og s0gen her i livet, efter
en tid opdage, at de sande arsager bag
deres livs udfordringer og problemer
i vid udstrrekning udspringer af
tidligere liv. Ens horisont udvider sig
med et til at omfatte et langt st0rre
perspektiv, som efterhanden afsl0rer
en st0rre andelig problemstilling.
Fremtidens spirituelle tradition viI
ikke bygge pa dogmer og forestillinger, men pa et solidt filosofisk og

videnskabeligt grundlag, som kan
afpr0ves og verificeres af den enkelte.
Traditionelt har mange vesterlrendinge s0gt til0stens traditioner for
at finde spirituel f0de, men faktisk er
den kristne mystik en utrolig rig
tradition, som passer langt bedre til
vores moderne behov. Hvor 0stlige
traditioner handler om, hvordan man
frig0r sig fra det fysiske plan, sa
handler den kristne mystik om,
hvordan man g0r den skabende
proces til en spirituel handling. Den
handler om hvordan man bringer
anden ind i stoffet, ind i det fysiske
og ind i dagligdagen.
Forudsretningen for at kunne g0re det
er en praksis af sandfrerdighed,
accept og frygtl0shed i alle livets
forhold. Praktiserer man dette i en
regte indre abenhed, viI man opleve,
hvordan livet og arbejdet bliver en
spirituel proces. Den afg0rende
forskel mellem den vesterlandske og
0sterlandske indgangsvinkel er, at vi
i vesten forbliver aktive og handlende
i den ydre verden, mens vi er pa den
andelige udviklingsvej.
Andelig udvikling er ikke adskilt fra
familieliv, arbejde og pligter i
samfundet, men sker igennem, at vi
engagerer os i verden omkring os. Pa
denne made bliver det spirituelle ikke
blot en individuel proces, men
manifesterer sig i samfundet og det
kollektive rum.

Er Jorden hul indeni?
Robby Curdorf (der har en bog til
anmeldelse her i bladet) holder mange
forskellige foredrag om spirituelle
emner. Han er underholdende, men
ogsa ret kontroversiel, for han sretter
sagerne sa meget pa spidsen, at det
for mange kan vrere svrert at tage ham
helt seri0st. F.eks har han et fore drag
om et land i lordens indre, der skulle
hedde Agartha! Han bygger sin
historie pa folkesagn, forskellige
kanaliserede kilder, buddhistiske
skrifter - og sa fra den amerikanske
Admiral Byrd, der i 1947 skulle have

bes0gt dette land - gennem et hul i
Nordpolen!
At der skulle eksistere et land i
lordens indre, har der gaet historier
om i umindelige tider, og Hitler, som
jo var meget interesseret i det okkulte,
udrustede sammen med sit
"Thuleselskab"(sa vidt jeg har h0rt)
da ogsa en ekspedition for at finde
det. Robby mener at kunne
argumentere logisk for, at det har sin
rigtighed med denne verden i lordens
indre. For hvad ved videnskaben i
virkeligheden om, hvad lorden
rummer, eftersom de kun har "kradset
lidt i overfladen"?
lorden er dan net af en hvirvlende
centrifugalkraft. Robby siger som sa:
Ved at kigge pa en vaskemaskine der
centrifugerer, far man en ide om,
hvordan skabelsen af en planet rna
forega. T0jet (gasser, plasma og
partikler) bliver hvirvlet udad og
efterlader midtersektionen tom. Hvis
vaskemaskinen (Jorden) fortsat
roterer, viI der aldrig kunne samle sig
stof i midten, men det hule centrum
viI besta. Altsa er det logisk, at lorden
er hul indeni!
Dertil viI jeg sige - jo, jeg tror pa at
lorden har et hul i midten, ligesom
cykloner har et "0je", men hvis der
er levende vresner derinde, tror jeg
ikke de er i fysisk inkarnation! Det
siges, der er byer, trreer og blomster,
men hvordan skulle de kunne gro
uden en livgivende sol? Der er meget,
der ikke stemmer!

Intell igens-el iten
Edward Teller, ber0mt fysiker med
hovedrolle i opfindelsen af savel
atombomben som brintbomben, er
lige d0d. Han var j0de, f0dt i Ungam,
og matte som sa mange andre j0der
flygte til USA pga nazismen. At USA
overtog sa mange af Europas
superintelligente j0der er selvf0lgelig
ingen tilfreldighed, USA skulle jo
overtage rollen som "herrefolket".
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Det var i¢vrigt ogsa en j¢de, der var
den f¢rste til at finde ud af at spalte
atomet. Hun hed Lise Meitner, men
da hun matte flygte fra Nazityskland
til Sverige, s¢rgede hendes kollega
Otto Hahn for at tiltuske sig "reren"
for det. Forsynet s¢rgede dog for, at
det ikke lykkedes ham at give Hitler
atombomben.

Edward Teller

Martinus har engang sagt, at
radioaktivt affald ikke kan neutraliseres, men at det viI forblive som
en fare for Ii vet her pa Jorden, en
slags hudkrreft pa kloden. Nu er det
maske ikke alt, Martinus har sagt ved
almindelig selskabelig sammenkomst, der viI komme til at passe. Sa
maske viI man en dag finde ud af at
ekspedere det op pa Mars! Men inden
da vii vi nok komme tiI at opleve
meget uheldige ting, for man bygger
jo fortsat nye atomkraft-vrerker.

Historiske
lighedspunkter
Historien gentager sig aldrig helt pa
samme made. Men kredsl¢bsprincippet ses dog ogsa at g¢re sig
greldende pa mange historiske
tendenser. Da jeg lreste Mircea
Eliades' beskrivelse af de religi¢se
str¢mninger i tiden omkring Jesu
f¢dsel og d¢d, slog det mig, hvor
mange lighedspunkter der er mellem
vor tid og dengang.
Kulturelt var der opbrud og krise. Der
var kun een "verdensmagt", og den
byggede pa militrer overlegenhed,
nemlig Romerriget. Den spirituelle
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s¢gen var omfattende, og en mrengde
forskellige bevregelser trivedes. Man
s¢gte "livets mening" og individuel
"frelse". Man kan i denne s¢gen
skimte to hovedstr¢mninger: den der
s¢gte mening og en gudsoplevelse ved
hjrelp af forskellige bevidsthedsrendrende teknikker dvs en form for
shamanistisk trance, og den der s¢gte
viden og dyb indsigt, fordi de mente
menneskets problemer skyldtes
uvidenhed.

var f.eks. udmrerket kendt med tidens
grreske kultur, sa ogsa derfor blev
kristendommen prreget en hel del
heraf. AIle de forskellige gnostiske
sekter, der blomstrede op efter Jesu
d¢d, indeholdt elementer fra de her
nrevnte str¢mninger. Kristendommen
endte dog et helt andet sted, og det
der var en selvf¢lge for alle religi¢se
str¢mninger omkring Jesu tid, nemlig
reinkarnationen, droppede de som
bekendt.

Den f¢rste str¢mning kan man samle
i begrebet "dionysisk". Man s¢gte i
grupper via diverse ¢velser, strerkt
rytmiske danse og vist nok ogsa af
og til stoffer, at "udslukke
tankestr¢mmen". Mange dyrkede
kropslig selv-renselse der tenderede
til selvpineri. Gennem ekstase og
"given slip pa sig selv"s¢gte man
forening med det guddommelige.
Tiden vrimlede med sandsigere,
mirakelmagere og til bud om kontakt
til afd¢de. Ogsa dengang har der uden
tvivl vreret mange plattenslagere
iblandt.

Et antiautoritcert OprBr

Den anden str¢mning kunne man
kalde den "orfisk-pythagorreiske".
Her s¢gte man gennem viden, ofte i
b¢ger (der fandtes faktisk
"boghandlere") at na til en dybere
erkendelse af sin egen ud¢delige sjrel
("kend dig selv"). Man s¢gte at fa
kontakt med sin indre "sjrel", der
mentes at besidde kosmisk indsigt.
Den indsigt var blot glemt, fordi man
ved inkameringen pa Jorden skulle
passere "glemselens flod". Man s¢gte
"befrielse", bl.a. gennem afsondrethed og "sindsro". Der blev oprettet
skoler med undervisning. Der opstod
forskellige former for munke-ordner.
Man var i¢vrigt vegetarere! Platon
h¢rte til denne str¢mning, som ogsa
interesserede sig en del for naturvidenskab.
Det meste af romerriget, ogsa den tids
Palrestina, var dybt pavirket af de
grreske reIigi¢se str¢mninger, som
i¢vrigt for en del stammede fra
Persien, Indien og iEgypten. Paulus

Den katolske kristendom bredte sig i
sin tid i Europa og skabte pa en made
enhed i hele dette omrade med det
latinske sprog som frelles grundlag.
Da Islam bredte sig ud fra
Mellem¢sten, blev det med det
arabiske sprog som frelles grundlag.
Mon EU nogensinde kan blive et
frellesskab uden et frelles sprog?
Udviklingen i Europas befolkninger
medf¢rte dog gentagne opr¢r mod den
autoritrere katolicisme. Et af disse
opr¢r kom i forbindelse med det, man
har kaldt "oplysningstiden". Det har
Thomas Bredsdorff skrevet en bog
om, hvori han paviser, hvordan
pietismen faktisk begyndte som et

antiautorit£ert oprpr. Man ville v£ere
"oplyste kristne", der med sin sunde
fomuft selv kunne t£enke og vurdere.
Man spgte den sandhed, man selv
erfarede, og ville ikke bare tro pa
overleverede dogmer.
Pietismen opstod i begyndelsen af
1700-tallet i Tyskland. Pa grey
Zinzendorfs gods blev der oprettet et
stprre religipst boligkollektiv. De blev
kaldt "herrnhuterne" (det findes
stadig). Det var en aben, demokratisk
organisation med ligestilling, ogsa
mellem kpnnene. Det var et kulturelt
og religipst "andehul". Grund1aget
var meget progressivt selv ud fra vor
tids betragtning. Bev£egelsen fik ret
stor indflydelse i flere lande. I
England kaldte de sig metodister.
Et eksempel pa hvordan bev£egelsen
pavirkede en dansk pr£est, der var
blevet "oplyst kristen": han ville ikke
l£engere sta h£evet over sine medmennesker pa en pr£edikestol, men satte
sig ned iblandt menigheden, spurgte
til deres meninger og diskuterede
kristendom med demo Aret var 1733.
Men sa blev han ogsa fyret!
Da bev£egelsen var ved at brede sig
for alvor i Danmark, gik de ortodokse
kirkeledere til kongen og klagede. Der
blev sa pa s£edvanlig dansk vis lavet
et kompromis, der betpd enden pa alt
det progressive. Men det er jo lidt
interessant at se, hvor l£enge de
antiautorit£ere lighedstanker i Europa
har v£eret undervejs. Og hvor langt
er vi vel kommet? Vi rna habe, den
muslimske verden ikke skal bruge lige
sa lang tid, inden de far gjort op med
deres autoritetsdyrkelse.

MayDay
MayDay er en borgerretsbev£egelse,
dan net i 1995, der arbejder for
menneskets ret til at bestemme over
eget helbred, bade gennem reel
oplysning om f.eks. medicinalindustriens manipulering, om altemativ
sygdomsbehandling, om kosttilskud
oSV. MayDay er et netv£erk af sund-

hedsbevidste mennesker, der ved at
slutte sig sammen spger indflydelse
pa politikere og myndigheder.
MayDay er hpringsberettiget i Codex
Alimentarius under WHO, et organ
der fungerer som anbefaler til EUkommissionen.
For at kunne danne dog nogen
modv£egt mod medicinalindustriens
st£erke lobbyvirksomhed overfor
besluttende myndigheder, rna vi slutte
os sammen og h£evde vor ret til sunde
produkter. Lige for tiden spreder man
bekymring for, at naturmedicin viI fa
de vilde planter til at uddp, f.eks.
ginseng, hvorfor man kr£ever
begr£ensende forbud mod helsekost!
Som om helseprodukter ikke kunne
masseproduceres! Hvornar kr£ever
man mon, at pkologiske gulerpdder
kun rna fas pa recept?

Derfor - bliv medlem for 150,- kr pr
ar. Se n£ermere pa www.maydayinfo.dk
Heise Award 2003 tildelte MayDay
arets £erespris for bl.a.: - at skabe
interesse for naturmedicinen i den
offentlige debat ... og for at tage
kampen op imod de nye begr£ensende
EU-Iove og direktiver.
Tilmelding: Bente Nprgaard,
Dahliahaven 105, 2830 Virum. Tlf.
70207770 Giro 015-2900

Buddhisme i Danmark

Den danske TV-kanal DR2 havde en
lprdag en hel temaaften om
buddhismen. Vi fulgte bl.a. den
danske lama Ole, der engang som ung
flipper tog til Tibet, blev buddhist og
siden har faet buddhismen til at
blomstre i Danmark - ovenikpbet med
en stor international afl£egger i
Spanien. Men hvorfor har en
fremmed gammel religips tro
overhovedet appel til sa mange
vesterl£endinge og altsa ogsa
danskere?
Lama Ole forklarede det med, at
buddhisme ikke er en dogme-religion
men en erfarings-religion, Buddha
ville ikke have tilh£engere men kun
kollegaer. Ole har udstraling og er ret
god til at overbevise de andeligt
rodlpse danskere! Men da jeg sa,
h vordan han indrullerer nye
medlemmer, der spger "tilflugt", som
det hedder, ved at dutte dem oveni
hovedet med en pose relikvier, og da
vi sa alle de ritualer, der abenbart
hprer med (f.eks. sakaldte glidepvelser og vandring rundt om en
"stupa") fplte jeg mig hensat til gamle
katolske ceremonier. Sa hvad er det,
der er sa tiltr£ekkende for danskere
anna 2004? "Behovet for fordybelse"
sagde en kendt dansk kunstner i
radioen, da han skulle forklare,
hvorfor han var blevet buddhist!
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Teoretisk viden er ikke
nok

ikke oplevelsen i sig selv, men
hvordan du forholder dig til den."

Blinde kan se i dr0mme

I sidste nummer af det spirituelle blad,
der hedder "Visdoms-magasinet", har
forfatter og medredakt0r Kenneth
S0rensen en artikel med nogle
betragtninger, som mange spirituelt
engagerede mennesker nok kan nikke
genkendende til. Han skri ver om,
hvordan han trods intensive studier i
fmdsvidenskab og regelm~ssige
meditationer alligevel havner i en
eksistentiel krise. Gamle f0lelsesm~ssige sar beh0ver mere end det til
at heles.

En for ham brugbar vej fandt han i
Roberto Assagioli's psykosynteseterapi, som der undervises i i
HumaNova i Malm0. Han havde for
at udvikle sig dyrket en slags
"oppefra og ned" -vej, men den rna
kombineres med en "nedefra og op" vej, siger han. Dvs man rna
konfrontere sig selv med sine m0rke
sider for at opna en dybere f0lelsesm~ssig forstaelse og "blive herre i
eget hus". Og citerer Roberto for at
sige at: "Smerten er ikke i vejen, den
er vejen."
Sel v om vi ved, at smerten er en
n0dvendig l~reproces, er der et
stykke vej til at kunne handtere den i
praksis, dvs forholde sig til den med
accept og forstaelse for dens budskab,
og ikke mindst oms~tte indsigten i
sin almindelige hverdag. Som en klog
person skrev - og som vi hele tiden
rna minde os selv om - "det vigtige er

26

Forskningen viser, at blindf0dte
mennesker ser udm~rket i dr0mme,
ja ofte i farver! De kan endda beskrive
og tegne, hvad de har dr0mt. Det
undrer forskerne, for de kan ikke
forsta, hvordan blinde kan dr0mme
om ting, de aldrig har set eller h0rt
om. Dette er sv~rt at forsta for
mennesker, der tror vi kun har de
fysiske sanser, og at vi kun har eet
liv. Det viI nok yare l~nge, inden
videnskaben finder ud af, hvad det
"at opleve" dybest set er! Og hvad
dr0mme i virkeligheden er!

Forskel i stemmer
Ud fra min erfaring fra politiske
forsamlinger troede jeg en overgang,
at lydfrekvensen i kvinders stemmer
var sadan, at m~nd havde sv~rt ved
at h0re den og derfor sa tit ignorerede,
hvad kvinder sagde! Sa slog jeg det
hen med, at det nu engang er sadan,
at man kun h0rer det, man 0nsker at
h0re.
Men nu viser forskningen, at fordi
kvinders stemmebftnd er bade tyndere

og kortere end m~nds, vibrerer
kvinders stemmeband n~sten dobbelt
sa hurtigt. Det g0r f.eks. kvinders
stemmer sv~rere at gengive
elektronisk, hvorfor kvinder oftere
end m~nd bliver misforstaet, nar de
taler i telefon. Sa nu tr~kker jeg min
skumle mistanke tilbage om, at
kvindelige politikere bliver overh0rt
eller misforstaet med vilje! !

Martinus' sprogbrug
Jeg er af og til blevet ret forvirret over
nogle ord, Martinus bruger, sa jeg har
mattet spekulere over, hvad han
egentlig kan have ment med demo Det
er som regel ret tydeligt, at jeg far
andre associationer i forbindelse med
de pag~ldende ord, end der var ment.
Et par eksempler: I LB V stk.1902
skriver han, at "v~senemes seksuelle
dragning rent organisk er baseret pa
en seksuel indstilling til aIle
medv~sener af deres egen art eller
race" ... og derfor "kan der ikke opsta
skinsyge".
For mig er ordet "race" knyttet til de
forskellige menneskeracer. Opfattes
Martinus nu bogstaveligt efter det,
skulle f.eks. hvide og sorte mennesker
ikke kunne drages seksuelt til
hinanden, og det ved vi ikke passer.
Han kunne have n0jedes med ordet

"art", for sa var det klart, det
handlede om forskellige dyrearter,
eller f.eks. menneskelhund.
Han kalder parringskeerligheden
"kunstig", selv om den vel ret beset
er meget naturlig, sa leenge man ikke
er dobbeltpolet. Men ok, han har
konsekvent sat det i gase0jne, sa man
fomemmer nok, det ikke skal tages
bogstaveligt.
Og sa bruger han ordet "latent" om
en energis mindsteudfoldelse. Ordet
betyder i enhvert leksikon, at noget
slet ikke er kommet til udfoldelse
endnu, dvs ikke virksomt overhovedet. Hen ad vejen finder man
selvf0lgelig ud af, hvad der menes.
Men er man selvstuderende, og det
er vel meningen med Livets Bog, kan
det godt tage nogen tid.
I denne forbindelse har jeg teenkt pa,
hvilke problemer overseetterne rna
have! Og hvordan viI Martinus' veerk
blive opfattet om 100 ar, nar sproget
har udviklet sig yderligere veek fra det
nuveerende? Men med al den supp1erende tolkning, der efterhanden er
fremlagt, gar detjo nok. Jeg har fuld
forstaelse for de vanskeligheder, Martinus rna have haft - at skulle fremleegge et helt verdensbillede med aIle
de evige principper - pa grundlag af
det ordforrad, han havde fra hovedsageligt bib len og ugeblade! Men pga
hans seerlige opgave matte hanjo ikke
veere en beleest person, det ville
formodentligt have forplumret princippernes nedtransformering, Han
ville nok veere blevet bremset, hvis
han havde pr0vet pa f.eks. at melde
sig til et studenter-kursus!

Giordano Bruno's
afsked
Da Giordana Bruno af kirkens folk
blev breendt pa balet d. 17.februar
1600, fordi han pastod at solen og
ikke Jorden, var verdens centrum,
siges han at have forfattet f0lgende
lovsang til Gud: (sa kan vi jo tro det
eller ej, smukt er det!)

Du store, du eneste, du uudsigelige!
Du, lysets kilde og lyset selv!
Du, som str0mmer usynlig og
ugribelig over Jorden,
Du, som er i fuglens vingeslag,
i menneskers 0je, i vabnenes blinken,
Du, som er i blomstemes duft,
i fIodens mumlen, i skyemes tog,
i breendets knitren, i balets r0g,
Du, som str0mmer i mit blod,
i min tanke, i min inderste sjeel,
Du, som bruser over verden,
Verdens Sjeel og Verdens Tanke!
Send en gnist fra din and
menneskenes sjeel,
teend deres tanke,
and pa deres 0jne,
abn deres 0ren,
at de rna h0re klodernes evige
lovsang,
leer dem at juble med,
fordi du er over dem, om dem, idem,
fordi du er Et i Alt,
og Alt i Et!
Lad min sjeel stige med r0gen til dit
paradis,
lad mig atter blive en tanke i din
tanke,
lad mig atter begynde vandringen hen
over klodeme,
ustandselig og evig, evig som Du
selv!
Skeenk mig d¢den og skeenk mig Ii vet,
Du livets ophav og Livet selv,
Du store, Du eneste, Du uudsigelige!

Et tredie testa mente
Jeg fik nogle fotokopierede sider af
en engelsk bog med kanaliserede
budskaber (jeg kender derfor ikke
hverken forfatter eller titel pa bogen).
Jeg tager nogle sma udpluk herfra.
Her bebudes fremkomsten af et tredie
testamente, der viI komme til at danne
grundlag for en ny global "pagt" - en
regnbuepagt. Dette testamente viI
beskrive den nye guddommelige made
at leve pa, reguleret af uni verselle
principper og kosmisk-spirituelle
love. Det gamle testamente bragte
visdom, det nye testamente manifesterede keerlighed, det tredie testamente viI bringe sandhed, det villeere
menneskene om det sande liv i Gud.
Denne "pagt" viI ikke veere en religion
i den nuveerende betydning af ordet.
(Religion kan bade betyde forene og
binde). Den viI ikke have kirker eller
templer, ceremonier eller ritualer, den
viI veere indre lys af bevidsthed og
keerlighed, af fred og gleede. Det
tredie testamente viI eendre vor
opfattelse og forstaelse af verden,
centralt star budskabet om menneskenes ud0delig Ii v. Det viI guide os
og hjeelpe os til at fa "livets tree" til
at vokse inde i os selv, sa vi kan genf0des i den store illumination.

En hilsen med TAK!!
En af yore venner gennem mange ar
her i Klint - Henning Schmoll- forlod
os i vinter for at fa sig lidt "ferie" pa
"den anden side". Hans s0ster - Inga
Rasch - har bedt os trykke fig.:
Jeg viI hermed bringe en hjertevarm
hilsen og TAK til aIle de hjeelpsomme
mennesker, som har sluttet op om os
og ydet sa megen omsorg og
uvurderlig hjeelp ved min broders
bortgang og begravelse. Uden jer
havde jeg aldrig klaret aIle de
opstaede udfordringer.
Pa Cheli's og egne vegne - Inga.
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Den autoritrere
personlighed
v/Svend Age Rossen
F~lgende er uddrag fra bogen
"Livets Mening" (s.59-64),
udvalgt af redakh,ren, fordi vi i
denne tid har brug for at forsta
og dermed bedre kunne vise
tolerance overfor de forskelle, der
stadig er et problem pa denne
klode. Ogsa i Iille Danmark.

Efter Anden Verdenskrigs nedsler, der foruden millioner
af krigsramte ogsa f0rte til drab af 6 millioner j0der pa
grund af rent racemressige fordomme, matte mange
mennesker sp0rge sig selv, hvordan sa destruktive krrefter
kunne dukke op i en kultur, som ellers viser sa mange
tegn pa fremvrekst af fomuft, loy og orden. For at fors0ge
at 10se denne gade inviterede en amerikansk j0disk komite
i maj 1944 en gruppe amerikanske akademikere med
forskellig baggrund og fag til en konference om religi0se
og racemressige fordomme.
Det f0rte til nedsrettelsen af en forskergruppe, der skul1e
beskrive og forklare fordomme for derved at tilvejebringe
et grundlag for at udrydde demo Det stod fra begyndelsen
klart, at der bade er psykologiske og samfundsmressige
arsager til racefordomme, men bogen, der kom ud af det The Authoritarian Personality - beskreftiger sig kun med
de psykologiske faktorer. Den er et fors0g pa at klarlregge
de elementer i den menneskelige personlighed, som
disponerer til at reagere fjendtligt imod andre racer eller
religi0se grupper.
Den konkluderer, at der i befolkningen findes
antidemokratiske, fascistiske eller socialt set negative
egenskaber i forskellige grader hos mange mennesker, men
samtidig at det er muligt at identificere en gruppe, der i
srerlig grad er karakteriseret ved disse egenskaber, som
de benrevner "Det autoritrere personlighedssyndrom". Det
er personer, som pa meget selvhrevdende made identificerer
sig med deres sociale gruppe og indtager en fjendtlig
holdning mod andre grupper.
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Den betegnes som en etnocentrisk holdning, dvs centreret
om egen gruppe. Denne holdning kan udl0se sig i
fjendtlighed mod j0der, men kan lige sa vel vrere mod negre,
homoseksueIle, andre etniske grupper o.a. Selv om sadanne
andre grupper objektivt set er harml0se, opfattes de uden
nuancer som mindrevrerdige og truende, medens deres egen
gruppe anses for en hrederkronet elite med stolte traditioner.

Karaktertrcek
Det autoritrere personlighedssyndrom karakteriseres i
f0lgende ni punkter:
1. Konventionalisme: afhrengighed af faste sociale
normer.
2. Autoritrer underkastelse: ukritisk holdning til idealpersoner i egen gruppe.
3. Autoritrer aggression: tendens til at ford0mme, forkaste
og straffe personer, som overtrreder konventionelle
regler.
4. Anti-intraception: mod stand mod individuel subjektivitet, fantasi, bl0dhed og f0lelsesfuldhed.
5. Overtro og stereotypi: tro pa mystiske krrefter i skrebnen, trenkning i stive baner.
6. Hierarkisk magtopfattelse: optaget af dimensioneme
overordnetlunderordnet, strerklsvag, anf0rer/medl0ber.
7. Mistillid til menneskelighed: kynisme
8. Projektion: tendens til ubevidst at overf0re negative
egenskaber fra sig selv til andre. Tilb0jelighed til at
tro det vrerste om dem, man ikke kender.
9. Sex: overdrevne fantasier om, hvad der finder sted af
seksuelle orgier eller perversioner andre steder.
Disse tendenser var i sa h0j grad sammenfaldende i en
gruppe af befolkningen, at der var tale om et syndrom
eller en karaktertype. Det var psykologiske egenskaber af
sa generel karakter, at de kom til syne pa aIle menneskelivets omrader fx i syn pa kultur, opdragelse, religion og
moral - og naturligvis i den daglige vreremade.

Grundlreggende var den autoritrere personlighed pa
med den sociale rangorden, som grelder inden
for militreret. At der er overordnede, som man bade
beundrer og hader, men under aIle omstredigheder skal
adlyde, appellerer umiddelbart til denne type mennesker.
Det hierarkiske system i militreret med overordnede og
underordnede og faste kommandoveje har stor lighed med
hakkeordenen i en dyregruppe, naturligvis fordi militrerets
formalligesom dyregruppens er angreb og forsvar.
b~lgelrengde

Og ligesom militreret er en mandeverden, hvor man dyrker
robuste maskuline idealer som hardf~rhed, udholdenhed,
mod og styrke og foragter svaghed og f~lsomhed, har denne
type en rendyrket beundring for maskuline egenskaber og
en lige sa klar nedvurdering af f~lelsesfuldhed og mildhed,
der betegnes som kvindagtighed. Dens opfattelse af mrend
og kvinder er dermed ogsa afsl~ret. Mrend har vilje og
handlekraft og er derfor naturligt overordnede vresener,
medens kvinder er svage og afurengige og derfor
underordnede vresener.

srerlig f~lelsesfattig type, som rent opportunistisk og uden
skrupler udnyttede andre mennesker.
Lad os hermed srette punktum for dette resume af et af
psykologihistoriens betydningsfulde vrerker, som satte
fokus pa den mest primitive eller umodne del af menneskets
bevidsthed. Egentlig burde det ikke vrere n~dvendigt at
dokumentere disse bevidsthedstendenser, da de er
almentkendte fra hverdagen under betegnelser som
intolerance, diskrimination, egoisme, ub~jelighed, hidsighed, voId etc., men der kommer alligevel nye interessante
aspekter frem ved en videnskabelig analyse.

Den dybtgaende modsretning i opfattelsen af mrend og
kvinder smitter naturligvis ogsa af pa det seksuelle forhold.
Deres seksualitet viste sig at vrere mere sex end f~lelser
og desuden at tjene et statusbehov. Bade for mrend og
kvinder var der mere tale om at g~re erobringer end om
regte menneskelige relationer.
Holdningen til opdragelse var udprreget autoritrer med
benyttelse af korporlig afstraffelse og materiel bel~nning
for god opf~rsel. I familien som helhed var den hierarkiske
sociale orden udtalt med faderen som det ubestridte
overhoved, der krrevede passiv underkastelse og
konformitet af familiemedlemmeme i deres forskellige
roller.
I religionen lagde de vregt pa dogmer og ritualer. Deres
forhold til videnskab var ukritisk i den forstand, at de
godtroende kunne acceptere pseudovidenskabelige
forklaringer, blot de havde skin af videnskab. Kunst som
f~lelsesudtryk var dem fremmed og vurderedes som
kvindagtig.

Et primitivt udviklingstrin
Det autoritrere personlighedssyndrom fremtradte som
nrevnt som den mest karakteristiske gruppe i unders~gelsen.
Der kunne dog ogsa peges pa mindre, men lige sa
karakteristiske undergrupper. Saledes en psykopatisk
~ med en udprreget primitiv og bamlig karakter, der
gay sig udtryk i uhremmede og ukontrollerede
f~lelsesreaktioner. Desuden en manipulativ type, som
manglede evnen til f~lelsesmressigt at knytte sig til andre
mennesker og til at patage sig menneskeligt ansvar, dvs en
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I det daglige er man ofte tilb~jelig til at anse negative
reaktioner for at vrere vilkarlige og tro, at vedkommende
lige sa godt kunne have trenkt, f~lt og handlet anderledes.
Unders~gelsen slar imidlertid fast, at en persons handlinger
er bundet af personlighedsstrukturen og saledes er en del
af et tema, der med variationer gar igen i hele dets
handlingsliv. Selvom det er en ubehagelig tanke for mange,
som udfra et idealistisk livssyn tror og haber, at aIle
mennesker er nogenlunde ens, kan man ikke komme
udenom, at der er afg~rende moralske, inteIlektueIle og
andelige forskelle mellem mennesker, som de fremtrreder
i dag.
I stedet for at beklage dette rummer denne erkendelse
imidlertid mulighed for at fa ~je pa netop det udviklingsperspektiv, som Martinus papeger findes i form af
menneskets udvikling fra dyr til "rigtigt" menneske.
Naturligvis er der ogsa en fundamentallighed mellem aIle
mennesker i deres vresenskeme, selvom nogle midlertidigt
er lrengere fremme i deres menneskelige modning eller
udvikling end andre.

Sam Martinus farklarer det
Efter denne analyse af den primitive eller dyriske del af
menneskesindet b~r det fremkomne billede srettes i relation
til de grundenergier, som if~lge Martinus er grundlag for
det levende vresens liv og fremtrreden pa ethvert
udviklingsstadium. Grundkrrefteme bag disse tendenser
er helt overvejende instinktenergien og tyngdeenergien.
Instinktenergien er den adfrerdsstyrende energi, som i
forlrengelse af sin tilsvarende rolle i dyreriget ligger til
grund for en strerk selvopholdelsesdrift og naturlig
egOlsme.
Den star ogsa bag den seksuelle modning, parring og
familiedannelse. Individegoismen bliver derved udvidet til
en familieegoisme. Den kan - som vi har set - yderligere
udvides til en etnocentrisk egoisme, der instinktivt tjener
egen stammes eller races overlevelse. Denne gennemgaende
tendens kan altsa forstas som en rest af de biologiske
krrefter, som er livsvigtige i dyreriget, hvor grundloven
er, at de strerkeste overlever, medens de svageste bukker
under.
Det er ogsa instinktenergien, som er grundlaget for
religi~siteten i dens f~rste former, idet den er baseret pa et
dybt rodfrestet talent i individets overbevidsthed, men den
er samtidig arsag til dens prreg af patriotisme, intolerance,
overtro, mysticisme og magi. Medens instinktenergien
saledes er den styrende faktor bag adfrerden og
forestillingslivet, er tyngdeenergien den kraftudl~sende
energi, som giver de instinktive holdninger handlekraft.
Det er tyngdeenergien, som giver viljestyrke og
udholdenhed, men den er desuden kraften i vrede, had,
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hidsighed, voId og drab.
Instinkt- og tyngdeenergi er saledes den energikombination,
som kvalificerer dyret og det primitive menneske til en
tilvrerelse, der er baseret pa forsvar og angreb. Denne evne
bliver endnu mere udprreget, nar den for menneskets
vedkommende for~ges med intelligens, som pa disse stadier
naturligt g~r sig til redskab for individets selviske motiver.
Intelligensen er her kun i sv~b. Den er ikke i stand til at
etablere abstrakt, logisk trenkning uafurengig af instinktive
sympatier og antipatier, men er praktisk, konkret og
egoistisk orienteret. Den er med Martinus' udtryk
lavintellektuel.
Afg~rende for, hvor hensynsl~s, kynisk eller voldelig denne
energikombination i personligheden viI udfolde sig, er
individets f~lelsesudvikling. Hvis den er minimal, har
vedkommende intet grundlag for at vise hensyn eller patage
sig ansvar for andre eller for at bremse eller begrrense
sine vredesudbrud. Forfatterne til "Den Autoritrere
Personlighed" har derfor ramt plet ved at fremhreve antiintraceptionen - dvs den manglende evne til f~lelsesmressigt
at identificere sig med andre - som n~glebegrebet for
forstaelsen af disse mennesker.

Et sadant yderligtgaende svagt udviklet f~lelsesliv fandt
de som nrevnt i to undergrupper af den autoritrere
personlighed, henholdsvis hos den psykopatiske type og
den manipulative type. Bortset fra disse typer var de
autoritrere mennesker ikke helt uden f~lelser, men det var
karakteristisk, at de var ensidigt og favoriserende rettet
mod deres egne dvs deres egen familie, slregt og venner
og krrevede gengreld eller "noget for noget" for ikke at sla
over i negative f~lelser.
F~lelsesholdningen

havde desuden et autoritrert,
dominerende islret, som viste, at den ligesom intelligensen
var styret af instinkterne, og at tyngdeenergien hurtigt
kunne erstatte den venlige holdning med et mere utilsl~ret
autoritrert pres eller vrede, jfr udtrykket "den man elsker,
tugter man". Denne form for instinkt- og tyngdeenergidominerede f~lelser kalder Martinus primitive f~lelser.
F~lelseslivet har endnu ikke faet en sadan styrke og renhed,
at det kan realisere sin virkelige natur som ubetinget
alkrerlighed.

HVAD B0RN SIGER
Hvis dyr havde stemmeret, ville de stemme for, at vi ikke
skulle spise demo
(Kurt 6 ar)

Prinsesse Alexandra er kongelig, fordi hendes kineserfar
hed Hongkong.
(Jens 8 ar)

Lereren fortalte om den lille relling, der var stukket af fra
andegarden og var blevet redt af rreven. Der kan I se, sagde
lrereren, hvis den havde vreret artig og adlydt sin mor,
havde rreven ikke redt den. N re, kom det fra liUe Ss:'>ren, for
sa havde vi redt den.

I dag er hospitaleme sa modeme, at ingen far loy at ds:'> en
sund og naturlig ds:'>d.
(Rikke 8 ar)

Lrereren fortalte om engle, men liUe Rasmus kedede sig.
Tilsidst blev han formanet om, at hvis han ikke opfs:'>rte sig
prent, blev han maske en sort engel i stedet for en hvid. "Jeg
er da ogsa ligeglad", sagde Rasmus, "bare jeg kan flyve."

Far, hvad er en bugtaler? Det er en, der kan tale med
maven. Men far, hvad er sa en bagtaler?
Rhesa tror ikke pa Gud, hun tror pa Allan.
(Anna 7 ar)
Bs:'>m er mennesker, siden bli'r de voksne.

Jeg har hs:'>rt, at Gud er overalt, selv om vi ikke kan se ham.
Er det ham, der abner ds:'>ren nede i supermarkedet?
(Sofie 5 ar)
I gamle dage var alting sort og hvidt. Det har jeg selv set pa
fjemsynet.
(Per 6 ar)
N ar man smiler, far man rynker i hovedet, og nar man
bliver gammel, sidder de fast.
(Beate 7 ar)

Breve til Gud:
Krere Gud, I skolen siger de, at det var Edison, der opfandt
lyset. Jeg troede det var dig.
Krere Gud. Vore naboer skrendes hele tiden. Du burde kun
lade virkelig gode venner gifte sig.
Krere Gud. Dagene bliver sommetider kortere og
sommetider lrengere. Kan du ikke bestemme dig?
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o. II Aide vei i .,rket
vlRuth Olsen
I denne tid hvor vi h~rer sa meget om Tolkiens ring-hi storie,

faldt min opmrerksomhed pa Peter Kjrerulffs b~ger fra
1987, der hedder "Ringbrererens dagbog 1 og 2", hvor
han har skrevet en lrengere udredning om vandringen ud
af m~rket, dvs fra det han kalder "ringenes blokering af
bevidstheden", og frem til visdommens lys. Jeg viI n~jes
med at tage et enkelt af hans emner op og sammenholde
det med, hvad andre, bl.a.Martinus, siger om samme emne.
Men nar man tager een trad op for at se, hvor den begynder,
sa ...
Kjrerulff er den eneste, jeg er st~dt pa ud over Martinus,
som mener, vi ikke kan skifte k~n fra inkarnation til
inkamation. Derfor var jeg interesseret i at finde ud af,
hvad han begrundede det med. Han forklarer det med, at
det ville krreve, vi skiftede til modsat energiform fra det
ene liv til det nreste, hvilket ville betyde, vi skulle passere
et punkt, hvor det var total balance. Dette, mener han,
ville lase den pagreldende fast pa det opnaede
udviklingstrin, fordi enhver bevregelse forudsretter en vis
ubalance. Sa vidt jeg har forstaet, mener han, at den energi,
vi fungerer og udvikles ved, kommer fra den sprending,
der sky Ides forskellen pa yore to poler, den maskuline og
feminine pol.
Andelig hjeme

Han kalder menneskets to poler for "tanke" og "vilje" og
siger, det er samspillet mellem disse, der sretter "lysreteren
i kosmos" i cirkulerende bevregelse (gyroskop-effekt kalder
han det). Hvis tanke og vilje var total kongruent, ville vi
ga i sta. For at forhindre dette "har Gud skabt os sadan,
at den ene pol hele tiden er lidt foran den anden i sin i ver
efter at op1eve verden."
Skrevheden i vor egen polbalance skulle vi sa kunne
kompenserefor ved kontakten med det modsatte k~n, idet
mrend har lidt mere vilje end tanke, og kvinder lidt mere
tanke end vilje. Han pastar, vi har en "kosmisk dual",
som vi star i meget tret andelig kontakt med, uanset vi er
os det bevidst eller ej . Derfor, siger han, hvis man kan
huske, man har vreret af det andet k~n i en tidligere
inkarnation, viI det formodentlig vrere ens kosmiske duals
inkamation, man kan huske.
"Tanke" og "vilje" virker if~lge Kjrerulff ind pa vor fysiske
krop via ganske bestemte steder i hjemen, nemlig tanken
via pinealkirtlen og viljen via hypofysen. Derudover Hir
vi budskaber via chakrasystemet, der dog ogsa havner i
pinealkirtlen. De her nrevnte to indfaldsveje i hjemen pastas
i~vrigt at ligge i n~jagtig samme relative afstand som
kongekammeret og dronningekammeret i den store
pyramide!

Andres pol-betragtninger
Kjrerulff g~r altsa pol-systemet til det helt fundamentale i
menneskets eksistens og funktion, idet han g~r
polsprending til energiens og dermed al bevregelses kilde,
mens polbalance er bevregelsens oph~r. Det synes at falde
i trad med en del andre kosmologier, der forklarer verdens
tilblivelse ved to modsatvirkende krrefter, f.eks. yin og
yang, der med en hvid prik i det sorte og en sort prik i det
hvide symboliserer, at total balance er der ikke. I taoismen
siger man, at Tao opretholder verden ved konstant
fomyelse af sprendingen mellem de modsatrettede poler.
U d fra almindelig erfaring her i den fysiske verden ved vi
jo ogsa, at total balance mellem plus og minus ophrever
hinanden, f.eks. + 10 og -10 = O.
De fleste skabelsesmyter fortreller, at verden skabes og
opretholdes af et samspil mellem modsatrettede men

32

flere elektroner, hvorved de kommer i uligevregt og dermed
bliver elektromagnetiske, fordi minusladningen er blevet
st0rre end plusladningen. Vi kender det ogsa fra de
balloner, vi nytarsaften far til at hrenge oppe under loftet,
ved at gnide dem mod haret!

komplementrere energier, ofte kaldet kvindelige og
mandlige energier. En oprindelig energi polariseres, verden
bliver dualistisk, men en sk0nne dag viI vi atter opleve
genforeningen, helheden og harmonien. I nordisk mytologi
er det f.eks. m0det mellem varme og kulde, der skaber de
drflber, hvoraf verden bliver til. Og fra bib len kender vi
historien om, hvordan Gud puster liv i urhavet og saledes
differentierer det i f.eks. dualiteten himmel ogjord.
Teosoffen Dion Fortune skriver i sin bog "Lreren om
kosmos": Manifestationen begynder, hvor den f0rste
dualitet opstar, nemlig dualiteten stilhed og bevregelse.
Fordi de er modsatrettede krrefter vil al bevregelse krummes
og ga i kredsl0b, dvs skabe hvirvler." Senere skriver hun:
"En udviklingsfase med uligevregt efterf0lges af en
ligevregtsfase, hvor energierne ikke bevreger sig frit men
stivner til form, til et m0nster med
permanent rytme ogsa kaldet
periodicitet, et system af
sprendinger der organiserer sig i
atomer osv. Str0mmen afliv under
udvikling rna stige ned i stoffet for
at organiseres, det sker ved
polariseringsprincippet. "
Gar vi til naturvidenskaben siger
f.eks. fysikeren Prigogine, at
uligevregt er kilden til den kreative
udvikling i universet. Og forskeren
4
Tom Bearden siger, at vi kan fa al
den energi, vi kunne 0nske os, bare
ved at etablere to poler med
modsat ladning. Det er sprendingsfeltet herimellem, det
hele handler om. Det er noget sludder at sige, man
"fremstiller" energi i et elektricitetsvrerk, for man skaber
blot to modsatladede poler. Resten s0rger universet for.
Men i deres uvidenhed aflader de konstant polerne, hvorfor
de skal bruge kul, olie osv til at fa dem ladet op igen.
Siger altsa Bearden.
Nar naturvidenskaben skal forklare, hvad energi er,
begynder de altid med historien om, hvordan et stykke ray
far tiltrrekningskraft, nar man gnider pa det. Det grreske
ord for ray er elektron. Det forklares sa med, at ravets
yderste atomer ved gnidningen far tilf0rt noget energi dvs

Energi, siger man, er sprendingsforskellen mellem en pluspol og en minus-pol. Et lyn skyldes f.eks. den sprending,
der udl0ses, nar skyernes positive ladning bliver alt for
stor i forhold til 10rdens negative ladning. Man har ogsa
fundet ud af, at det er de skiftende sprendingsforskelle
mellem en cellemembrans inder- og yderside, der s0rger
for at transportere stoffer ind og ud af cellerne i vor krop.
Energi viser sig altsa ikke at vrere noget "i sig selv", det er
blot en usynlig sprending "i rummet", altsa noget h0jst
uhandgribeligt, der kun kan males som en "forskel".
Vand er i0vrigt et srerlig interessant polsprendingsfrenomen. Brint og ilt er begge h0jeksplosive gasser
(enorme tyngdeenergier!), som det krrever ekstremt mange
kuldegrader (f0Ielsesenergi) f0r de hver for sig kan
materialiseres til flydende form. Men nar ilt og brint indgar
i faste parforhold, er sprendingskrrefterne mellem dem sa
strerke, at der skal meget h0je varmegrader til, f0r de
dematerialiserer, bare til damp som bekendt 100 grader.
N resten aIle andre vresker fordamper ved stuetemperatur.
Alt i denne verden synes at fungere
ved skiftende balance og ubalance
i et sprendingsfelt. Faktisk har de
fleste atomer/stoffer i den fysiske
verden en neutralligevregtstilstand
det meste af tiden. Hvis vi i vor
krop ikke samlet havde lige mange
positive og negative ladninger, ville
der ske katastrofale ting, siger
fysikerne. Nok er alt elektrisk
ladet, for ellers ville alting falde fra
hinanden, men der er normalt h0j
grad af balance mellem de
modsatte ladninger. Martinus
siger, at "vor organisme
opretholdes af en srerlig ligevregtig sprending mellem
tyngde- og f0Ielsesenergi."
Altsa kan Kjrerulffs pastand om, at balance betyder al
bevregelses oph0r ikke vrere rigtig. Men bevregelserne kan
enten vrere i balance eller i ubalance. Problemet er, at polmekanismen i levende vresner er mere kompliceret end
han kunne se. Det ved vi nu fra Martinus. Sa jeg viI fors(2)ge
at udrede nogle fa ting omkring Martinus' pol-forklaring,
sadan som jeg har forstaet det. Det er ikke nemt, men nar
vi beskreftiger os med andsvidenskab, er det jo, fordi vi
vil fors0ge at forsta - os selv, universet, ja hvordan det
hele hrenger sammen.
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Lidt om Martinus' pol-forklaring
De gamle skabelseshistorier regnede med en "verdens
begyndelse". Det g0r den nye, der kaldes "big bang" ogsa.
Men disse historier aff0der straks sp0rgsmalet: "Hvad var
der sa f0r det?" For de fleste har efterhanden sa megen
logisk sans, at man indser det indlysende rigtige i Martinus'
sa ofte gentagne sentens: noget kan ikke komme af intet.
Verdensaltet rna altsa erkendes som no get evigt
eksisterende, sa selv om man forestiller sig flere universer,
rna ogsa disse f0des og d0 og f0des igen ligesom stjemer
og mennesker.
Martinus' skabelsesberetning er langt mere omfattende
og dybtgaende, mere fantastisk og logisk
sammenhrengende end alt, hvad vi pa denne jordklode hidtil
har faet "serveret". Han fastsIar, at verdensaltet altid har
bestaet af levende vresners Jeg' er, der tilsammen udg0r
Alt -jeget, dvs Gud. Disse immaterielle "allestedsvrerende"
Jeg' er har altid haft en bevidsthed, omend af skiftende
kvalitet. Bevidsthed er energi, "livsytrings-energi", og det
er Jeg'emes "handtering" af de nne energi, der bliver til
den verden afbevregelser, vi oplever.
Det egentlige skabelsesmirakel er faktisk, hvordan vor
oplevelse af verden bliver til! Og den skabelse er vi selv
ophav til! OK - vi er udstyret med en masse
"hjrelpeprogrammer", sakaldte skabeprincipper, og det
meste af processen fore gar sa meget pr automatik, sa for
at fa et indblik i mekanismeme bag det hele, rna vi indtil
videre ty til vor "st0ttepredagog" Martinus, indtil vi nar
derhen, hvor vi "selv kan".
Alt hvad et Jeg kan sanse og fomemme er bevregelser, der
reagerer med andre bevregelser og danner de myriader af
kombinationer og m0nstre, vi oplever som "verden". Men
hvordan opstar bevregelse overhovedet, og hvordan kan
Jeg' et, der er absolut stilhed, ubevregelighed og totalt
immaterielt, blive ophav til bevregelser og dermed til
"verden"? Det er her polaritetsprincippet kommer ind i
billedet. "Stilheden" rna sa at sige polariseres i
komplementrere modsretninger for at skabe den sprending,
der er al bevregelses forudsretning. Dette er Jeg' ets mest
forunderlige tryllekunst! Dette er det virkelige livsmysterie.

Tryllekunsten
For at forsta "tryllekunsten" rna jeg gribe til matematikken.
Verden - dvs bevregelseme - eksisterer kun (for os), fordi
der til enhver bevregelse eksisterer en modbevregelse. Jeg' et
er matematisk set det samme som tallet O. Dette er (som
Martinus skriver i LB III stk. 1023) ikke det samme som
"intet", men det "noget" , der er udgangspunktet for det
hele. Det indeholder aIle kontraster og reprresenterer
dermed hele verdensaltet, uendeligheden og evigheden.

34

Derfor har cirklen i0vrigt altid symboliseret helheden,
verdensaltet. Det kan godt vrere, vi i skolen lrerte, at nul
var "intet", men nar det stod bag et tal, bet0d det jo meget,
sa vi fomemmede nok, der var noget srerligt med det nul!
Nullet kan udtrykkes som f.eks. (+ I) og (-I) eller (+ I 0)
og (-10) osv. H ver for sig optrreder disse modsretninger
som bevregelse, men tilsammen er de stilhed,
ubevregelighed. Man kan ogsa sige, at hele verdensaltet
er "indfoldet" i tallet 0, altsa i Jeg'et, og at Jeg'et har
evnen til at "udfolde" 0' ets iboende modsretningsmuligheder. Det kan vi ved hjrelp af vor evne til at
polarisere, dvs det af yore "hjrelpeprogrammer" vi kalder
polprincippet. Men det grelder ogsa om at holde
modsretningeme adskilt - enten i en sprending med balance
(f.eks. +7 og -7) eller i en sprending med ubalance (f.eks.
+7 og -6).
Man kan altsa vrere enten i balance eller i ubalance, dvs
enten harmonisk dobbeltpolede vresner, eller disharmonisk
uligevregts-polede vresner. Og for at det kosmiske
"husholdningsregnskab" alligevel skal ga op - og det skal
detjo, for det er hvad hele mekanismen hviler pa - rna den

ene halvdel have uligev(egt til den ene side, og den anden
halvdel have uligev(egt til modsat side. Det er ikke nemt
at leve med uligev(egten i den i forhold til hele
spiralkredsl0bet trods alt "korte" tid, det star pa (dyreriget),
men det er n0dvendigt af en masse grunde, jeg ikke skal
komme ind pa her.
Uligev(egten er grundlaget for det, nogle kalder "det
jordiske helvede". Det kan vi ikke meditere os ud af det.
Det er ligesom en 10-arig ikke pludselig kan blive voksen
ved at spise en masse vitaminer. Vi kan heller ikke pr0ve
at fa aIle mods(etninger og dermed livsoplevelsen til at
h0re op, det er heldigvis ikke underlagt vores vilje. Vi kan
jo ikke "nedl(egge" verdensaltet, som nu engang bestar af
levende v(esnerog deres livsoplevelse. Urbeg(eret viI s0rge
for at drive aIle fremad i spiralkredsl0b efter spiralkredsl0b
i evigt skiftende oplevelser. Intelligensudviklingen viI pt
give os en vis viljem(essig indflydelse pa sp(endingsforholdet mellem plus og minus, men de viI aldrig kunne
smelte sammen til leg' ets absolutte stilhed, til nullet.Derfor
er polskiftet en sa kompliceret mekanisme.
At universet er grundlagt pa, at der til enhver bev(egelse
eksisterer en modbev(egelse, er naturvidenskaben faktisk
ved at komme pa sporet af. Det er interessant at l(ese om
den forundring, det skaber hver gang, de opdager et nyt
"antistof'. En sk0nne dag opdager man, at skabelsen af

stof og antistof er det store tryllenummer, der er
n0dvendigt, for at verden kan blive til. Den verden, der
saledes dybest set er bygget pa "digitaliseret information".

PS
Apropos ideen med den "kosmiske dual" eller tvillingesj(el:
Et generelt tr(ek ved vort univers er, at alt synes at optr(ede
parvist sammenh0rende. En subatomar partikel, der drejer
den ene vej, viI altid have en "partner", der drejer den
anden vej (spin op/spin ned). Man har opdaget, at selv om
de adskilles, viI de forblive del af samme helhed, sadan at
hvis man (endrer pa den enes drejning, viI den anden
automatisk (endre sig og svinge modsat, uanset afstanden
imellem demo
Mon mennesket kunne t(enkes at have en lignende "fast"
modpart? Eller er vi dog alligevel nok sa komplicerede i
vor struktur? Og derfor ikke har sa nemt ved at skifte
pol? Solen kan abenbart meget let skifte pol, det g0r den
faktisk ca. hver 11. ar. Ogsa jordkloden har i sin aktuelle
inkarnation skiftet pol flere gange, hvis vi skal tro
naturvidenskaben. Og man mener, den nu har pabegyndt
et nyt polskifte. Selv om vi aIle er levende v(esner, er de
grundl(eggende livsprincipper maske alligevel ikke helt ens
for aIle?

Martinus skrev om tal hl.a.:
Og hvad forstar man ved et nul? - Er det ikke netop udtryk for det uundv(erlige navnl0se "noget"?
Ma ikke talr(ekken begynde ved dette navnl0se "noget" og slutte ved samme navnl0se "noget"?
ErTallet nul saledes ikke lig Xl, hvilket igen viI sige: det "faste punkt", medens de andre tal er
lig "bev(egelsen"? At dette nul i talr(ekken i realiteten er dennes "faste punkt" bliver til
kendsgeming igennem den omst(endighed, at det rent fysisk er dens absolutte midtpunkt.
Talr(ekken bestar saledes af tal foran og tal bagefter nullet. Uden denne placering ville den
autoriserede talr(ekke i sin helhed v(ere ganske ufuldkommen. Den ville umuligt kunne udg0re
det geniale og urokkelige billede af selve uendeligheden, evigheden og dermed af Guddommen,
som den nu udg0r.
Hvad bliver vi da vidne til i form af talr(ekken? - Vi bliver vidne til intet mindre end et genialt
sprog, ved hvilket man er i stand til at udtrykke bade "det timelige" og "det evige", bade "det
faste punkt" og "bev(egelsen". la, sa fuldkomment er dette talsprog, at det endog fort(eller os
selve livets struktur: spiralkredsl0bet. Talsystemet er selve kredsl0bsprincippets symbol, ja
eksisterer i virkeligheden kun i kraft af i sig selv at v(ere et kredsl0b.
(LB III stk.l 0 10)
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Den tilbageholdte viden
om helbredelser
at Robby Curdorf
Lancelot Media
334 sider
248,-kr.
v/Lise Grandt
Denne bog er en ordentlig opsang! Til de ansvarlige for
vort sundhedssystem, som koster samfundet kolossale
summer, men alligevel ikke fungerer tilfredsstillende, til
yore politikere og til alle os andre, som dr¢mmer om at fa
et langt og godt liv, og derfor nu rna tage sagen i egen
hand, hvis dr¢mmen skal ga i opfyldelse. Det er chokerende, men befriende lresning skrevet af en person, som
har overblik over sit materiale og derfor kan srette fingeren pa et par af samfundets ¢mme punkter og trykke til,
sa det g¢r ondt. Man rna grremmes pa de ansvarliges vegne,
som har mange ulykkelige skrebner pa deres samvittighed.
Den amerikanske forsker, dyrlrege, lrege og agronom, senest omtalt i Impuls nrA, 2003, nemlig dr. Joel D. Wallach,
populrert kaldt "mineraldokteren", er en god yen af forfatteren. Han har med sine erfaringer fra USA vreret inspirator til bogen, og hans udannelsesforl¢b og forskning
er ret udf0rligt omtalt i et af de f¢rste kapitler. Ved at
bruge sine erfaringer som dyrlrege og sin viden fra forskning i sygdomsforebyggelse, opnaede han forbl¢ffende
gode resultater med sine patienter i 10bet af de 12M: han
praktiserede som familielrege i sin hjemby Portland 1 staten Oregon.
Robby Curdorf viI med denne bog drage omsorg for de
mange, som til stadighed mishandles i vort sundhedssystem. Nu kan det vrere nok! synes han. Nu er det p~
tide, at den helbredsfremmende viden, dyrlreger har haft 1
over 50 ar, begynder at komme os mennesker til gode, sa
vi langt om lrenge kan sige farvel til medicinalindustriens
unaturlige, kemiske produkter, med aIle deres skadelige
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bivirkninger. Det fremhreves dog, at bogen er skrevet for
at formidle oplysning om nreringsstoffemes betydning for
vort helbred, og at det ikke har vreret hensigten hverken at
erstatte professionelle lregers anvisninger, eller at fors0ge
pa at diagnosticere eller kurere medicinske sygdomme.
Bogens indhold er veldokumenteret. Den beskreftiger sig
primrert med sygdommes oprindelse, og hvordan vi kan
komme af med dem uden at indtage syntetisk, bivirkningsskabende medicin. Nok sa vigtige er anvisningeme pa,
hvordan man forebygger sygdom ved at spise tilstrrekkelige doser af sunde vitaminer og mineraler, altsa hjrelp til
selvhjrelp. Dette er imidlertid lettere sagt end gjort i
dagens Danmark, idet det kan vrere vanskeligt at skaffe
de rigtige produkter, og forfatteren undrer sig naturligt
nok over de danske myndigheders modvilje mod, at folk
selv kan fa mulighed for at g0re en indsats for at holde sig
bade sunde og raske.
Hvorfor og hvordan er det gjort sa vanskeligt at fa kosttilskud indf0rt pa det danske marked til gavn for forbrugeme? Regleme for godkendelse sprender faktisk ben for
det. Hvis for eksempel et stofhar en positiv effekt pa vort
helbred, skal det betragtes som et lregemiddel, siger myndighedeme, og skal i givet fald vrere receptpligtigt. Produktet skal derfor analyseres og gennem en godkendelsesprocedure, som er en fordyrende omkostning uden garanti
for et positivt resultat.
Da flertallet af sundhedsfremmende midler viI vrere baseret pa naturprodukter, kan de ikke patenteres, idet man
ikke kan tage patent pa no get, som forekommer frit i naturen. Hvis producenten alligevel 0nsker at srelge et sadan produkt, kan han altsa ikke beskytte sin investering
ved at udtage patent. Der er saledes ikke lrengere "penge
i det", og derfor lader de fleste hellere vrere. Befolkningen
viI derefter alene vrere henvist til den syntetisk fremstillede medicin, med de mange bivirkninger og saledes nye
skavanker i k¢lvandet, som sa krrever ny syntetisk medicin, med nye bivirkninger osv. osv. Sadan kommer patienten ind i en ond cirkel.
Vort sundhedssystem er f0rst og fremmest et "reparationssystem", baseret pa at 10se akut opstaede problemer. Dette
er lregeme primrert uddannede til at kunne klare. Derfor
er forebyggelse af sygdomme ikke no get, man har gjort
ret meget ud af. Men ny viden krrever ny trenkning, og
hele sundhedsvresenet burde genopbygges fra bunden,
mener Robby Curdorf. lover 50 ar har man vidst, hvor-

dan man kan forebygge langt de fleste sygdomme og skavanker med de rette kosttilskud, og alligevel er der intet
sket pa dette omrade. Medicinalindustrien derimod er ved
hjrelp af yore sygdomme og for vores penge til k0b af
medicin blevet overordentlig velhavende og derfor en betydelig magtfaktor i samfundet. En magtfaktor, der tages
hensyn til, nar samfundets love og regler formuleres.
Tror du for alvor pa, at medicinalindustrien seri0st arbejder pa at fjeme de sygdomme, som den lever sa godt af
med det resultat, at indtregterne reduceres, medarbejdeme
skal fyres og aktionrereme forsvinder? sp0rger Robby
Curdorf. Skadelige cigaretter rna gerne srelges frit, blot
de er patrykt en advarsel. Hvorfor rna helt uskadelige
nreringsstoffer ikke fa samme rettigheder som cigaretter?
Naturlige stoffer, der er lige sa uskadelige som rebler, prerer
og guler0dder burde kunne k0bes lige sa frit som rebler,
prerer og guler0dder. Altsa bliver vi i frellesskab n0dt til
selv at krempe med aIle midler for at fa fri adgang til de
letoptagelige kvalitetsprodukter, som effektivt sikrer et godt
helbred.
EU har udarbejdet et kosttilskudsdirektiv, der tager hensyn til medicinalindustriens interesser, og som kan risikere at blive tillov pro 1. august 2005. Det viI medf0re, at
et meget stort antal produkter og op mod 80% af
helsekostforretningemes sortiment viI blive forbudt i hele

i en positiv retning. Dette kan blive begyndelsen til en hel
ny tidsalder, hvor sygdomme viI h0re forti den til, siger
han. Sidst i bogen sidder en vrelgererklrering, som man
kan udfylde og indlevere pa sit kommunekontor, hvis man
0nsker at vrere med til at g0re det ny parti opstillingsberettiget.
Lres sel v denne gyser fra det virkelige Ii V. Den rummer
mange flere interessante og sprendende oplysninger, end
det vil vrere muligt at fa plads til i en anmeldelse.
Adressen er Sundhedspartiet, Stadagervej 15,
2730 Herlev, tlf. 44 91 40 25

Theos rejse
- en roman om verdens religioner
af Catherine Clement
586 sider
Forlaget Forum 1999
v/Lise Grandt
Theo, hvis navn betyder gud, er 14 ar og bor i Frankrig.
Han er en noget svagelig, men flittig og kvik dreng, lreser
meget og klarer sig godt i skolen. Han elsker sit computerspil, der hedder Wrath of the Gods.

EU. Vi rna bakke op om de krrefter, der arbejder pa at fa
stoppet dette menneskefjendske direktiv.
Forfatteren, der mest er kendt for sine spirituelle interesser og sprendende foredrag, udtaler sig her fra en samfundskritisk vinkel og med skarp logik. Hvorfor skulle
alene mennesket, blandt de mange arter pa denne jord, fa
det bedre af at spise syntetisk fremstillede produkter? Det
turde vrere indlysende, at til naturlige kroppe skal bruges
naturlige midler.
I bogens slutning opfordrer Robby Curdorf til, at der stiftes et nyt parti "Sundhedspartiet", som i folketinget kan
pavirke beslutningeme vedr0rende befolkningens sundhed

Han har en excentrisk tante, fars s0ster, som er rund,
livlig og rredselsfuldt klredt. Tante Marthe elsker smykker, ryger cerutter og dyrker yoga. Hun er enke, velhavende og har kastet al sin krerlighed pa sine to niecer og
sin nev0 Theo, og overvrelder dem med gayer. Da hun
studerer gamle tekstiler, er hun ustandselig pa rejse og
har faet venner overalt pa kloden. Hun har h0rt om Theos
sygdom og dukker op hjemme hos familien, hvor hun tilbyder at tage Theo med pa en rejse jorden rundt. Undervejs viI de s0ge helbredelse pa hendes maner, og det bliver ikke pa hospitalerne, da hun mener, lregeme er nogle
fre! Det bliver ingen turistrejse, men en rejse i religioner!
ViI man have st0rre viden om verdens religioner pa en
underholdende made, skal man lrese denne bog. Theo er
f0rst meget forvirret, men efterhanden abner han sig og
bliver dybt fascineret af alt det, han ser og h0rer. Hvad er
det, der far millioner af mennesker her pa jorden til at tro?
Hvorfor er der sa mange religioner? Theo finder det pafaldende, dels at det ofte er de fattigste, som er mest forankrede i deres tro, dels at der opstar sa mange stridigheder, nar en stor profet d0r. Menigheder splittes, og nye
trosretninger ser dagens lys. Tante Marthe, som selv er
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ateist, krydrer bog en med morsomme kommentarer og far
svar pa tiltale. Der diskuteres ihrerdigt, men man skilles
heldigvis som gode venner. Hvordan det undervejs gar
med Theo's sygdom skal ikke r¢bes her, men endnu engang sIas det fast, at rerlighed yarer lrengst, fortielser er
af det onde.
Bogens malgruppe er nok st¢rre b¢rn, men jeg f¢lte mig
i godt selskab med den og fik meget nyt at vide. Det er en
bog, som jeg nok ofte viI vende tilbage til.

det er at presse sig ned pa de tre propfulde rrekker, der i en
bus er reserveret for kvinder - ogsa nar bussen er halvtom.
Eller at krumme sig sammen i bagagerummet i en taxi,
fordi der sidder en mand pa bagsredel. Og sa familiens
samling om aftenen til spisning med fingrene i rundkreds
pa det lerklinede gulv. Gr¢n the senere pa aftenen for
sluttelig at rulle sig sammen i et treppe pa gulvel. - Godnat
- tak for i dag! Og familien her hos boghandler Sultan
Khan var absolut ikke typisk - nrermest middelklasse.

8ryllup

Boghandleren i Kabul
af Asne Seierstad
Gyldendal
270 sider
129 kr.
ASNE SEIERSTAD

v/Gunder
Frederiksen

BOGHANDLEREN
I KABUL
ET FAMILIEDRAMA

Asne Seierstad (f. 1970) har arbejdet som journalist og
krigskorrespondent i flere lande. Kort efter terrorbombningerne i USA rejste hun til Afghanistan, hvor hun
tilbragte flere maneder hos familien Khan i Kabul, og
hvorudfra hun har foretaget sin beskrivelse af det
afghanske folk og deres ufattelige skrebne, som er prreget
af krigen mod Rusland, talibanernes hrergen samt eftervirkningerne af USA's bombninger. Dertil kommer
indbyrdes krigstilstande mellem lokale feltherrer foruden
den harde kamp for tilvrerelsen, og - ikke mindst - muslimsk fundamentalisme. En ufattelig hard og nresten ubrerlig skrebne.
Asne Seierstad var heldig: at bo hos en boghandlerfamilie
er usredvanligt i et land, hvor tre fjerdedelen af befolkningen hverken kan lrese eller skrive. Hendes dage var
som familiens dage: hun vagnede ved daggry afb¢rnenes
hyl og mrendenes befalinger, stod i k¢ til badning, i varmt
vand, hvis hun var heldig, men ellers koldl. Resten af dagen
enten hjemme hos kvindeme eller i basaren, hvor hun klredt
i burkha, som det sig hpr og b¢r, oplevede det afghanske
liv eller med familiens ubestridte overhoved Sultan Khan
i hans boghandlerbutikker.
Der var meget at se selv gennem burkhaens smalle
¢jenstribe ud til verden. Og meget at opleve. F. eks. hvordan
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Sultan Khan ville giftes igen, da hans nuvrerende kone,
som havde f¢dt ham 3 s¢nner og en datter, var omkring
50 som han selv. Han havde udset sig tre unge piger. De
var sunde og smukke og fra hans egen klan. Men hvordan
skulle han nu bede om den udvalgtes hand? Efter
almindelig skik skulle han f¢rst anbefales af et andet
palideligt menneske. Det klarede han imidlertid ved at
lade som om han kom for at anbefale en god bekendt, som
han mente var vrerdig til at fa deres smukke datter. Familien
stillede ogsa en hel del sp¢rgsmal til frierens egenskaber,
¢konomi, udseende, klan m. m. og: "Hvordan er hans
trender?" "Omtrent som mine" svarede Sultan og viste
dem frem uden at blinke.
Efter megen parlamentreren og fors¢g pa at presse prisen
i vejret sluttede det med en god handel for familien. Frierens
tilbud l¢d pa en ring, et halsband, ¢reringe og armband alt i guld, sa meget t¢j hun matte ¢nske, 300 kg. ris, 150
kilo madolie, en ko, nogle far og 15 millioner afghani, ca
3000 kr. Den udvalgtes far var mere end tilfreds og ¢nskede
nu blot at se frieren. "I far et billede af ham at se i morgen",
svarede Sultan. Dagen efter gik Sultans tante hen til den
udvalgtes familie med et billede af frieren - altsa Sultan
himself - og gay dem hans strenge besked pa, at de kun
havde en time at bestemme sig i: ville de srelge datteren
for den tilbudte pris? Familien samtykkede, inden en time
var gael.
Mysteriet om frierens identitet blev opklaret, hvorefter en
onkel gik op til den skrrekslagne pige, der havde vreret
holdt he It uden for det hele, og fortalte hende, at det var
onkel Sultan, der var frieren!". "Dine forreldre har
godkendt frieren", sagde onkelen, medens Sonya, som det
drejede sig om, sad som en sten, forfrerdelig bange og
lammel. Hun vidste, at hun ikke ville have den gamle mand,
men ogsa at hun skul1e f¢lge forreldrenes ¢nske. Den h¢je
brudepris ville nemlig I¢se mange af familiens problemer,
og hun ville stige i position som en af Sultan Khans koner.
Men Sultans f¢rste kone Sharifa grred i tyve dage:
"Hvorfor er du ikke tilfreds med mig, hvilken skarn!"
Sultan bad hende tage sig sammen - ingen turde sige nogel.
Sultans vilje skulle altid rade. Sharifa matte bide skammen
i sig - ja, hun matte endog lide den tort at skul1e forberede

forlovelsesfesten for hendes mands forlovelse med hans
meste hustru. To maneder efter forlovelsen blev der holdt
bryllup pa den muslimske nytarsaften. Hvorefter den
skrremte Sonya overtog den lidet ¢nskvrerdige plads i
brudesengen efter Sultans f¢rste kone Sharifa, som nu
matte finde sig i at vrere degraderet for resten af sit liv.

Talibanernes hcergen
Efter dette bizarre glimt af et afghansk familieliv beskriver
Asne Seierstad talebanemes hrergen i november 1999. Det
religi¢se politi gik samvittighedsfuldt til vrerks i Sultan
Khans boghandel. "AIle b¢ger med billeder af levende
vresener, det vrere sig mennesker som dyr blev smidt pa et
bal sammen med postkort, store opslagsvrerker m. m.
medens det religi¢se politis fodsoldater bevrebnet med
stokke og Kalasjnikov gevrerer s¢rgede for at alt blev
brrendt. B¢ger, skulpturer, musik, film og frie tanker
betragtes som folkefjender. Og soldaterne som var
analfabeter kunne ikke skelne mellem Talebanernes
rettroende lrere, og hvad der var krettersk. Heldigvis for
Sultan - og for det frie ord - fandt de ikke de mest forbudte
b¢ger, som Sultan havde gemt bag hyldeme. Butikken blev
forseglet og Sultan smidt i frengsel for uislamisk
virksomhed. Efter en tid slap han imidlertid fri mod
bestikkelse.
Dette er ikke blot en smagspr¢ve pa en bog, som er
interessant og sprendende lresning. Det er f¢rst og fremmest
en smagspr¢ve pa en kultur og et liv, som er milevidt fra
forkrelede danskeres daglige tilvrerelse. Og det er sund og
livsnrer belrering til os i den hjemlige "osteklokke" i en tid,
hvor osteklokken far stadig flere sprrekker, hvorigennem
fremmede kulturer siver ind og gradvis omdanner vort
samfund i retning af det multietniske med aIle de
udfordringer til tolerance, abenhed og opfindsomhed, en
sadant kultursammenst¢d medf¢rer - en vigtig lrerebog til
den side af integrationsprocessen, der pahviler os i en tid,
hvor vort velordnede samfund er paradis for mange
mennesker der er ofre for primitive og undertiden
umenneskelige levevilkar. - Kan varmt anbefales enhver,
der ¢nsker at forsta de fremmede.

Handbog i kulturpsykologi
"Et fag

pa tvcers"

af Peter Elsass
Gyldendal
685 sider

399 kr.

vi Gunder Frederiksen
Forfatteren er pa bogens bagside prresenteret som cando
psyk. og professor i klinisk psykologi ved K¢benhavns
Universitet.
Psykologi er en ung videnskab. F¢rst efter anden
verdenskrig blev der oprettet et fakultet i psykologi. Men
derefter forgrenede psykologien sig ret hurtigt:
b¢rnepsykologi, reldrepsykologi, socialpsykologi,
parapsykologi, osv. og med introduktionen af Peter Elsass
bog har vi sa faet kulturpsykologi. Men hvad gar det ud
pa? Og hvad forstar man i det he Ie taget ved kultur?
Hvordan definerer Peter Elsass selv begrebet kultur? Pa
side 482 skriver han: Kultur er et selektiv filter mellem en
selv og den ydre verden, som giver mening og forstaelse
af andres handlinger. Og dermed er vi midt inde i bogens
rerinde. Et andet sted g¢r han det meget kort: Kultur er et
socialt samspil, hvori kulturelle modeller afspejler
subjektiv eifaring.
Generelt betragtet er kultur vel nrermest no get med
kollektive vaner - de skikke og adfrerdsm¢nstre samfundet
arver fra forti den og i mere eller mindre forvandlet forhabentlig forbedret - form f¢rer videre fra generation
til generation. Ordet kommer af det latinske cultura, der
betyder opdyrkning eller dannelse. Kulturens modsretning
er natur. Kultur er den bearbejdning eller forvandling af
naturen, me nne skene forarsager.
Man taler om forskellige kulturer: indianerkulturen, den
afrikanske kultur, den europreiske osv. ligesom man deler
planter op i forskellige plantekulturer. Gyldendals leksikon
definerer kultur saledes: Menneskets malrettede arbejde
med sig selv og omverdenen, dets selvopdragelse og
strceben efter virkeligg¢relse af (andelige) livsvcerdier. Leksikon giver ingen forklaring pa, hvorfor andelige skal
i parentes. Er det fordi de betragtes som mindrevrerdige i sa fald er jeg uenig. Jeg mener de er primrere i forhold til
defysiske.
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Der er ofte en etisk vinkel pa begrebet kultur - som man
matte forvente grelder det saIedes Martinus' definition pa
kultur f. eks.: Kultur er i sin dybeste analyse udtrykfor,
eller markeres af humanitet. Kun humanitetstrinnet kan
were malestokfor kulturtrinnet. ("Vejen til indvielse" s.
30) Mere pnecist er det udtrykt i Kosmos 1981 s. 111:
Kultur er den sam ling talenter, evner eller karakteregenskaber i bevidstheden, som er resultatet af vor
planmcessige viljeleddede indsats for at tvinge
urkrcefterne i os ind i kontakt med livets love.
Men Peter Elsass' kommer naturligvis meget lrengere end
til debat om kulturbegrebet? Nogle kapiteloverskrifter siger
noget om bogens sprendvidde: "Voldens konstruktion og
destruktion", "Flygtninge og torturoverlevere",
"Indvandring og globalisering", "Hjemlrengsel og udlrengsel", "Racisme og etnicitet", "Fattigdom og sundhed",
"Psyke og soma", "Healing og psykoterapi", "Konfliktl¢sning og demokratisering" for blot at nrevne et udvalg.
Et kapitel handler om aggression og terror - sare aktuelt!
- En af forklaringeme er, at de er resultater af ondskab
der er nedfreldet i yore gener og som sadan ikke star tii
diskussion. En anden forklaring er at mennesket er splittet
op mellem godt og ondt og pa en mrerkelig made er ude af
stand til at lrere af yore erfaringer. Her ser vi et eksempel
pa, hvorledes den ellers udmrerkede og pa mange mader
informative bog lider af mangel pa kosmiske analyser,
som vi kender fra Martinus. Der findes ikke ondt i verden
- kun uvidenhed - alt det sakaldte onde skyldes manglende
modenhed og viI gradvis oph¢re i takt med
erfaringsdannelse - ikke mindst smertelig. Det man har
f¢lt pa egen krop viI man have st¢rre evner til ogsa at f¢le
og forsta hos andre. Lidelser har sin mission - en rent ud
sagt guddommelig mission. - Havde forfatteren blot denne
dimension med i sin fremstilling skulle jeg geme betcenke
ham med min aIlerh¢jeste anerkendelse.
I betragtning af at de kosmiske analyser, Martinus har
prcesenteret menneskeheden for aktuelt og endnu en del
ar frem i tiden viI vcere henvist til en mere tilbagetrukken
tilvcerelse, viI det ikke vcere retfcerdigt at vurdere Elsass
vcerk pa den baggrund. Herfra kan der derfor fra min side
kun vcere tale om at tildele forfatteren min aIlerh¢jeste
anerkendelse. Bogen er utrolig indholdmcettet og informativ skrevet i fin stil og indeholder scerdeles store
mrengder af social, psykologisk, antropologisk og anden
information, som vi aIle har brug i et stadig mere
kompliceret samfund. Bogen viI nok ikke af aIle blive lrest
fra ende til anden. Selve omfanget - knap 700 sider - g¢r,
at den nok ikke bliver lrest efter fortjeneste. Men som titlen
viser, er der ogsa tale om en handbog - altsa et
opslagsvcerk. Og som sadan viI den vcere nyttig i ethvert
hjem, hvor man ¢nsker at f¢lge med tiden.
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Hjernens
dirigent
- Frontallapperne
og den civiliserede
bevidsthed
af Elkhonon
Goldberg
Psykologisk Forlag
295 sider
v/Lisa S. Burgess
Hvis min hjerne er mit samfund ...
Indenfor hjemeforskningen sker der i disse ar no get, som
jeg anser for at vrere det mest betydningsfulde af al
nutidsforskning. Der er ganske enkelt for menneskeheden
svimlende erkendelser i farvandet. Svimlende, fordi hele
den erkendelsesneurologiske fortrops forskning nu indikerer, at destrukti ve f¢lelser er noget vi kan vcelge at
neutralisere i os selv, og at der er en dyb sammenhceng
mellem neutraliseringen af sadanne destruktive f¢lelser i
os selv og neutraliseringen af ligedanne i samfundet;
hvorfor vi, betragtet ud fra en ren videnskabelig synsvinkel,
kan forcedle vort samfund ved at forcedle os selv.
I religionerne ligger forl¢sningens gade jo som bekendt i
en dimension, som er udenfor os selv, hvorfor prcester
traditionelt formaner os om, at det alene er gennem tro, vi
frelses. Man kan saIedes sige, at den erkendelsesneurologiske forskning peger pa n¢dvendigheden af at
slippe trosreligionen, hvis vi mener noget alvorligt med at
ville leve i fred og fordragelighed her pa jorden. Derfor
h¢res udtrykket sekulariseret meditation af den art, som
bestar af ren opmrerksomhed, da ogsa tiere og tiere. Ren
opmcerksomhed som redskab til en hverdagspraksis, der
g¢r, at vi kommer til at kunne leve i harmoni med bade os
selv og yore omgivelser, fordi vi handler ud fra empati
med bade os selv og yore omgivelser.
Daniel Goleman er inde pa det i bogen Destruktive f¢lelser,
som er en gengivelse af den videnskabelige dialog mellem
Dalai Lama og vestlige forskere indenfor omrademe
neurologi, psykologi og filosofi, holdt i Dharamsala for
fa fir siden. Her peges pa bade muligheden af forvandling
af destruktive f¢lelser til konstruktive og n¢dvendigheden
af en sadan.
Den russiskf¢dte j¢de, der flygtede som ung til USA, en
afUSA's absolut f¢rende neurologer, Elkhonon Goldberg,
inddrager os i denne bog endnu mere specifikt i forskning
i de bioelektriske forhold mellem frontallapperne og

amygdala. Forskning af en art, som har stof i sig til at
virke konkret inspirerende for design af nye forskningsprojekter indenfor omnldet. Og det er jeg vreldig taknemmelig for.
Helt overordnet fungerer den forskning han fremlregger i
bogen som en opfordring til at begynde at dyrke kognitiv
fittnes. Ikke bare for at holde hjemefunktionen vedlige og
undga demens, men for at 0pl2>ve evnen til at foretage
dendritisk sprouting med henblik pa intet mindre end at
redde verden fra demens.

genten; den dirigent, der rna aktiveres i os, hvis det er den
specifikt menneskelige dimension, forstaet som den, der
kan udvise empati, der skal dirigere ens liv. Dette
dirigenttalent kan kunne vokse ved at blive brugt. En
iagttagelse indenfor hjemeforskningen, som falder helt i
trad med Martinus gennemgang af loven for udvikling af
talentkemer.

Dendritisk sprouting er et begreb, som er sammenligneligt
med, hvad de gamle mystikere oplevede, nar de var et
med alt. I Goldbergs terminologi kaldes det at opleve
feltuafbrengighed i modsretning til en bevidsthedstilstand,
hvor man er i feltafhrengighed, og oplever sig som adskilt
fra helheden (jeg kalder det at drukne i detaljer). I teosofien
viI man kalde dendritisk sprouting en indvielsestilstand.
Det, der sker i en sadan tilstand, er, at myelinet, som er en
hvid fedtsubstans, som drekker de lange nervebaner, der
forbinder hjernens forskellige dele, gl2>r det muligt for
neurotransmittere at kommunikere ikke-Iokalt. Dermed
menes, at en erkendelsestilstand, som foregar i hjemen,
en aha-oplevelse af de store, eller et kosmisk glint, samtidig
viI forega i resten af ens elektromagnetiske felt og derved
pavirke enhver fysisk celle pa en sadan made, at ens
immunsystem styrkes. Neurotransmitteme ganske enkelt
illuminerer ens vresen.
Erkendelse af, hvordan det er at vrere en anden eller en
selv, og af at man dybest set er de nne anden, kan altsa
forplante sig til en altruistisk praksis, hvorved ens
immunsystem samtidig styrkes. Indenfor martinuskosmologiens terminologi, kan man sige, er her er tale om en
erkendelse af et frellesskab pa bade ands- og sjrels- og
krops/psyke niveau med det meIlemkosmiske plan, de
makrokosmiske og de mikrokosmiske.
Goldberg peger pa, at man kan trrene sig i at fa en sadan
proces til at finde sted ved at arbejde pa at aktivere
pandelappeme gennem fl2>lgende processer: For det fl2>rste
aktiv kreativ handling i rum/farve/form (at arbejde med
design). For det andet at beskrive sin oplevelse af eget liv
i det frellesskab man indgar i ved brug af ord, geme i
allegorisk form og geme skriftligt, sa man har mulighed
for at gl2>re formuleringeme helt klare; og for det tredje
ved at foretage kompleks beslutningstagen udfra den
optimale viden, det lader sig gl2>re at besidde (hvilket er
noget helt andet end udfra det man tror, man ved). Dermed
bruger man hjemen i en form for feltuafhrengighed bade
hvad angar det fysiske plan, det psykiske og det sjrelelige/
andelige/upersonlige.
Denne upersonlige beslutningstager befinder sig i den
venstre pandelap. Og det er den, Goldberg kalder diri-

Goldberg peger pa en helt specie I relation mellem dette
potentiale i hjemens dirigent ... og amygdala.
Amygdala udgl2>r den del af hjernen, hvor aIle yore
destruktive fl2>lelser befinder sig, aIle de fl2>lelser som hl2>rer
til i angreb/forsvar/flugt/dl2>d-systemet. En uregerlig
amygdala udgl2>r den vresentligste forhindring for
harmoniske tilstande i yore liv, fordi fl2>lelser sprl2>jter op
derfra, som fra et vulkanudbrud, og forpester klimaet i
resten af hjernen pa en sadan made, at aktivitet
underlregges eller forml2>rkes af fl2>lelsen. Egentlig
trenkning, forstaet som samarbejde mellem samtlige centre,
kan saledes ikke finde sted, nar fl2>rst amygdala er gaet i
udbrud. I venstre pandelap befinder den egenskab sig
imidlertid, som i hl2>jst grad har med det altruistiske
menneske at gl2>re. Det er, som sagt, der, evnen til empati
befinder sig. Det er ogsa fra dette center, at de hurtigstel
fineste signaler udgar, dem, der kan pavirke de
langsommere/grovere (astrale), hvorfor det er herfra, og
kun herfra, der kan vrere kontakt med og indflydelse pa
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samtlige 0vrige centre. 0nsker man at trenke med "hjertet",
er det altsa i venstre prrefrontale cortex, at
bearbejdningsprocessen rna forega. Inputtet derimod, sker
i den h0jre. Og input kan forega pa mange niveauer,
afbrengigt af hvilket samfund der er i ens hjeme. I denne
bog tales slet ikke om pinealkirtlens funktion, hvilket
mange spiritueit interesserede mennesker i disse ar 0nsker
mere viden om. Men selv anser jeg det da ogsa, sa lrenge
vi er i en verden, der i det vresentlige fungerer pa
ihjelslagningsprincippet, for at vrere hovedsagen, at vor
empatiske evne stimuleres.

internationale relationer ved Oxford), der skrev, at
nationalstateme viI blive afl0st af en "modeme verdslig
parallel til den form for politisk struktur, der fandtes i
vestlig kristendom i middelalderen" (s. 265). En tankevrekkende antydning, synes jeg. Og vel helt parallel til
den ledelse Martinus peger pa i det rigtige menneskerige,
som jo netop som kendetegn har at vrere intuitiv ..... Jeg
trenker pa en slags modeme frimureri, hvor der er tale om
inspiration fra no get, der er st0rre end en selv, muliggjort
af krerlighed til helheden.
Hvordan ser sa billedet af en sadant andeligt frellesskab
af god vilje, pa trods af religioner og landegrrenser ud her
i 2004?
Pa min nethinde toner Bush frem, og Blair - og Anders
Fogh Rasmussen, som Dalai Lama har taget i hfmden.
Menjeg er meget vel klar over, at der toner andre billeder
frem i andre hjemer.

Hvorom alting er, afliver disse registreringer mange
klicheer i forbindelse med det specifikt kvindelige og
mandlige i hjemen, og det kan vi takke bl.a.den nye MRscanner for. Det lader sig nemlig nu g0re at male bade tid
og sted, hvad aktivitet og forbindelse an gar, med langt
st0rre prrecision end tidligere.
0ver vi mennesker os i at komme i tilstande, hvor der
foregar en sadan dendritisk sprouting, er perspektiveme
kolossale. Det viI for det f0rste indebrere en h0jnelse af
etik, idet vi, nar medf0lelsen bliver aktiveret, jo ikke viI
kunne nrenne at Ieve pa ihjelslagningsprincippet i et sadant
omfang, som sker nu. Dette viI indebrere, at den fysiske
voId viI aftage. Bade i mellemkosmos, makrokosmos og
mikrokosmos. Og den psykiske.
Neurotransmitterfunktionen, som i en sadan eksistensform
jo vii tage til, viI, som et kraftigt sammenhrengende
elektromagnetisk felt i h0jere og h0jere grad belive vor
krop og beskytte os fra sygdomme, hvorved behovet for
sygehusvresenet langsomt viI tage af.
Og eftersom vi mennesker udg0r en slags hjemeceller pa
vor klode, viI kloden rendre natur i samme takt.
Goldbergs forskning lregger op til, at man fors0ger at
forholde sig til, hvilke centre pa planeten, der sa nu svarer
til det enkelte menneskes prrefrontale cortex, klodens
upartiske overordnede dirigent, som foretager kompleks
beslutningstagen ud fra det der er bedst for helheden.
Er det FN, den spirende europreiske union eller noget helt
tredje? Goldberg citerer Hedley Bull (afd0d professor i
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Jeg vii geme anbefale bogen strerkt, fordi den stimulerer
en til at trenke stringent og logisk over det, man oplever
som virkelighed, og fordi jeg har tillid til, at sadan trenkning
kan hjrelpe en til selv at patage sig ansvaret for, hvad der
sker i ens hjeme og give en lyst at arbejde malrettet pa at
komme i tilstande, hvor der er dendritisk sprouting. Ikke
bare for ens egen skyld, men for verdens.

AMI, drengen
fra stjernerne
af Enrique Barrios
Borgen
255 sider
vNera S0e Jensen
Forfatteren er chilener og har skrevet flere b0ger, men denne
er den eneste, der er oversat til dansk, desv~rre. Jeg var nemlig
sa begejstret efter at have l~st bogen, at jeg skyndte mig pa
biblioteket for at forf0lge sagen.
Forfatteren har lagt dialog og indhold i munden pa to halvstore
drenge - den ene en meget k~rlig rumdreng, som ankommer
med sit flyvende fart0j, der bliver observeret af jorddrengen.
De to drenge har let ved at kommunikere, og historien tager
fart - bogstaveligt - da jorddrengen bliver inviteret til at flyve
med en tur i himmelrummet.
Under himmelfarten bliver jorddrengen bel~rt om og forevist,
at der i universet findes kloder og planeter, hvis beboere er

langt hpj ere moralsk udviklet end jordboerne, og at denne
manglende moral er skyld i jordklodens smertefulde tilstand.
Konklusion: vi mangler krerlighed.
Historien er eventyrlig, men selve indholdet dvs samtalerne
mellem rumvresen og jordvresen er sa kosmiske, at man
uvilkarligt rna fa den tanke, at forfatteren enten selv har haft
store kosmiske glimt eller har lrest Martinus og forstaet! Det
er ikke nogen stor bog, men indholdet er, sa jeg kan varmt
anbefale den.

Den ny healingenergi
af Eric Pearl
Borgen
280 sider

Jfel6redandre, hel6redchg selu

269 kr.
v/Ruth Olsen

Bogen handler om kiropraktoren Eric's personlige
udviklingshistorie, som fprte frem til hans opdagelse af, at
han havde evner til at heale. Han pser ud af sine erfaringer i
det at vrere healer i den form, han kalder re-etableringshealing.
Han er dejlig uh0jtidelig i forhold til sin rolle, som han mener
blot bestar i at vrere til stede for en anden i afslappet abenhed,
og han erkender rerligt sin uvidenhed om, hvad der i grunden
sker. Han har dog i mange ar forspgt at finde ud af det og
lufter forsigtigt nogle ideer om det. Heller ikke lregevidenskaben ved jo dybest set, hvad der sker i helbredelsen, siger
han, ogsa den bygger som regel blot pa "kvalificeret
grettevrerk". Diagnose kommer ipvrigt af de grreske ord di,
der betyder to, og agnosis, der betyder "ved ikke", altsa to dig og din lrege - ved ikke noget!
Han kalder det, der sker, reetablering, fordi han mener, det
handler om igen at komme i kontakt med de hpj ere energier,
som vi er en naturlig del af, nar vi er sunde og raske. Vi behpver
at fa tilfprt den information, der ligger i disse energier, derfor
kalder han ogsa healing for "videns-overfprsel". I disse ar
udsrettes vi for en frekvensforpgelse, som vi aIle kan blive
healere af, hvis vi er abne for den, hvilken i sidste ende viI
medfpre rendringer i vort DNA.
For at vise hvordan aIle kan oppve evnen til at fa kontakt med
de hpjere finere energier, nrevner han et eksperiment pa
University of Arizona, hvor man satte en gruppe til at overfpre
energi til en anden gruppes hrender pa den made, at de fprste

ikke vidste, hvilken hand hvornar. Forspget gentages flere
gange med meIlemrum. Af rapporteringen fremgik, at hvor
der ved fprste forspg var 65% rigtige "skud", endte der med
ved femte forspg at vrere 90-96% rigtige.
Han refererer fra en bog af Richard Gerber (Vibrational Medicine) noget, man kalder Tiller-Einstein-modellen: "Fysisk
materie findes i positiv rumtid. Energier hinsides lysets
hastighed findes i negativ rumtid. Positiv rumtidsenergi er
hovedsageligt af elektrisk beskaffenhed, mens negativ
rumtidsenergi hovedsageligt er magnetisk. Positiv rumtid er
saledes den elektromagnetiske stralings omrade, mens negativ
rumtid er den magnetoelektriske stralings omrade. Negativ
rumtidsenergi har foruden sin hovedsagelige magnetiske
beskaffenhed en anden fascinerende egenskab: en tendens til
negativ entropi. Entropi er en tendens til uorden,
desorganisering. Negativ entropi er tendensen til orden,
organisering. Den er tendensen til regeneration og helbredelse.
Det fik mig til at trenke pa det, Vilhelm Schelderup skrev i sin
bog "Helbredelsens grunde", om forskningen vedrprende
regeneration i levende vrev og bio-elektricitet. Ved vrevsskader
konstaterede man fprst en positiv elektrisk aktivitet, men den
rendredes i den egentlige regerationsfase til en negativ elektrisk
aktivitet.
Eric Pearl gpr med humor op med aIle de ritualer, som mange
healere omgiver sig med, og kalder dem kunstige "stpttehjul".
Beskyttelse, siger man, mod hvad? Faktisk ligger der en skjult
frygt i ritualerne, som i virkeligheden hremmer i stedet for at
fremme healingen, siger han. Healing behpver ingen teknikker,
end ikke dine hrender er npdvendige, hvad de jo heller ikke er
ved fjemhealing.
Re-etablerings-energi far og giver man pa sa mange mader,
ofte uden at trenke over det. Man kan fple sig meget bedre
tilpas og fuld af Ii vskraft efter et godt samvrer med et menneske,
man er i samklang med. Det er ogsa healing. Og sa var det,
jeg trenkte pa Martinus, der sagde, vi skal vrere som livgivende
sole for hinanden!

Husk at Mogens
Tverskovs store
trebindsvmrk
"Udfordring til
videnskaben" nu
kun koster kr.
100 pr. bog eller
kr. 250 for aile
tre bind
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af Harry Rasmussen
Det arelange venskabelige forhold mellem H.C.Andersen
og den 28 ar reldre H.C.0rsted, og sidstnrevntes store betydning for f¢rstnrevnte, bade som menneske og digter, er
der blevet nrevnt flere eksempler pa imine artikler om
digteren i Kosmologisk Information. Kosmos og andetsteds. Andsbeslregtetheden mellem de to store personligheder var bemrerkelsesvrerdig, ogsa selv om den trods alt
ikke var st¢rre, end at f.eks. 0rsteds abstrakte begreber
om Gud ikke var helt tilfredsstillende for Andersen. Han
fastholdt stort set aIle dage sin barndoms opfattelse af
Gud som indbegrebet af "Fader" og "Forsyn", som han
vedblev med at have et intimt personligt forhold til. For
0rsteds vedkommende var Gud ensbetydende med det
h¢jeste fomuftsprincip, der samtidig indeholder og udtrykker sandhedens sandhed, godhedens godhed og
sk¢nhedens sk¢nhed. Derfor var naturvidenskabelig forskning og trenkning for ham en form for religionsud¢velse,
altsa en slags inteIlektuel 'tilbedelse' af det guddommelige fomuftsprincip. (1)

Digtekunstens opgave
Noget kunne tyde pa, at Andersen ogsa mente, at 0rsted
var lidt for rigoristisk i sin fordring til digtekunsten - herunder ogsa prosaen - om, at denne altid skal strrebe efter
at vrere i overensstemmelse med eller i det mindste ikke
direkte stride imod bl.a. naturvidenskabens pavisning af,
at frenomeneme - bade de fysiske og andelige - primrert
virker pa grundlag af arsagsvirkningsloven. Den "lille
Hans Christian" aliasH.C.Andersen beundrede og respekterede sin inteIlektuelt h¢jt begavede og samtidig milde og
rare yen og 'lreremester' sa meget, at han fandt grund til
at betegne denne som "store Hans Christian", en betegnelse som havde et anstr¢g af humor i og med, at 0rsted i
fysisk henseende ikke var nrer sa h¢j som lange Andersen.
Men sidstnrevnte gjorde imidlertid sit bedste for at leve
op til sin "krere faderlige ven"s opfattelse og fordring til
digtekunsten, og det i en sadan grad, at han faktisk forfattede en slags programerklrering for sin livs- og verdensanskuelse og sin kunstopfattelse:

Sjeelens ud0delighed
Men heller ikke 0rsteds i og for sig forstaelige - og i hans
egenskab af videnskabsmand relevante - forsigtighed med
at udtale sig i sp¢rgsmaIet om sjrelens ud¢delighed, som
han dog i ¢vrigt fandt bade mulig og sandsynlig, og ogsa
syntes at have vreret personligt overbevist om, var helt
efter Andersens opfattelse. Hans kong stanke var jo netop
sjrelens eksistens som et ud¢deligt og evigt vresen, hvad
der for ham bet¢d den individuelle personlighedsstrukturs
bestaen og fortsatte eksistens efter det fysiske legemes d¢d.
Srerlig vigtigt var det for ham, at sjrelen bevarer erindringen om sig selv som individ eller person betragtet.
0rsted indskrrenker sig i dette sp¢rgsmal til at sige, at der
efter hans mening ikke findes noget filosofisk system,
"hvori ud¢deligheden er bevist; men den rna i ethvert af
dem overlades til troen. Dette rna vi ligeledes her; men
hvis De sp¢rger, hvorledes denne tro sammenknyttes med
vor anskuelse, retfrerdigg¢res i den, rna jeg indskrrenke
mig til det svar, at dette efter min overbevisning lader sig
g¢re pa en i det mindste ligesa meget om ikke mere tilfredsstillende made som i ethvert andet system; men at
dette viI fordre en egen udvikling, som rna forbeholdes en
anden tid." (2)
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"Gennem blomstens trette blad bryder lyset frem i farver, her r¢dt, der blat, hver farve, vi kender; med samme
kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i blomsten straler dens almagt frem i den he Ie skabning. Alt er et
undervrerk, som vi ikke begriber, men vrennes til og da
finder almindeligt. De digtede eventyr far deres
ovematurlighed kun ved kredens [arsagsvirknings-kredens]
overbrydning, ved mangel pa den vise orden, vi daglig
har for ¢je i det st¢rre, guddommelige eventyr, hvori vi
selv lever." (3)
Pa baggrund af denne 'programerklrering', der bade i form
og indhold er he It i overensstemmelse med 0rsteds opfattelse, skrev Andersen i l¢bet af sin lange forfatterkarriere
bl.a. adskillige eventyr og historier, som stort set rna siges
at im¢dekomme 0rsteds grundlreggende krav til digtekunsten. Blandt disse eventyr og historier kan tilfreldigt nrevnes Lykkens Kalosker, 1838, Klokken, 1845, Vandddben,
H¢rren, 1848, Tamvregteren Ole, 1859, Bispen pa B¢rglum og hans frrende, 1861, Gudfaders billedbog, 1868,
og Den store s¢slange, 1871.
Men ogsa i sine romaner gay Andersen mere eller mindre
direkte udtryk for en opfattelse og mening, hvortil han

var blevet inspireret af sine mange personlige samtaler
med 0rsted. Det ses f.eks. af romanen O.T., 1836, hvori
Andersen bl.a. refererer til sin studentertid i 1828-29, da
han kort f0r den sakaldte 'anden eksamen' (filologikum
og filosofikum), var tilh0rer ved 0rsteds forelresninger
pa Universitetet, og som han fortreller en del om i bogen.
Det er ogsa tilfreldet i den langt senere roman At vrere
eller ikke vrere, 1857, som med rette kan betegnes som
Andersens Teodice par excellence. Heri er det atter en
lang rrekke tanker, der
mere eller mindre er
blevet til pa baggrund
af 0rsteds indflydelse,
og som Andersen der
fremf0rer i argumentations- og debatform,
bl.a. til st0tte for den
lyse og optimistiske
fremskridtstro, som
han helt delte med sin
reldre yen. Det grelder
ogsa 'sandsynlighedsbeviser' pa sjrelens
ud0delighed og Guds
alkrerlige retfrerdighed, som fremf0res
med argumenter, som
0rsted formentlig i det
vresentlige ville kunne
have nikket genkendende og anerkendende til, hvis ikke
han havde vreret afskaret fra at lrese eller h0re demo Han
var nemlig d0d seks ar f0r bogen udkom. Men de samme
grundtanker og meninger havde Andersen bl.a. ogsa givet
udtryk for i sit dristige og storladne verdensdrama
Ahasverus, 1847, hvori hovedtemaet er menneskehedens
andsudvikling og 'kulturhistorie' fra "Syndefaldet", der
her er eksemplificeret med tvivlens engel Ahas' dybe fald
fra himlen til jorden, og hans efterf0lgende 'landflygtige'
tilvrerelse op gennem tiden og frem til og med Columbus'
opdagelse af 'den ny verden' , Amerika. (4)

sandheden og harmonien i det sma og i det uendelige store,
det skallutre og berige forstanden og fantasien, vise ham
nye former, der end mere levendeg0r ordet. Sel v de enkelte
opdagelser ville give en sadan ny flugt. Hvilken
eventyrverden kan ikke oprulle under mikroskopet, nar vi
deri overf0rer vor menneskeverden Uf. eventyret
Vanddraben, 1848]; elektromagnetismen kan blive en
livstrad i nye lystspil og romaner [det blev nu i eventyret
Den store s0slange, 1871], og hvormangen humoristisk
digtning viI ikke
vokse frem, idet vi
fra vor st0vgranlille
jord med dens sma,
hovmodige mennesker ser ud i det uendelige verden salt fra
mrelkevej til mrelkevej. Et eksempel pa,
hvad vi her mener,
springer frem i hin
gamle hpjadelige dames ord: "Er hver
stjeme en klode som
vor jord, og har
kongeriger og hoffer
- hvor uendelig mange hoffer! Mennesket rna s vimle! ""

-UcI af cIet virkelig-e vokser eventyret

Digteren og videnskaben
let af sine flere fine essays fra rejsebogen I Sverrig, der
udkom 19.5.1851, et par maneder efter 0rsteds d0d, og
som i hpj grad er inspireret og prreget af den 0rstedske
filosofi, sadan som denne kommer til udtryk i Aanden i
naturen, fremsretter Andersen i essayet Poesiens
Califomien nogle betragtninger over digterens forhold til
naturvidenskaben, og siger herunder - omtrent med
0rsteds ord - bl.a.: "Det er ikke vor tanke, at digteren skal
versificere de videnskabelige opdagelser, lreredigtet er og
bliver i sin bedste form dog altid en mekanisk dukke kun,
der ikke har det friske liv. Videnskabens sollys skal
gennemtrrenge digteren, med klart Pje skal han opfatte

(5)

Liv pa andre kloder
Vore dages astronomi har endnu ikke kunnet bekrrefte eller eventuelt afkrrefte - 0rsteds antagelse af, at der sandsynligvis eksisterer liv pa andre kloder i universet, og tilmed liv, som hvad bevidsthed, intelligens og moral angar
enten kan vrere ligestillet med livet her pa jorden, eller
maske endda vrere naet videre i udvikling, lige som det
selvfplgelig heller ikke kan udelukkes, at der viI kunne
findes kloder, hvor livet endnu er relativt primitivt. Men
videnskaben afviser dog ikke lrengere forekomsten af liv
pa andre planeter, end ikke i vort eget solsystem og slet
ikke i andre solsystemer i universet. Tvrertimod anses det
for bade muligt og sandsynligt, og det er formentlig kun
et tidsspprgsmal, hvomar det lykkes at konstatere og bekrrefte denne antagelse. - Andersen delte ogsa i dette tilfrelde fuldt ud 0rsteds tanker og fore stillinger om liv pa
andre kioder, hvilket der for pvrigt er givet eksempler pa
imine Andersen-artikler bade her i bladet og andetsteds.
(6)

To veje til 'sandheden'
Helt grundlreggende var det imidlertid for Andersens
opfatteIse, at naturvidenskabsmanden og digteren
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n¢dvendigvis rna og skal nrerme sig tilvrerelsens
virkelighed og 'sandhed' ad hver sin vej. Det har han f.eks.
givet udtryk for i sit dejlige eventyr Klokken, hvori
eventyrets konges¢n da ogsa af nogle Andersen-forskere
er blevet udlagt som H.C.0rsted, og den fattige dreng som
Andersen selv. Men bortset herfra, er der ingen tvivl om,
at grundtanken i eventyret er den ¢rstedske fore stilling
om naturvidenskabens og religionens - og herunder
digtningens og kunstens - frelles mal og sluttelige forening.
Men Andersen f¢lte sig dog trods alt bedst tilpas som
digter, nar han kunne ga pa 'afveje' og frit boltre sig i og
med det sakaldt overnaturlige, sadan som tilfreldet isrer er
i mange af eventyrene. Bade for 0rsted og Andersen var
and og natur eller 'materie' to komplementrere sider af
samme sag, men frenomenet 'det overnaturlige' var efter
f¢rstnrevntes mening overtro, et "hang til at antage noget,
som ligger udenfor naturens orden", eller "et hang til det
fornuftstridige, altsa kun en indbildning." (7)
Af flere grunde havde 0rsted ikke megen tillid til
intuitionen, idet han mente, at den i sin ukontrollerede
funktion som abenbaring nemt kunne vrere udtryk for ren
og skrer "indbildning", som for ham bet¢d "det
fornuftstridige". Men sa meget des mere havde han tiltro
til uhildet, afbalanceret intelligens og fornuft, men vel at
mrerke "den altgennemtrrengende fornuft, som udg¢r det
formende i alle virksomheder", dvs. i alle natur- og
andsprocesser. Imidlertid rna det pastaede
modsretningsforhold mellem "abenbaring" og "fornuft"
vrere et sp¢rgsmal om, hvordan begreberne defineres. Det
kan i al fald undre mig, at 0rsted tilsyneladende ikke har
haft blik for, at "abenbaring" som funktion betragtet, kunne
trenkes at vrere identisk med en intuitiv evne, der i den
sammenhreng reprresenterer en side af det, han kalder "den
altgennemtrrengende fornuft". (8)

Frugtbar uenighed
0rsted var altsa kort og godt tilhrenger af oplysningstidens
idealer, ja, han var faktisk dansk foregangsmand pa
omradet. Det gjaldt derimod ikke H.C.Andersens ligeledes
gode yen og reldre digterkollega, B.S.Ingemann, som pa
et tidspunkt omkring midten af 1820' erne i tiltagende grad
dyrkede andelig introspektion og mysticisme. Dette vendte
0rsted sig venligt og advarende imod i tidsskriftet
Manedsskrift for litteratur, 1831, hvori han anmeldte
Ingemanns nyligt udkomne Huldre-gaverne eller Ole
Navnl¢ses levneds-eventyr fortalt af ham selv. I de nne
bog havde digteren som reaktion pa en rationalistisk kritik,
der tidligere var blevet rettet imod nogle af hans b¢ger,
indirekte givet udtryk for den opfattelse, at intuitionen i
sin regte og sande form er en slags "tryllesalve", og at
den, der sm¢rer sine ¢jne med den, f¢lgelig far evne til at
se gennem tingenes ydre skin ind i deres sande vresen. (9)
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Det interessante er, at Andersen faktisk i lige sa h¢j grad
delte Ingemanns opfattelse af intuitionen, som han delte
0rsteds opfattelse af fornuftsevnen. For ham bet¢d
intuitionens inspirative tilskyndelser til kreativ aktivitet
og dens erkendelsesmressige universelle indsigt eller
abenbaring "det afGud givne", som digteren i sin egenskab
af seer og i sit kald som forfatter, er forpligtet til at formidle
til sine medmennesker, vel at mrerke uden derfor at give
afkald pa brugen af "den gode forstand Gud gay os"
mulighed for at udvikle. Han mente ogsa, at det
, overnaturlige' i en vis forstand er en 'andelig forlrengelse'
af det 'naturlige, og lige sa lovbundet som dette. For resten
en opfattelse, der er i overensstemmelse med Martinus'
kosmiske analyser af forholdet mellem natur og overnatur,
mellem materie og and. (10)
U overensstemmelsen eller differencen mellem Andersen
og 0rsted i deres respektive syn pa Gud, intuitionen og
digtekunstens opgave, er naturligvis minimal og subtil,
om end den er der. Men begge opfattede det i ¢vrigt som
et positivt trrek og en andelig udfordring i deres indbyrdes
venskab, og det gay anledning til mange interessante og
dybtgaende samtaler mellem dem i en lang arrrekke, der
isrer strakte fra omkring 1829, efter at 0rsted havde
eksamineret Andersen til studentereksamen, og til 0rsteds
d¢d i marts 1851.

"Johannes-rosten"
Den kritiske og skeptiske lreser, som maske er kyndig bade
i Martinus' kosmologi og i 0rsteds naturfilosofi, sadan
som den sidstnrevnte isrer kendes fra bogen Aanden i
naturen, kunne formentlig trenkes at ville rette indvending
imod min tidligere fremf¢rte pastand om, at Andersen var
- ikke blot en "Johannes-r¢st", men "Johannes-r¢sten" i
relation til det af ham selv opfundne begreb Poesiens
Messias. Den sidstnrevnte har jeg af flere grunde tilladt
mig at identificere med Martinus, lige som hans Det Tredje
Testamente efter min opfattelse nemt lader sig opfatte og
fortolke som Poesiens ny slot, sadan som jeg har postuleret
og delvis argumenteret for i flere af mine artikler, bl.a.
her i bladet. Men samme kritiske lreser kunne jo nemlig
trenkes at ville mene, at 0rsted med sin naturfilosofi lige
sa godt kunne vrere 'Johannes-r¢sten' , og maske tilmed i
h¢jere grad end tilfreldet er med Andersen, ikke mindst i
betragtning af, at den ¢rstedske filosofis emnekreds og
'metodik' rent umiddelbart set kan forekomme mere
beslregtet med Martinus' kosmiske analyser, end
Andersens litterrere forfatterskab. (11)
Hertil rna svaret imidlertid lyde, at 0rsteds filosofi primrert
er en overvejende og delvis naturvidenskabeligt begrundet
naturfilosofi, der i filosofihistorisk sammenhreng optrreder
under samlebetegnelsen organismetanken, idet
konklusionen pa naturfilosofien gar ud pa, at naturens

mangeartede f(enomener og processer tilsammen udg0r
eller er udtryk for en guddommeligt besj(elet, organisk og
komplement(er enhed af and og natur. N aturfilosofien
repr(esenterer derfor en 'viden' om naturen som andens
udtryk eller' aftryk'. Sa langt - og l(engere - er 0rsteds
filosofi endog i forbavsende grad i overensstemmelse med
Martinus' kosmologi. Men de kosmiske analyser, som
repr(esenterer denne kosmologi, er prim(ert udtryk for
andsvidenskab, forstaet som en 'viden' om anden, hvori
'naturen' forefindes som en n0dvendig, komplement(er,
men samtidig illusionistisk mods(etning. Dette er ganske
vist i overensstemmelse med 0rsteds opfattelse, men den
afg0rende forskel mellem Martinus' kosmologi og 0rsteds
naturfilosofi bestar imidlertid i, at f0rstn(evnte behandler
emner og f(enomener, som den sidstn(evnte enten gar

sporadisk hen over eller helt udelader. Det g(elder emner,
som f.eks. kristendom - eller rettere Kristi l(ere - der kun
spiller en perifer rolle i 0rsteds filosofi, medens den er
central i Martinus' kosmologi. Det g(elder emner som det
levende v(esens evighedsnatur og -struktur med dens overog underbevidsthed og sk(ebneelement, det diskamerede
individs 'passage' gennem de andelige verdener, reinkarnationen og dennes 'teknik', sk(ebneloven og det kosmiskorganiske grundlag for skabelsen af selve livsoplevelsen,
for blot at n(evne nogle eksempler. Lidt forenklet og
firkantet kunne man maske udtrykke forskellen pa den
made, at 0rsteds filosofi omhandler anden i naturen,
medens Martinus' kosmologi omhandler naturen i
anden.(l2)

'R0sten i 0rkenen'
I princippet er det netop pr(ecis de samme hovedemner,
der er n(evnt ovenfor, som Andersen besk(eftigede sig med
gennem arene, og som han i st0rre eller mindre omfang
har givet udtryk for i sit samlede forfatterskab, herunder
ikke mindst i sine eventyr og historier. Disses 'budskaber' er som bekendt naet videre omkring pa jorden, end
tilf(eldet er med de tanker og den filosofi, der skyldes 0r-

sted. Derimod kan man sige, at 0rsteds filosofi indirekte
er blevet udbredt via den indflydelse og betydning, den
havde pa Andersen, hvorfor man maske kan konkludere,
at uden 0rsted havde Andersen formentlig ikke v(eret den
digter, han var og blev. 0rsted selv blev verdenskendt og
ber0mt for sin naturvidenskabelige indsats, der bl.a. omfatter opdagelsen og beskrivelsen af elektromagnetismen
og opfindelsen af letmetallet aluminium. Herhjemme blev
han ikke mindst kendt for sin virksomhed til fremme af
folkeoplysningen, i hvilket 0jemed han bl.a. stiftede Selskabet til naturl(erens udbredelse, 1824, som stadig lever
i bedste velgaende. (13)
Uden pa nogen made at ville forklejne den geniale fysiker
og t(enker 0rsteds naturfilosofi, eller nogen anden filosof
eller t(enkers filosofi for den sags skyld, rna min hovedkonklusion dog forts at v(ere, at H.C.Andersen og hans
forfatterskab i h0jere grad er berettiget til og fortjener
betegnelsen 'Johannes-r0sten'. Denne 'r0st' lod sig h0re
pa et tidspunkt i 1800-tallet, hvor en tiltagende fornuftsog forstandsdyrkelse, der havde sine r0dder i 1700-tallets
oplysningstid, atter begyndte at brede sig i det europ(eiske og amerikanske ands- og kulturliv. Det skete pa bekostning af den romantiske periodes dyrkelse af f0lelse,
fantasi og intuition, med det resultat, at den ensidige prioritering af forstanden og fornuften efterlod sig en andelig
, 0rken' af gudl0shed og materialisme, som n(eppe er
kulmineret endnu. Idehistorisk kendes denne' 0rken' ogsa
under navn af naturalismen eller realismen.
Det var i denne omtrent verdensomsp(endende andelige
'0rken', at Andersens 'r0st', is(er i form af hans eventyr
og historier, lod sig h0re, og hans 'budskab' dermed udbredt til store dele af jordens befolkning, hvor det ofte har
fundet genklang og f0lgelig er blevet elsket og afholdt for
sin almenmenneskelighed, humor og visdom. Og selv om
maske ikke alle har v(eret i stand til at opfatte og forsta
eller v(erds(ette det grundl(eggende syn pa livet og verden
som et guddommeligt under og eventyr, der er mange af
eventyrenes basis, sa har disse trods alt alligevel haft en
indflydelse pa bevidstheds- og kulturlivet rundt om, der
er uomtvistelig, og som adskilligt tyder pa viI forts(ette
endnu et godt stykke ud i fremtiden.
Sp0rgsmalet om, hvem der i s(erlig grad viI kunne siges at
repr(esentere 'Johannes-r0sten' i den her n(evnte sammenh(eng, kan naturligvis diskuteres. Johannes D0beren var
som bekendt en r0st i 0rkenen, der profeterede om den
kommende Messias, og hvis og nar vi identificerer Martinus og hans livsv(erk med en Messias-r0st, kunne man
f.eks. mene, at der er adskillige, som vil kunne komme i
betragtning som 'Johannes-r0ster'. F.eks. teosoffen Helena Blavatsky eller antroposoffen Rudolf Steiner. Men
ingen af disse er det dog lykkedes at vinde et sa udbredt
'geh0r' for deres respektive 'budskaber', som tilf(eldet er
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med H.C.Andersen, der stort set har vreret og fortsat er i
stand til at 'tale' til omtrent aIle mennesker, uanset race,
religion og nationalitet.

Noter 09 kilder:

Konklusion
Det er netop en af de hovedpastande, jeg har fremsat i og
som danner grundlag og udgangspunkt for mine
H.C.Andersen-artikler her i bladet og andetsteds, at Andersen i og med sit verdensber0mte forfatterskab har bidraget vresentligt til at' g0de jorden' og 'berede vejen' for
"Poesiens Messias" (Ires: Martinus) og 'jrevnet terrrenet'
for "Poesiens ny slot" (Ires: Det Tredje Testamente). Andersens indflydelse og betydning i forbindelse med den
andelig-kultureIle udvikling, der danner basis for andsvidenskaben i almindelighed og Martinus' kosmologi i
srerdeleshed, er formentlig st0rre, end man umiddelbart
skul1e tro. Der er derfor egentlig ikke noget mrerkeligt i,
at navnlig en rrekke af Andersens eventyr og historier uden
vanskelighed lader sig opfatte og fortolke som digteriske
'illustrationer' eIler poetiske 'akkompagnementer' til
Martinus' kosmiske analyser. Omvendt rna man konstatere, at kendskabet til disse analyser i vresentlig grad kan
tjene til at uddybe forstaelsen af og indsigten i den vise
digter Andersens personlighed og geniale eventyrunivers.
Og der, hvor Martinus f.eks. er 'abstrakt' og generel i
sine analyser og betragtninger, der er Andersen 'konkret'
og individuel. Der, hvor Martinus opererer med love og
principper, der benytter Andersen sig af natur- og
menneskeskildringer. Sa bl.a. i den forstand supplerer og
kompletterer de to 'andsfyrster' hinanden. (14)
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Forholdet mellem Andersen og 0rsted berpres perifert i Ole
Bang: Store Hans Christian. Forlaget Rhodos 1986. - I bl.a.
sine selvbiografier udtaler Andersen sig udfprligt og med stor
veneration om sit mere venskabsforhold til 0rsted. Se Leks.
Mit Livs Eventyr, bind I, s. 74, 325-26, og bind II, s. 10-12, 11520. Gyldendall975. - 0rsted afviste tanken om et guddommeligt
Forsyn, som han mente var i strid med "Guds viljes evige love".
H.C.0rsted: Aanden i naturen, s. 144-51. Forlaget Vinten 1978.
I modscetning til 0rsted paviser Martinus, at de evige love eller
skabeprincipper ikke npdvendigvis behpver at udelukke det,
der forstas som Forsyn. Se Leks. herom i Livets Bog II, stk.
291, 487-8. - H.C.Andersen ser ud til at have delt Martinus'
opfattelse ogsa i dette spprgsmal, hvilket indirekte turde fremga
af bl.a. hans essay Tro og videnskab (Prcediken i naturen), som
er trykt i rejsebogen I Sverrig, 1851. Uddrag af essayet er
gengivet i min artikel Ud¢delighed ejer vi, Kosmos nr. 8-2002,
s. 181. - Om 0rsted og hans naturfilosofi kan man ogsa lcese i
bogen H.C.Andersen, H.C.@rsted og Martinus. Kosmologisk
Information 1997.
Se H.C.0rsted: Aanden i naturen, s. 50. Om 0rsted med den
sidste scetning mente, at han evt. senere selv ville udarbejde en
sadan afhandling om sjcelens udpdelighed, eller om han tcenkte
pa, at en afhandling af den art ma vente til et tidspunkt, hvor
den menneskelige viden om sjcelespprgsmalet matte formodes
at vcere uddybet, er ikke klart.
H.C.Andersen: Kun en spillemand, s. 125. Gyldendal1970. Som
det fremgar af citatet, er Gud her 'reduceret' til det upersonlige
"Guddommen" og "dens almagt", hvad der bestemt er mere i
pagt med 0rsteds end med Andersens begrebsverden og
scedvanlige terminologi.
Se evt. artiklen H¢stens tid, Kosmologisk Information (KI) nr.
4/91. - Der er formentlig grund til at antage, at Andersens versdrama Ahasverus kan have inspireret Johs. V. Jensen til sin
Den lange rejse (1902-22), som dog i modscetning til Andersens
teleologiske og panteistiske vcerk er baseret pa Darwins mekanistiske, reduktionistiske og gudlpse menneske- og historiesyn.
Det var lige prcecis det, Andersen opponerede imod, bl.a. i romanen i At vcere eller ikke vcere (1857). Men han anerkendte i
princippet udviklingstanken og betragtede - bl.a. under
indflydelse af 0rsted - menneskene som "de senest fremkomne
dyr pajorden." Men vel at mcerke 'dyr', der i lighed med alle
andre levende vcesener 'besidder' en udpdelig sjcelelig struktur
og som skal videreudvikle sig til "gudsmennesker" eller med
Martinus' ord "rigtige mennesker" eller "visdoms-mennesker".
Se Leks. Kosmos nr. 8-2002, s. 181.
Forestillingen om den "stpvgranlille jord, med dens sma,
hovmodige mennesker", har Andersen holdt meget af og ogsa
ved flere andre lejligheder benyttet i sit forfatterskab, Leks. i
eventyret Tante Tandpine, 1872.
Se evt. artiklerne H¢stens tid, KI 4/91, s. 14, og H. C.Andersen
og d¢den 2:3, KI 2/92, s. 14-15. Vedr. sjcelens udviklingsrejse
fra klode til klode, se Leks. Livets Bog I, stk. 284-6. Se evt.
ogsa det i note 2 fprstncevnte vcerk, s. 140-1.
Se det i note to fprstncevnte vcerk, s. 76-106.
Samme sted, s. 196-7.
F. Rpnning: B.S.Ingemann. Liv og digtning, s. 223-33. Gads
Forlag 1927.
Martinus: Den tabte horisont. Kosmos nr. 8-1984.
Se evt. artiklerne Poesiens Messias, Kosmos nr. 4, 1976, Det
poetiske univers og Den ny Aladdin, KI2-3/93.
0rsteds opfattelse af individernes udviklingsrejse fra klode til
klode i universet kunne dog tyde pa, at han maske underforstar,
at denne rejse sker ved hjcelp af reinkarnationens og diskarnationens 'teknik', men han har altsa ikke direkte omtalt dette.
Se det i note 1 fprstncevnte vcerk.
Se evt. artiklen Livets Eventyr, KI 3/91, og de i note 11 ncevnte
artikler.

~el5ekosc an~erm.m.

samC sun~ fornufc
vlGunder Frederiksen
Dagbladet INFORMATION, der kalder sig selv "den
mindst ringe", har mandet sig op til at beskreftige sig med
no get sa anderledes som helsekost. Den pnwer bade at ga
bag om helsekost ved at skrive om myter og videnskabelig
evidens, men bringer ogsa en "Hyldest til den sunde
fornuft" - hvad det sa er - altsa sund fomuft?
Redaktionen skal have ros for artiklens start. Den starter
med lidt sm0reolie til smilebandet - nemlig en vittighed
om vort forhold til medicin gennem tiderne:
"En mand gar tillregen med ondt i 0ret.

Ar 2000 f. kr. far han f0lgende medicin:
"Spis denne rod!
Ar 1000 e. kr. far han f0lgende besked:
"Roden er hedensk, bed denne b0n!"
I ar 1850: "B0nner er overtro, drik denne mikstur"!
I 1940: "Den mikstur er humbug, spis denne pille!"

under titlen "The Oxford Book of Health Foods af J. G
Vaughan og P.A. Judd. Oxford University Press 188 s.
19,99 pund.
Men vi skal aIle lrere at blive vor egen lrege, og her tror
jeg vedvarende sund tankegang og et lyst sind er den bedste
medicin - og sa er det gratis.

~r

un[verser cukkere
en~ brombt:er?

Det var dog et andsvagt sp0rgsmal - ikke sandt? - ikke
desto mindre er det titlen pa en bog, hvor en kendt journalist
ved navn Martin Gardner stiller sp0rgsmalstegn ved den
bizarre kendsgeming at det faktisk er den slags sp0rgsmal
kendte videnskabsfolk beskreftiger sig med. En af dem er
iflg. en anmeldelse i samme nr. af INFORMATION vor
egen kendte og elskede fysiker Holger Bech Nielsen.
Martin Gardner er udnrevnt til at vrere "den st0rste og
mest underholdende "debunker" USA har nogensinde har
fostret. Hvad er det? Hvad er en "debunker" - og hvad
skal vi i det hele taget med aIle de fjollede fremmedord?
En debunker er en person, der "formar at pille videnskab,
svindel og overnaturlige frenomener ned pajorden". - Ok!
- sa har vi nok alligevel brug for dem - meget!

~va~
I 1985: "Pillen er ineffektiv, tag dette antibiotika!"
Og i aret 2000: "antibiotika er kunstigt, spis de nne rod".

j\{art[nus OgSd
skrev om A~am!

(uddrag fra LB V stk. 1709)
Det var sa et veritabelt spiral-kredsI0b, og det plejer jo at
vrere sandt - ikke?
Det er ogsa sandt, nar INFORMATION d. 10. november
2003 fortreller, at "naturlig helbredelse ved reldgammel
viden om planter har faet vind i sejlene". - Og det er
godt. Selv har jeg to gange meget alvorlige erfaringer med
ordinrer medicin. Havde jeg rad ville jeg i stedet n0jes
med at tegne nogle solide aktier i medicinalindustrien og
ellers hoI de den pa en vis afstand. - Sa det rad lader jeg
ga videre til folk der viI tjene lette penge.
Jeg skal ikke nregte, at der kan vrere brodne kar inden for
i helsekost. Forel0big har jeg imidlertid gode erfaringer.
Det grelder ogsa med et at de produkter, der omtales i
ovennrevnte artikel, nemlig Ginkgo biloba, som virker
fremmende pa blodcirkulationen. - H vis nogen her viI
kalde det placeboeffekt, sa kan og viI jeg ikke afvise det.
Men jeg tror det grelder i aIle tilfrelde - ogsa ved indtagelse
af ordinrer medicin. Tankens kraft er uomtvistelig. For
0vrigt skulle netop Ginkgo biloba vrere testet efter dobbelt
blind- metoden. For at komme bagom aIle de forskellige
helseprodukter anbefales en nypubliceret bog pa engelsk

At tro, at "Adam" i paradiset var en "mand" eller et
"hank0nsvresen", er en overtro, der kun har kunnet fa
indpas og tilslutning igennem maskuline profeter, der i en
altfor dominerende grad har hyldet sit eget k0ns vresener
som skabningens herre, og for hvem "kvinden" egentlig
kun var skabt til at skulle vrere slavinde. Hvad mener man
om haremskvinden? Er hun ikke slave i renkultur med
hensyn til sin seksuelle poltilstand eller kvindelige natur?
H vilken frihed har hun her?
At tro, at "Adam" i paradiset var en "mand" eller et
"hank0nsvresen" er altsa en overtro og selvdyrkelse, som
et langt senere vresen la under for, nemlig den til et
"hank0nsvresen" omskabte "Adam" eller det vresen, der i
dag er dominerende det fysiske plan som "manden".
"Adam" og "manden" er ligesa forskellige som "Adam"
og "kvinden". Fra og med "Evas skabelse eksisterede
"Adam" i virkeligheden ikke mere. Det vresen, vi i dag
kalder "manden", er ligesa godt et produkt af "Evas
skabelse", som "kvinden" er et produkt af denne proces.
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Qamle posler i karmaregnskabel
vlRuth Olsen
Vi er sikkert en del, der kender det. Man m¢der et
menneske, som man fomemmer, man i grunden ikke bryder
sig ret meget om. Men af uransagelige grunde drages man
alligevel ind i en involvering med det menneske.

sk(ebnelementet, der s¢rger for det. Per Bruus-Jensen har
i en af sine X-b¢ger forklaret logikken i denne mekanisme
ved at drage en parallel til atomernes verden, hvilket for
mig har gjort det lidt nemmere at forsta.

I det konkrete tilf(elde, jeg har oplevet, pr¢vede jeg at
efterrationalisere for at finde meningen: som hvid person
i et af verdens rige lande tilskyndede en slags national
skyldf¢lelse mig nok til at hj(elpe de nne "stakkels"
afrikanske flygtning. Eller
maske var det blot hans b¢m,
jeg af forsynet var udset til
at v(ere et hj(elpende redskab
for? Jeg har engang l(est
Thorkild Hansens bog
"Slavemes skibe", hvor danskernes rolle ikke bare var
pinlig, men n(ermest til at
gr(ede over!

Hvis et atom udsender/mister en elektron, bliver det
ioniseret, dvs kommer i ubalance og bliver det man kalder
"elektrisk ladet". Det viI derfor udstrale elektriske kr(efter,
som s¢ger at tiltr(ekke det, der mangler for at genoprette
balancen. N ar et menneske
udsender energi, bliver det
ogsa "ioniseret" og s¢ger at
tiltr(ekke det, der mangler for
at opna balance, selv om man
ikke er bevidst om det. Man
s¢ger altsa automatisk
kontakt med den type energi,
man har udsendt.

Men hvis man, inden
sk(ebnebuen vender tilbage,
Da jeg pa en nogenlunde p(en
har (endret sig mentalt til det
made var kommet ud af
bedre, tiltr(ekker man ikke
sagen, ops¢gte jeg en
l(engere den slags energier og
clairvoyant i hab om at fa
sk(ebnebuen neutraliseres,
opklaret, hvorfor jeg egentlig
eller virkningen mildnes en
skulle blandes ind i det
del i forhold til den, man selv
menneskes liv. Hun forklaudsendte. Det er det, Martirede sa, hvordan vi havde et
nus kalder "syndernes forgammelt uafgjort karmisk
ladelse".
regnskab fra et liv, hvor jeg
Evighedslegemet med karmabuer
havde levet som hvid
Men g(elder dette ogsa i forbindelse med et udestaende i
overklasse i Sydafrika. Og saIedes havde jeg altsa faet
forhold til en bestemt person? Jeg har l(est, at en relation
chancen for at fa den gamle sag "modposteret" og ud af
viI blive ved at besta, indtil man kan finde ud af at skilles
verden. Det kunne jegjo ikke vurdere rigtigheden af, men
i
fordragelighed for ikke at sige i n(estek(erlighed. At vi
det l¢d da ikke helt usandsynligt.
altsa viI blive ved med at inkamere i forbindelse med
personer, som man karmam(essigt ikke er "f(erdige med".
Siden har jeg spekuleret pa, hvordan det dog rent praktisk
lader sig g¢re at fa sadanne "kryds-og-tv(ers" -opgaver til
Men ok, nar bare vi ved, hvordan de universelle principper
at ga op, altsa fa bragt de mennesker sammen, der skylder
fungerer, kan vi jo selv g¢re en hel del for at fa yore
hinanden noget fra tidligere liv? Og hvorfor man pa en
karmaregnskaber k(erligt afsluttede! Men det gar stadig
made oplever, man egentlig ikke har noget valg?
over min forstand, hvordan forsynet s¢rger for, at jeg lige
skulle "falde over" en afrikaner, jeg abenbart i et tidligere
Fra Martinus (bl.a.) ved vi, at det er et universelt princip,
liv har n(ennet at behandle pa en made, som jeg trods alt
at aIle de energier, vi udsender, gar i kredsl¢b og vender
ikke l(engere kan fa mig selv til. Sajeg slap nadigt, omend
tilbage til os selv, f¢r eller senere. Sk(ebnebuer kalder
jeg l(erte en del!
Martinus dem, og det er det usynlige organ,
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NV kan ~u k¢be:
Hvem var Martinus egentlig?
Dette sp¢rgsm~n blev lagt til grund for et interview af godt
80 min utters varighed, som forfatteren Steen Krarup pa
vegne afRadio Lotus i 1990 optog med Per Bruus-Jensen.
Med baggrund i mere end 10 ars undervisning med
tilh¢rende daglig merkontakt med Martinus havde PBJ
aIle foruds£etninger for at kunne bidrage med et personligt
f¢rstehandsindtryk af mennesket og intuitionsbegavelsen
Martinus med kosmisk bevidsthed - krydret med adskillige
bade gribende og l£ererige anekdoter
fra hverdagen.

Martinus Centrum i Brllndby!
En meget energisk "Martinus-forsker" - Jan Langek£er har etableret et Martinus-centrum i Br¢ndby, hvor han
afholder ugentlige studiekredsm¢der. Han har udf£erdiget
og faet trykt et h£efte med aIle Martinus' symboler (i
farver!) og med en kort forklaring til hver. Han kalder det
"Det Tredie Testamente - videnskabeligg¢relsen af
Bibelens k£erlighedsbudskab". H£eftet, som er pa 28 sider,
s£elges for 30 kr. hos
Kosmologisk Information - 5930 5275.
N£ermere oplysning: www.det-tredie-testamente.dk
Det Tredie Testamente

Forlaget Nordisk Impuls udgiver
nu dette interessante interview
pa dobbelt CD, der ogsa
rummer to mindre interviews
om emner med relation til
Martinus' arbejde.
Pris kr. 196,- for begge CD' er under
et, incl. moms og forsendelse i Danmark.

Kan k0bes hos:
Kosmologisk Information
Klintvej 104,
4500 Nyk¢bing Sj.
Tlf. 5930 5272
giro 925 4242

Forlaget Nordisk Impuls
Brejningvej 34,
6971 Spjald
Tlf. 9738 1700
giro 836 8090

Impulsredakt0rens bemrerkninger:
Jeg har nu h¢rt CDerne og kan meget anbefale dem, is£er
maske for dem, der ikke kender sa meget til, hvem Martinus
var som menneske. Interview-formen g¢r fort£ellingen let
og levende, og for mange er det lettere at h¢re det end at
l£ese det i en bog. CD' erne vil v£ere en oplagt gaveide til
de, der endnu blot er nysgerrige. Man far en fin
fornemmelse af, hvad det hele egentlig drejer sig om!

To nye CD'ere med Martinus-foredrag!
De to f¢rste Martinus-fore drag pa CD kom sidste ar
("Bevidsthedens giftstoffer" og "InteIlektualiseret
kristendom") - nu er der kommet to mere, nemlig
"Sj£elelig underern£ering" og "Om mig selv, min mission
og dens betydning". Prisen er 129,- kr pr stk.

Vii du vrere kllbmand i Klint?
K¢bmanden i Klint har sat sin butik til salg. Sa hvis nogen Martinusinteresserede har lyst til at drive den videre
er de meget velkomne til at kontakte m£egleren:
Nybolig, Nyk¢bing Sj., tlf. 5991 1248
Ejendommen indeholder ligeledes en stor bolig. Kontantprisen er kr. 2.150.000

Men ogsa for os, der i flere ar har "slugt" alt, hvad der er
at l£ese af og om Martinus, er der oplysninger, man ikke
f¢r har lagt rigtigt m£erke til. Der er jo det specielle ved
Martinus, at man hele tiden far ¢je pa nuancer, man f¢r
har overset. Det er godt, at sa megen oplysning om
Martinus nu fastholdes for eftertiden - ogsa pa lyd-form.
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Weekend-kurser i Klint
7.-9.maj: Drrebende og livgivende tanker
v/S(i')ren Olsen og Ingolf Plesner
l4.-l6.maj: Fra teori til praktik til kosmisk bevidsthed
v/Solveig Langkilde og Soren Grind

Ugekurser i Klint
16.-22 maj:
Vor indre forvandling v/Soren Grind
22.-29.maj:
Tankens magt vlIda Jind og Ole Therkelsen
Humanitet til hverdagsbrug vi Sven-Erik
Rrevdal og Hanne Thrane
29/5-5/6:
Karma, reinkarnation og udvikling
vi Aage Hvolby og Gunnar Carlsson
Bisrettelse del 1/3 vi Hanne Thrane
Sommerkurserne i Klint

Ugen 26/6 - 217: Vejen tillivsglrede
Verdensgenl(i')sningen v/Svend Age
Rossen
Falske og sande vrerdier vIOle
Therkelsen
Grundenergiernes kosmiske indvirkning
vNiljo Mentu
At blive sine tankers herre v/Eigil
Kristensen
Gavekultur v/Sven-Erik Rrevdal
Korrespondancen med Gud vlIngolf
Plesner
Ugen 317 - 917: At blive mere menneske
AIle udviklingstrins n(i')dvendighed
vILene Jeppesen
Fra partiskhed til upartiskhed
vlHanne Thrane
En rejse ind i mikrokosmos
viOle Therkelsen
Mindre regteskabelig og mere
menneskelig v/Solveig Langkilde
Magt og ret vlIngemar Fridell
Fra teori til praktik til kosmisk
bevidsthed v/Soren Grind
Ugen 1017-1617: Livets Bog
Vejen mod lyset (LB 1)
viOle Therkelsen
Kosmisk kemi (LB 2)
v/Solveig Langkilde
Livsmysteriets l(i')sning og talsystemet
(LB 3) v/S(i')ren Hahn
Sansebjerget og den politiske udvikling
(LB 4) vlLars Ostnas
Den h(i')jeste ild (LB 5) vlIb Frend(i')
Guds rige eller livets eventyr (LB 6&7)
v/Sebastien Vesterlund
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Ugen 1717-2317: Livets mening og retning
Spiralkredsl(i')bet og helheden
vlHanne Thrane
Verdensimpulserne og videnskaben
v/Olav Johansson
Skrebneelementet v/Soren Grind
Individets frihed og ansvar
vlLars Malmgren
Kulturens udvikling
v/Sebastien Vesterlund
At se med Guds (i')jne v/Eigil Kristensen
Ugen 2417-3017: Den store frig0relse
Verdenssituationen vlLotte Dars(i')
Den tabte horisont vlMary McGovern
Begrerets kredsl(i')b v/Peter Blyme
Et humant samfund v/Olav Johansson
Vor seksuelle strukturs forvandling
v/Soren Grind
Forsynsprincippet v/Solveig Langkilde
Ugen 3117-6/8:

Livets oplevelse
M(i')rket og lyset v/Olav Johansson
Porten mellem det fysiske og det
fmdelige v/S(i')ren Olsen
Loven om arsag og virkning
v/Sven-Erik Rrevdal
B(i')n som videnskab vlIda Jind
Kultur - i kosmisk perspektiv
vlIngemar Fridell
Krerlighedszonens fremvrekst
vIWilly Kuijper

Tilmelding:
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, 2000 F, tIf. 3834 6280
Martinus Center, Klintvej 69, 4500 Nyk.Sj. tIf. 5930 6280

Kullerup Kurser
27/28 marts: Biodynamisk Have: praktisk og teoretisk
vlLars Mikkelsen
23/25 april: Spis dit ukrudt - dans en blomst
vlBirthe Jensen, Lene Ravn m.fl.
30/4-2/5:
Mosaikkunst
vlMartin Cheek, Arendse Plesner.
Krerlighedens orden v/Susanne Ludvigsen
14/5-16/5:
Martinus Kosmologi v/Ingolf Plesner
19/6-24/6:
Der er desuden studiegrupper, sanggruppe, tegnegruppe,
psykoterapigruppe, danseaftner m.v.
Torsdag 22/4 kl. 19.30:
En kommende fredelig verden
vlIngolf Plesner
Ring og h(i')r nrermere: Kullerupskolen, Kullerup Byvej 2A,
5830 0rbrek Tlf. 6531 5431

fILOSOfIS~E ~RUMMER
Naturen er blot navnet pa en virkning, hvis arsag er
Gud.
(W.Cowper)

Fuldkommen erkendelse og fuldkommen k::erlighed
er et og det samme. Jo dybere indsigten er, desto
inderligere er k::erligheden.
(Leonardo da Vinci)

Matematik er det alfabet, med hvis hj::elp Gud har
beskrevet uni verset.
(Galilei)

Det er ikke livsfarligt at d0.

Venlighed er k::erlighedens smapenge, som kan anvendes til de daglige udgifter.
(Beskow)

En ateist er et menneske, der tror, det selv er et ulykkestilf::elde.
(F. Thompson)

Hvis k::erligheden er en illusion, sa til helvede med
virkeligheden.
(Elsa Gress)

Magtbevidsthed er en seksuel f0lelse.
(Henry Kissinger)

Det er med k::erligheden som med skildpadde. De
fleste kender den kun forloren.
(H. C.Andersen)

(E.Ktibler Ross)

N ationalisme er en b0mesygdom. Det er menneskehedens m::eslinger.
(Einstein)

Der findes ikke mirakler, kun uvidenhed.
Det g::elder om at leve i evigheden og dog h0re stueuret sla.
(S0ren Kierkegaard)
Vores klogskab kommer af erfaringer. Vores erfaringer kommer af vores dumheder.
(Guitry)
Den f0rste betingelse for ud0delighed er d0den.
(Lee)

(Pythagoras)
S0vnen er navlestrengen, gennem hvilken individet
h::enger sammen med verdensaltet.
(Fr.Hebbel)
Yore leveregler er flossede og udhulede, vores tro er
borte, og vi har ikke faet viden nok til at erstatte
troen. Det er et ub::erligt tomrum, som far mange til
at s0ge tilbage til troen i forskellige forkl::edninger.
(Suzanne Br0gger)

Danskeme er et udvalgt folk. De ved det bare ikke,
og det er deres held.
(Herbert Pundik)

USA ved ikke, hvor det bev::eger sig hen, men er fast
besluttet pa at s::ette hastighedsrekord i at na det.
(L.J.Peter)

Gl::ede indeb::erer at forma at overvinde lidelsen og
forvandle den til klarhed.
(Dostoj evskij)

USA er et land, hvor borgeme viI krydse oceaner for
at slas for demokratiet, men ikke krydse gaden for at
stemme til valget.
(Bill Vaugham)

