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Julens sande ånd
Martinus skrev i artiklen “Den første julesang på jorden” i 1933 bl.a.:
Selv om de jordiske mennesker ikke er nået frem til at være i fuld kontakt med den moralitet,
som julen udgør en mindefest for, så har de dog udviklet sig til at praktisere så uendelig mange
gode ting, som er af en så velsignelsesrig natur, og i en så fuldstændig kontakt med julens sande
ånd, at de bevirker, at en højere stemning for nogle få timer kan blande sig med jordens ellers så
mørke og tragiske åndelige atmosfære og gøre denne så ædel, så behagelig og oplivende, at selv
mindre følsomme eller robuste personer kan være påvirkede deraf.
Disse gode manifestationer, med hvilke menneskeheden således er i kontakt med julens sande
niveau, vil sluttelig endog få en sådan fremgang, at den kærlige, åndelige atmosfære, som gennemsyrer julens lande nogle få timer juleaften, vil blive udvidet mere og mere, så den til sidst
strækker sig helt fra jul til jul. De manifestationer, der er med til at gøre julens sande stemning
længere, er alle de realiteter, der går i retning af at elske sin næste eller den virkelige praktisering
af “hellere at give end at tage”.
Og det er symbolet på denne julens sande tilværelsesmåde, vi oplever i form af - “julegaver”.
Alle julegaver, der kun gives, fordi det er skik og brug, fordi man selv har fået gaver og derfor
må kvittere med gaver til gengæld, er ikke sande kærlighedsgaver og kan således i virkeligheden
kun være “symbol” på disse de virkelige gaver.
De gaver, der derimod til eksempel gives til trængende mennesker, de gaver, der består i bespisning, beklædning og husly til fattige, hjemløse eller i livet havarerede og nødstedte individer,
mennesker såvel som dyr, det er julens sande gaver.
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Glæd’lig jul!
Den danske regering ruster sig i denne søde juletid
mod terror. Først tænkte jeg, at ifølge Martinus
er vi vel i de nordiske lande rimeligt beskyttede
mod den slags.
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Men så kom jeg til at tænke på alle de stakkels
grise, der må lade livet, for at danskerne kan få
flæskesteg på bordet juleaften. De omkommer
med angst siddende i deres kød og blod, sådan
som masseslagtningen foregår i vor tids slagtefabrikker. Altså er terrorangst nok en del af vor
nationale karma!
Men det skal dog ikke hindre os i at nyde den stille
julefred, der sænker sig for en stund, når der rundt
om i de små hjem synges “Stille nat, hellige nat”.
De gode kærlige tanker, der da tænkes så mange
steder, har trods alt sin virkning. Disse tankeenergier kunne Martinus klart mærke og skrev derfor
en del om julens særlige velsignelse.
PS. De sidste par numres debat om “rettelser i
Martinus’ værker” er afsluttet her, men særligt
interesserede foreslås at diskutere videre på nettet.
Der findes jo efterhånden en del fora for Martinusdebatter på internettet.
PS.PS. Den nye Martinus-biografi er en rigtig
god julegaveide! Den indeholder bl.a. Lars Nibelvangs manuskript til en bog, der aldrig udkom,
om hans første år med Martinus. Også sprogligt
er dette manuskript en nydelse at læse! Se annoncen s. 39.
På gen-læs i det nye år.
Kærlig hilsen
Ruth

Forside:
Fraktal fundet på internettet
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Lønkammeret
v/Martinus
(Uddrag af en tale fra marts 1942 om vort forhold til
Guddommen)
I de situationer, jeg nu vil fortælle om, har vi at gøre med
såvel væsner på det fysiske plan, væsner i den 1.sfære
og væsner på de højere planer, dvs det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden osv. Den
1.sfære udgøres af den del af det rigtige menneskerige,
der grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Det er her
i denne 1.sfære, at bl.a. menneskene kommer hen, når de
“dør”. Men her må De gøre Dem klart, at når der er tale
om åndelige planer og sfærer, må De ikke tro, at de er et
eller andet bestemt sted henne. De åndelige “planer og
sfærer” er i virkeligheden dybest set udtryk for tilstande
og ﬁndes alle vegne.
Den 1.sfære har vi meget med at gøre, thi her ﬁndes en
hærskare af væsner, der har til opgave at være bl.a. de
jordiske mennesker behjælpelig med at komme i forbindelse med Guddommen, dvs at befordre opfyldelsen af de
“bønner”, der bedes i “lønkammeret”. Lige som vi for det
meste ikke kan komme til at hjælpe vore medmennesker,
uden de beder os derom på en eller anden måde, og vi
heller ikke kan opfatte deres henvendelse til os uden ved
at bruge vore sanser, således kan Guddommen heller ikke
opfatte vore bønner uden at anvende sanseredskaber, og
til disse sanseredskaber hører bl.a. de psykiske væsner
i den 1.sfære.
Vore bønner bliver “opfanget” af disse psykiske væsner,
der har til opgave at foretage sig alt, hvad der er muligt
i vor bønhørelses favør, dvs alt, hvad der ikke kolliderer
med vor skæbnebestemmelse. Med hensyn til vor skæbnebestemmelse er der at sige, at vi allesammen har et vist
mål, vi skal nå i hver tilværelse. Før vi ﬁk en ny fysisk
organisme, blev det bestemt i den åndelige verden, hvilken sum af oplevelser, hvilket mål vi skulle nå i denne
inkarnation - ikke på nogen jordisk måde med noteringer
i bøger og protokoller, men derimod blev det rent automatisk bestemt bl.a. ud fra vor skæbne i den foregående
inkarnation, ud fra selve verdensplanen og ud fra vore
talentkerners kvalitet og sammensætning.
Vi skal således ifølge vor skæbne nå en bestemt sum af
oplevelser i hver inkarnation, og disse oplevelser skal vi
for enhver pris igennem. Når vore egne skæbnebølger

vender tilbage ude fra verdensaltet og når vor bevidsthed,
så oplever vi det som som lys eller mørk skæbne, alt efter
hvilken art af skæbnebølger, vi har udsendt. Når man fra
den åndelige verden kan se, at der f.eks. uvægerligt vil
vende en række mørke skæbnebølger tilbage til os, og at
der ikke er noget at gøre, fordi det er erfaringer, vi nødvendigvis må have, ja så kan det ikke nytte, at vi f.eks.
beder om at få den eller den direktørstilling, eller om at
vi må vinde den store gevinst i lotteriet, når dette ville
kollidere med vor skæbnebestemmelse.
Det kan ganske vist ikke undgås, at sådanne bønner,
som dem jeg lige nævnte, bliver opfanget af de psykiske
væsner, hvis opgave det er at tjene de jordiske mennesker,
men i sådanne tilfælde vil de psykiske væsner ikke være
i stand til at hjælpe. I det hele taget må det siges, at væsnerne på det psykiske plan, hvorfra man kan se skæbnebølgerne, hjælper så godt de kan, men der hvor de kan se,
at den og den oplevelse skal det og det væsen igennem, og
at det derfor ville være et uheldigt indgreb i hans/hendes
skæbne, at de hjalp, og dermed i strid med livets love,
der kan de med deres bedste vilje ikke hjælpe.
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Hvordan lønkammer-princippet
virker
I den første af de særlige situationer, der kan opstå på det
fysiske plan, og i hvilke det ville være formålstjenligt at
anvende “lønkammerets princip”, drejer det sig om et
menneske, der er kommet i en ubehagelig situation, det er
f.eks. kommet i pengeforlegenhed. Det henvender sig til
den ene efter den anden af dets medmennesker, men alle
dets henvendelser viser sig at være frugtesløse, de vender
det allesammen ryggen, og det ved til sidst ingen udvej.
I en sådan situation er det, at det vil være formålstjenligt
at bede til Guddommen i “lønkammeret”. Det pågældende
menneske sender så en bøn eller en impuls imod det ukendte, og denne impuls bliver opfanget af et psykisk væsen,
og straks vil dette væsen
være orienteret om, hvor
det kan sætte ind, og
det vil så sende en
impuls til et andet væsen på
det fysiske
plan, og
denne

impuls vil bevirke, at dette andet væsen henvender sig
til ham/hende, der var i pengeforlegenhed, og han/hun
bliver hjulpet.
Det behøver slet ikke være en, det kendte i forvejen, der
nu kommer og hjælper det. Hjælpen kan godt komme fra
et helt fremmed menneske. Mennesker bliver undertiden
ført sammen - tilsyneladende tilfældigt og tilsyneladende
uden nogens mellemkomst, men da der ingen tilfældigheder eksisterer, og der ikke kan opstå “noget” ud af
“ingenting”, så er den logiske og virkelige forklaring da
også den, at mennesker i sådanne tilfælde er blevet ført
sammen i kraft af “noget”, nemlig i kraft af åndelige
væsners indgriben.
I den næste situation drejer det sig om et ungt menneske,
hvis elskede er død. Her går tankerne meget naturligt til
den kære afdøde. Disse kærlige tanker kan ikke undgå at
blive opfanget af et væsen på det åndelige plan. Der er
overhovedet ingen form for bevidsthedsmanifestation, der
kan undgå at blive opfanget af de væsner på det psykiske
plan, der har til opgave at tjene væsner på det fysiske
plan. Vi kan overhovedet ikke være så stille, uden at der
foregår et eller andet i vor bevidsthed, og dette kan ikke
undgå at blive “hørt”.
De kærlige tanker går altså videre til et psykisk væsen, der
er specialist i at modtage kærlighedsimpulser, og såfremt
dette væsen ikke er i stand til at komme i forbindelse med
den afdøde, sender det tankerne videre til et andet psykisk væsen, der er i stand dertil, og dette væsen sætter
sig så i forbindelse med den afdøde, som det unge
menneske på det fysiske plan tænkte kærligt på.
Så har kærlighedsimpulsen nået sin bestemmelse, således at den afdøde bliver påvirket
med nogle kærlighedsimpulser.
I den næste situation drejer det sig
om en afdød, der tænker på nogen
på det fysiske plan. Det kan være en
mor eller far, der er død fra et barn
og nu gerne vil sende en kærlig tanke
til det på det fysiske plan. Så sender
de impulser mod barnet som udtryk
for, at de gerne vil i forbindelse med
det. Det er den slags, der hindrer væsnerne, der beﬁnder sig i den 1.sfære, i
at komme videre. Thi et af formålene
med deres ophold der, er at de skal
glemme alt, hvad der endnu binder
dem til det fysiske plan.
Men i den situation, jeg taler om her,
har de afdøde altså sendt en impuls
mod det fysiske plan, og der kom-
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mer en forbindelse i stand. Det er ikke altid, at denne
forbindelse opstår direkte mellem de afdøde og den,
der beﬁnder sig på det fysiske plan. Hvis dette ikke er
muligt, skaber de psykiske væsner sådanne situationer,
hvor en forbindelse kan komme i stand, f.eks. gennem
et andet væsen på det fysiske plan, nemlig et sådant som
vi kalder et medium.

arbejder med det formål at ﬁnde den absolutte sandhed
i det, de beskæftiger sig med. Nu foregår disse ting som
oftest i form af gudstjeneste med salmesang m.v., men det
er et primitivt stadium. I fremtiden vil man komme til at
dyrke psykisk forskning i kosmisk-kemiske laboratorier,
hvor der kun vil blive adgang for væsner, der arbejder
således, at disse ting kommer menneskeheden tilgode.

For at en sådan forbindelse kan komme i stand gennem et andet væsen, kræves der, at der stilles en fysisk
organisme til rådighed for det psykiske væsen, der skal
viderebringe den kærlige tanke, den afdøde ønsker at
sende sit barn. Men for at en fysisk organisme kan blive
stillet til rådighed for et psykisk væsen, kræves der, at det
pågældende fysiske væsen, der ejer organismen, trækker
sin bevidsthed ud af den, og dette kalder man, at den
pågældende “falder i trance”.

Men det kan altså lykkes at få en forbindelse i stand med
væsner i det ukendte, og denne forbindelse kan ikke komme i stand uden i kraft af psykiske væsners mellemkomst,
og det er disse psykiske væsner, Jesus hentyder til, når
han siger: “Er ikke alle disse tjenende ånder udsendt til
dem, der skal arve salighed?” Det vi kalder det ukendte
er således ikke noget tomt rum.

Der ﬁndes situationer, hvor det kan være af betydning, at
der ﬁndes medier, men i al almindelighed må det siges,
at dette at træne sig op til at blive medium er mindre
heldigt, da man her kommer ud for situationer og kræfter, der kan blive farlige for dem, der beskæftiger sig
med mediumisme. Hvis man dyrker disse kræfter uden
at kende deres rækkevidde meget nøje, kan der ske de
forfærdeligste ting. Sagen er den, at den 1.sfære som
nævnt grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Som
følge heraf ﬁndes der i den 1.sfære en masse væsner med
de samme ufuldkomne karakteregenskaber, f.eks. ærgerrighed, ondskabsfuldhed og hævnsyge, som her.
Hvis de f.eks. er ærgerrige og gerne vil spille en stor rolle,
kan de ved sådanne lejligheder ﬁnde det morsomt at søge
at bilde væsnerne på det fysiske plan ind, at de er den og
den store afdøde personlighed. Det er f.eks. ofte tilfældet
ved spiritistiske seancer, at de psykiske væsner søger at
foregøgle deltagerne i denne, at de er Kristus, Buddha
el.lign. Og deltagerne i seancen er i reglen fuldkommen
prisgivet det, der bliver sagt.
Det er meget vigtigt at være klar over, at det er meget
farligt at beskæftige sig med disse ting uden kyndig vejledning. Disse ting burde i virkeligheden kun ﬁnde sted i
laboratorier under kyndigt opsyn af videnskabsmænd, der

Det er klart, at Guddommen må have noget ved hjælp
af hvilket han kan sanse, ganske tilsvarende til, at vi
ikke kunne sanse, hvis vi ikke havde en organisme med
forskellige sanseredskaber. Der kan således ikke eksistere en forbindelse med Guddommen uden i kraft af
sanseredskaber - Guddommens sanseredskaber og vore
sanseredskaber. De psykiske væsner, der tilvejebringer
forbindelsen mellem væsner på de forskellige planer,
f.eks. mellem et væsen på det fysiske plan og et væsen
i den 1.sfære er i deres højeste analyse Guddommes
sanseredskaber.
I den 1.sfære ﬁndes der både såkaldte banditter, skurke,
engle og helgener, og i denne sfære skal alt, hvad der hører
det dræbende princip til, alt hvad der binder væsnerne til
det fysiske plan, suggereres bort fra bevidstheden, før de
kan overskride tærsklen til den næste sfære.
I den følgende sfære er alt det mørke suggereret bort fra
bevidstheden. Her er der harmoni, fred og lykke. Her
begynder den åndelige verdens virkelige liv. Det jordiske
menneske er her vendt tilbage til sin egentlige hjemstavn.
Udrenset for enhver form for mentalt mørke oplever det
nu den skønhed, hvis eksistens det igennem sin religiøse
følelse anede var til. Det er nu på Guds eget udsigtspunkt,
og dets liv fornemmes som en strålende oplevelse af lys
og skønhed, af intuition og salighed.

Martinus sagde i den samme tale fra 1942:
”Den vældige verdensbrand, vi nu oplever, er skæbnebølger, der
vender tilbage. Der har aldrig før på jorden været en så kolossal
udfoldelse af det dræbende princip, og der vil aldrig nogensinde
komme det igen.”
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Kristusoplevelser i vor tid
v/Ruth Olsen
I Bibelen kan man læse, hvordan Jesus efter sin fysiske
død viste sig for disciplene. Men hvor mange andre har
oplevet at møde Jesus? Faktisk ﬂere end man nok tror, og
mange andre end de helgenagtige personer, vi har hørt om
i historiens løb som f.eks. Frans af Assisi og den hellige
Birgitta. Selv om et sådant møde er en så stærk oplevelse,
at den aldrig glemmes og ofte ændrer vedkommendes liv,
taler de ﬂeste ikke om den til andre. De er bange for at
blive misforståede eller anset for at være lidt skøre.
Derfor ved man ikke, hvor
udbredt kristusoplevelsen
er. Der er dog foretaget
nogle få undersøgelser,
bl.a. af Religions-sociologisk Institut i Stockholm i
1972. De satte en annonce
i avisen og ﬁk hundredvis
af henvendelser. Det kom
der en bog ud af, der oversat
til dansk udkom på Strubes
forlag i 1988 med titlen
“De så og hørte Jesus.” I
England har der i mange
år været samlet sådanne beretninger af “Alister Hardy
Research Center”.
Jesus-oplevelsen indtræffer oftest i krisesituationer, men
ikke nødvendigvis som svar på en bøn, og heller ikke altid
hos troende religiøse personer. Oplevelsen forekommer
alle så virkelig, at de afviser enhver tale om illusion. Jesus-skikkelsen opleves som noget “objektivt”, dvs som
noget udenfor dem selv. Den ledsages af en forunderlig
stærk kærlighedsenergi, der giver dem en vidunderlig
indre glæde og fred, en lykkerus der holder i dagevis,
ja en fornemmelse de bærer med sig som et kært minde
resten af deres liv.
At det optrædende lysvæsen opfattes som Jesus, er måske
ikke så underligt i vor kristne kultur, og bogens forfattere tolker da også det hele ind i den sædvanlige kristne
tankegang med tilsætning af lidt nymodens psykologi.
Med kendskab til Martinus’ åndsvidenskab har vi lidt
mere “fast grund at stå på” i vort forsøg på at forstå,
hvad der rent faktisk sker. Men lad os først se på nogle
af beretningerne.
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Øjnene udstrålede uendelig
kærlighed
En kvinde, der undrede sig over, at oplyste personer kunne
være troende, ﬁk en dag, hvor hun var tynget af sorg,
pludselig følelsen af, at nogen stod ved siden af hende,
nogen som udstrålede trøst og kraft, og hørte - uden lyd
- klart og tydeligt ordene: “Fortvivl ikke. Du er ikke
alene. Jeg lever.” Det blev begyndelsen til en fuldstændig
åndelig nyorientering i hendes liv.
En pensioneret mand fortæller om en oplevelse, han havde
da han lå alvorligt syg som 22-årig: “En nat så jeg Kristus
komme ud af mørket. Han stod tydeligt, mildt lysende, og
han bøjede sig over mig. Det der mest fængslede mig var
øjnenes styrke - magt og mildhed på samme tid. Så trak
han sig tilbage hen mod væggen og forsvandt.
En syg kvinde, der et par år forinden havde mistet sit
første barn, havde netop fået besked om, at det andet barn
hun ventede også var død, gik helt i sort af fortvivlelse.
Hun skrev: “Men pludselig var Han der. Jeg så ham
komme men vidste ikke, hvem han var. Han greb min
højre hånd med sin venstre, og jeg fyldtes af en glæde
som ikke kan skildres med ord. Jeg følte en salighed, fred
og taknemmelighed.”
En kvinde lå på hospitalet med mange smerter og følte
sig helt forladt af Gud. En skikkelse nærmede sig, og
hun skriver: “Han var klædt i lange, hvide klæder, høj
og majestætisk, på hovedet en lysende krone af guld.
Trods den klippefaste myndighed udstrålede han uendelig
barmhjertighed. Og jeg hørte ham sige: ”Jeg er overlæge
i dette hus, og dette er min besøgstid. Når lysene slukkes
og her bliver stille, går jeg min runde, for så har jeg mulighed for at tale til hjerterne.” Så vendte han sig og var
borte. Men hun lå tilbage fyldt af en ubeskrivelig glæde
og tro - på Gud og fremtiden.
En anden beretter: “Pludselig stod han bare i stuen, så
tydeligt og klart. En vandringsmand med ﬁne milde
øjne, brunt hår og en foldet kappe, som faldt ned over
skuldrene. Han så så venlig ud, at det føltes, som om vi
var gamle venner. En boblende, sydende livsglæde vældede op i mig, en sådan fred og glæde, som jeg aldrig
havde kendt ..” Dog undrede hun sig over, hvordan hun
kunne se Jesus så tydeligt, hun lå nemlig med avisen
over ansigtet.

En handicappet kvinde i kørestol oplevede ﬂg. en aften:
“Pludselig blev der meget stærkt lys i værelset - det var
så stærkt, at det gjorde ondt i øjnene. Det strålede midt
i værelset og strålerne spredte sig som fra en stjerne.
Midt i disse stråler stod Jesus lyslevende for mig. Han
havde en smuk blålig kappe på, på fødderne havde han
sandaler med en rem over. Håret var kastanjefarvet, huden
var frisk.”

Hvordan går det til?
De personer, der fortæller om sådanne oplevelser, er
sjældent i tvivl om, at det er Jesus, de har mødt. Hvorfor
mon? Martinus siger, at al oplevelse er en slags genkendelse, dvs at vi ikke kan opleve noget, hvis vi slet ikke
har noget lignende at referere til. Og selv om ingen ved
noget konkret om, hvordan Jesus så ud, så vil alle i vor
kristne kultur have stødt på fremstillinger af ham, hvilket
formodentlig præger tolkningen af det oplevede.
Men var det i virkeligheden deres skytsengel, de mødte?
Døende børn kalder som regel det lysvæsen, de møder,
for en engel. Jeg tror, vores skytsengel kan antage hvilkensomhelst skikkelse, der er
bedst egnet for den konkrete
situation. Det vigtigste er jo at
få bragt trøst og styrke på en
måde, der giver den mest effektive virkning. Men det undrer de
oplevende personer, at selv om
de ser væsenet udenfor sig selv,
kan evt. andre tilstedeværende
ikke se det. Det gør det hele
meget mystisk for dem.

jo nedtransformeres til vor fysiske hjerne for at nå vor
dagsbevidsthed (LB I stk.216). Her er svingningerne så
svage, at tankebillederne kun opleves som noget indre,
i modsætning til situationen når vi er sluppet af med det
fysiske legeme.
Raymond Moody kunne dog ved en speciel fremgangsmåde få personer til at opleve, at en nærtstående afdød
optrådte udenfor vedkommende person (jfr. bogen “Møder med de afdøde”). Men hvordan det rent hjernemæssigt
gik til, meldte den historie ikke noget om. Den afdøde
tonede frem på et mørkt baggrundstæppe og var til at
kommunikere med. Dvs den afdøde må have været der
og kunnet påvirke personens hjernevibrationer.
I fænomenet “virtual reality” er der mig bekendt tale om
at manipulere hjernen til at se noget, der ikke er der “i
virkeligheden”, dvs se noget udenfor sig selv, som kun
ﬁnder sted i hjernens svingninger. Men det fænomen ved
jeg for lidt om. Og hvad er det, vi kalder hallucinationer?
Noget usynligt har sat en persons hjerneceller i svingninger, noget som andre ikke er i stand til at reﬂektere på og
derfor ikke forstår. Forskningen har lang vej endnu, før
man forstår sansningens
mysterium.
Vi har også kunnet læse
om, hvordan naturvidenskaben har eksperimenteret
med at sætte forskellige
hjernecentre i svingninger
v.hj.a. elektromagnetisk
strøm. På den måde har
de fundet et sted, hvor de
således kunstigt er i stand
til at fremkalde en “gudsoplevelse”. Hvad der sker
med disse forsøgspersoner,
der således får aktiveret
nogle hjernecentre for tidligt, hører vi ikke noget om.
Ifølge Martinus er det jo
uheldigt, hvis de åbnes før
den moralske udvikling er
nået til det herfor passende
stadie.

Med Martinus’ forklaring af,
hvad sansning er, kan det dog
nok opklares, hvad der sker.
Normalt sættes vort synscenter hhv hørecenter i hjernen i
svingninger af den energi, vi
udveksler med omgivelserne
via øjne hhv ører. Men disse
centre i hjernen kan også sættes i svingning ad anden vej.
Denne kopi af Thorvaldsens Kristusﬁgur
Vi kan f.eks. i tankerne hente
havde Martinus stående i sin trappeopgang på
billedet af en kær afdød frem
Mariendalsvej.
på den indre nethinde, men da
Hos de mennesker, der oplever “at se Jesus”, er synscenhukommelsesenergien på vort udviklingstrin er så svag,
teret i hjernen altså sat i en ganske bestemt stærk svingopleves det kun som et uklart indre billede.
ning. Deres fysiske øjne er ikke involveret, oplevelsen
ﬁnder jo ofte sted i mørke. Det handler åbenbart om det,
Desuden er tankeenergi så “ﬁn” (Martinus kalder den
Martinus kalder “sansning ovenfra” i modsætning til den
mikroskopisk og kortbølget), at den kun kan fremkalde
“sansning nedenfra”, som involverer de fysiske sanser
svage svingninger i vore hjerneceller. Tanker sætter nok
(LB I stk.217).
vore “åndelige” legemer i svingninger, men disse skal
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Nogen eller noget har altså påvirket synscenteret i deres
hjerne og sat den i en svingning, der svarer til noget, der
kan tolkes som en Kristus-oplevelse. Ja, hele nervesystemets vibrationsniveau blev hævet, for de blev jo helt
“høje”, som man siger i stofmiljøet. Om det er Jesus eller en skytsengel er ikke det afgørende, men det kunne
vel godt være Jesus, eftersom han er en slags overordnet
skytsengel for os allesammen.
At den energi, der her er i anvendelse er intuitionsenergien,
tyder alt på, eftersom personerne føler sig gennemstrømmet af en stærk nærmest ekstaseagtig kærlighedsenergi.
Intuitionsenergien er jo den universelle kærlighedsenergi,
den stærkeste og mest gennemtrængende af grundenergierne. Martinus kalder iøvrigt intuitionen for individets
højeste synsevne.

Hvad er forudsætningen?
Den højeste kosmiske energi, intuitionsenergien, er
tilgængelig overalt, men vi har hidtil ikke været modtagelig for den. Vort intuitionslegeme har ikke været
udviklet til det. Den humane evnes udvikling skal være
ret fremskreden, dvs der skal være en vis harmonisk
balance mellem følelsesenergien og intelligensenergien,
før intuitionslegemet får ro til at begynde sin udvikling,
har Martinus fortalt os.
I artiklen “Fortalen” stk. 7,14 (Artikelsamlingen s.41)
forklarer Martinus, hvordan nogle latente centre i hjernen
vil blive åbnet, efterhånden som vor moralske udvikling
skrider frem. En ny sansehorisont vil opstå og vi vil blive
i stand til at reﬂektere på stadig ﬁnere bølgelængder. Et
nyt hjernecenter kan åbenbart godt åbne ret pludseligt.
Han skriver:
“Når et sådant center begynder at blive modent for benyttelse, udløses dets funktionsevne ved et særligt kraftigt

bombardement udefra af de for samme center tilpassede
bølgelængder. Udløsningen af et sådant bombardement
kan skyldes et foredrag, det pågældende individ er
kommet ud for eller en gennemgribende moralsk undervisning o.l. Denne udløsning fornemmes eller opleves
ofte af individet som et psykisk syn af ild, ﬂammer eller
andre forskellige lysende fænomener, der undertiden
fremtræder som symbolske udtryk for konsekvenserne af
individets indlemmelse i de ny bevidsthedslag. Sådanne
oplevelser kendes fra Bibelen som “åbenbaringer”.
Spørgsmålet er, om et menneskes kristusoplevelse betyder, at et nyt hjernecenter er blevet åbnet og det således
er blevet modtageligt for et særligt nedslag af intuitionsenergi, et slags “kosmisk glimt”? Når ﬂere og ﬂere
åbenbart får kristusoplevelser, betyder det så at ﬂere er
begyndt at udvikle deres intuitionslegeme? Men selv om
dette legeme har nået en vis fostertilstand og kan sættes i vibration, er det vel ikke nok til, at virkningen kan
forplante sig til den fysiske dagsbevidsthed så stærkt, at
oplevelsen forekommer at være en ydre foreteelse?
Der er iøvrigt ikke noget, der tyder på, at de personer
der har haft de omtalte kristusoplevelser, har været specielt langt fremme i deres åndelige udvikling i forhold
til folk ﬂest. Jeg hælder derfor til den overbevisning, at
kristusoplevelserne skyldes nogle højtudviklede væsner/
skytsengle, som fra den “åndelige” verden kan overføre
den til oplevelsen nødvendige energi. Dog vil nogle
formodentlig være mere modtagelige end andre.
Når denne form for trøsterig indgriben tilsyneladende
sker oftere i vor tid, kunne det hænge sammen med tidens
intensivering af den åndelige udvikling her på kloden. En
oplevelse af at møde Kristus og/eller høre hans røst giver
de ﬂeste et vældigt skub i retning af en åndelig nyorientering. Det mest igangsættende i en åndelig søgen efter
at ﬁnde sandheden er jo ofte en personlig oplevelse.

Flyvende undervisning
Charles Lindbergh (ham der var den første til at ﬂyve over Atlanten) skrev i
sin bog “The Spirit of St.Louis” fra 1953, at han under sin 18-timers ﬂyvetur
oplevede kabinen fyldt med nogle ånders nærværelse, der “talte” til ham og gav
gode råd mht navigationen samt spirituelle budskaber. De virkede som gode
gamle venner, han havde kendt i tidligere liv. Han skrev:
“Døden synes ikke længere som nogen endelig slutning, men nærmere som
indgangen til en ny og fri eksistens.” Flyveturen gav ham ud-af-krop-oplevelser
og oplevelser af tidligere liv. Efter disse oplevelser ændredes hans værdier sig
radikalt, og da hans kone på hans dødsleje 50 år senere spurgte ham, hvordan
det var at se døden i øjnene, svarede han, at der kun var noget glædeligt at se
frem til.
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DEN GAMLE VERDENSIMPULS SVINDER
- VIL DEN NYE TAGE OVER?
v/ Gunder Frederiksen
I en stor opsat artikel i ”Kristeligt Dagblad” hedder det,
at 200.000 tyskere forlader kirken hvert år.
Også i England er der stor tilbagegang for kristendommen. Mange kirker nedlægges eller omdannes til andre
formål. Fra Wales lyder det, at nogle menigheder kun har
omkring 15 medlemmer og spørger: ”Hvorledes skal de
kunne betale vedligeholdelse af en middelalderkirke?
Kristeligt Dagblad d. 25. juli 2005 bringer et stort billede af Skt. Andrews kirke i Dublin, som er omdannet
til turistbureau. Kirkerne er også attraktive boligformer.
Ejendomsmæglerne gnider sig i hænderne. Et helt nyt
marked har åbnet sig for dem. Men de troende vil sandsynligvis vende øjnene mod himlen i fortvivlelse over en
verden, hvor noget så verdsligt som ejendomsmarkedet
udkonkurrerer ”visdommen fra prædikestolen”.

Præster og kirkefolk taler om, at skattetrykket får folk til
at forlade kirken.
Iﬂg. religionssociolog Winfried Gebhards undersøgelse
tror ﬂere end hvert femte medlem af den lutherske eller
katolske kirke på reinkarnation.

Er Rock den nye religion?
Professor i praktisk teologi fra Hamburg universitet har en
helt anden forklaring. Han peger på, at mange i dag får en
oplevelse af at forlade tid og rum under rockkoncerterne.
Han har interviewet en række mennesker, der lyttede til
rockmusik og fandt frem til at ”i dag får mennesker deres
religiøse følelser mættet ad den vej, som kirken tilbage i
middelalderen nærmest havde monopol på”
For mange, der forlader kirken, er det altså et følelsesmæssigt behov, som de oplever, at de får bedre tilfredsstillet
gennem rockmusikken end gennem kirkens budskab.

Er det selve budskabet?
Jeg har for eksempel en oplevelse, som er stærkt medvirkende til, at jeg ikke føler mig tiltalt af folkekirken og
præsterne. I forbindelse med min afdøde venindes begravelse udtalte præsten i sin begravelsesprædiken ”døden
er vor værste fjende!” – Det var trøsten til de efterladte!
Og så meget mere grotesk var ordene, som den afdøde,
der døde efter et langvarigt og smertefuldt dødsleje, oplevede døden ikke blot som en befrielse, men også som
en fødsel til et nyt og sandsynligvis mindre smertefuldt
liv på et andet og højere plan.

Avantgardekristendom
Men nogle går en anden vej. De prøver at udvide kirken
indefra. Det konfessionelle skel mellem katolikker og
protestanter i Tyskland udviskes mere og mere. Og mellem 20 og 30 procent af såvel katolikker som protestanter
tror på reinkarnation, ligesom de ønsker at blande den
kristne tro med andre trosretninger. I kirken markerer
de sig stærkt. Else Marie Nygård, som har forfattet en
artikel om avantgardekristne, kalder dem således, fordi
de tror på reinkarnation, som ellers ikke hører hjemme i
den tyske kristendoms bekendelsesgrundlag
Hvad er årsagen til den store tilbagegang for tilslutningen til kristendommen? Det er der ﬂere meninger om.

Forsoningsdogmet
Der er ﬂere mentale antikviteter, der får det moderne
tænkende menneske til at ryste på hovedet af præsternes
budskab. Tag blot forsoningsdogmet, som lever i bedste
velgående i teologiske kredse. I korthed siger det jo, at
vi opnår frelse ved ”Jesu Kristi død på korset”. Gud er
vred på menneskene på grund af deres mange synder.
Men Gud kan formildes ved at bringe et blodoffer. En
opfattelse, som går helt tilbage til det gamle testamente,
hvor man på den Store forsoningsdag”, som afholdtes i
oktober måned skulle ”sone det forløbne års synder og
urenheder”. Det skete ved en højtidelighed, hvor ritualets
højdepunkt indtraf, da Ypperstepræsten lagde hænderne
på en gedebuks hoved, som tegn på at han nu lagde alle
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folkets synder over på gedebuken. Og da syndebukken
derefter blev jaget ud i ørkenen kunne folket drage et
lettelsens suk – ”samvittigheden var atter ren”.

forudsætninger man kan forestille sig som passende
grobund for en ny reformation, der kunne gøde jorden
for en verdensreformation.

Det er reminiscenser fra denne absurde opfattelse, der udgør kernen i forsoningsdogmet. Herom skriver Martinus:
”I den dogmatiske kristendoms forsoningslære opfatter
man Jesu korsfæstelse som en nødvendig foreteelse for
at formilde den gud, der er vred på menneskene for deres
synder. Ved at modtage dette blodoffer vil Herren lade
nåde gå for ret og tilgive det enkelte menneskes synder,
hvis blot det i bod og anger vil hentyde til dette offer og
blindt tro på, at Kristus som et ”offerlam” med sit blod
har befriet det fra den straf, som skulle bestå i helvedets
evige pine”. (Martinus: ”Jordmenneskets skæbneårsag”
s. 8).

Hvad er forudsætningerne?

Denne primitive kristendomsopfattelse bliver grundigt sat
på plads af Martinus, hvor han skriver: ”Tænk hvilken
overtro og hvilken hedenskab, der her som ”kristendom”
har indhyllet en stor del af menneskeheden i åndelige
tåger! ------ ”Den opfattelse at alle skyldige skal blive
fri for straf, ligegyldigt hvor slette og ugudelige, de har
været, hvis blot de i sidste øjeblik accepterer, at et uskyldigt menneske påtager sig lidelsen og straffen, synes for
mange mennesker at være den rene sadisme”(s. 9)

Vil den nye verdensimpuls
tage over?
Alt i alt tegnes der et billede af, at den gamle verdensimpuls i stigende grad opleves som antikveret og er i færd
med at svinde ind. Herhjemme oplever vi det ved ﬂere
og ﬂere halv- eller helt tomme kirker. Såfremt ritualerne
i forbindelse med bryllup, dåb og vielse ikke var knyttet
til kirkerne, så ville der næsten ikke være noget at bruge
kirkerne og præsterne til. Spørgsmålet er da, om den nye
verdensimpuls, som vi først og fremmest kender den gennem Martinus kosmiske analyser, vil tage over.
Aktuelt synes der ikke at være de helt store og klare
tegn på det. Og det er nok heller ikke, hvad man kunne
forvente. Som bekendt er det således, at skal der bygges
et nyt hus, hvor der i forvejen ligger et gammelt, så skal
det gamle selvsagt helt nedbrydes, og ruinerne fjernes,
før man kan opføre et nyt. Og så vidt jeg kan se er det
et passende billede på den religiøse tilstand i dag. Nok
spirer der et behov for en logisk og kærlig forståelse af
tilværelsen, men dels går det langsomt og dels har materialismen så fast et tag i al fald i vestens mennesker,
at det ikke vil være realistisk at påstå, at der er grobund
for, at en ny reformation ligger lige om hjørnet. Men
hvorfor ikke foretage et tankeeksperiment over, hvilke
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Der er ﬂere. Her er nogle af de vigtigste:
1. At verdens materielle ressourcer fordeles, så de mest
basale materielle behov er dækket ind, så en overvejende
stor del af verdens befolkning ikke oplever tilværelsen
som en eneste stor kamp for overlevelse, hvor der ikke
er overskud til dækning af det åndelige behov.
2. At materialisme og vellevned i en anden del af verden ikke er en selvfølge, som fuldt og helt dækker ens
behov.
3. At behovet for en logisk og sandsynlig forklaring
på livsmysteriet overstiger evnen til at tro på kirkens
budskab.
4. At man indser, at behovet for en logisk og sandsynlig
forklaring kun i alt for ringe grad ﬁndes tilfredsstillet af
den materialistiske verdensforklaring, som bygger på
samvirke mellem tilfældighed og nødvendighed.
5. At man klart ser utilstrækkeligheden og den dybe
uretfærdighed i ét-livs tanken.
6. At man føler sig overbevist om, at livet må bygge på
intelligent og kærlig design, og at den fysiske virkelighed
derfor bygger på en åndelig årsagsverden, hvor kærlighed
er grundtonen.
7. At vi gennem de fysiske inkarnationers ubehagelige
goder har tilegnet os evne til indlevelse og medlidenhed i
en grad som minimerer egoisme til fordel for altruisme.
8. At man forstår, at der bag intelligent og logisk design
må være en intelligent designer.
9. At Jesu kærlighedsbudskab bliver levende virkelighed
mellem rigtige mennesker, og at kærlighed udstrækkes
til alt levende.
10 At man klart ser det ulogiske i den tanke, at intet kan
blive til noget, og at livet derfor må være evigt, og at alle
levende væsener har et evigt liv forstået som såvel evig
fremtid som evig fortid.
11. At man indser, at evighedsprincippet opretholdes via
tidens og naturens spiralkredsløbsprincip.
12. At man derfra kan ﬁnde logikken i reinkarnationsprincippet og skæbneloven.
13. At der hersker overbevisning om, at primatet i tilværelsen er bevidsthed, og at materien er sekundær.
14. At en evig og altomfattende guddom, hvori vi alle
lever, røres og er, derfor ikke blot er det eneste logiske,
men også den kærligste verdensforklaring.
15. At der arbejdes aktivt for udvikling af FN til en verdensregering uden vetoret til dominerende nationer.
16. At der på internationalt plan arbejdes aktivt for afrustning, og at alle internationale uoverensstemmelser
afgøres ved en international domstol.

Der er altså lang vej igen. Men Guds mølle maler stadig.
Og mon ikke der netop i vor tid er en ophobning af det
ubehagelige gode på internationalt plan som nødvendig
forudsætning for udvikling af det grundlæggende mentale
klima for skabelse af det rigtige menneskerige, vi alle af
hjertet længes efter. Men som vi ikke må glemme, at vi
selv skal skabe. Måske en indsats for tilvejebringelse af
ovennævnte forudsætninger kan bringe verden et lille
skridt nærmere målet: en mere human og retfærdig verden, hvor kærlighedsbudet sættes i højsæde.

Intelligent og kærlig design
I TVs nyhedsudsendelsen søndag den 16. oktober blev udtrykket Intelligent design lanceret og som meget andet nyt
kom også det fra USA. Her har man i ﬂere år debatteret
Guddommelig skabelse versus Darwins udviklingslære.
Interessant er, at man vil komme sandheden betydelig
nærmere ved at slå de to teorier sammen. Løsning en
lyder ganske simpel: Guddommelig skabelse ﬁnder sted
til alle tider som en udviklingsproces her og nu – en udvikling fra de mest enkle skabelsesformer til stadig mere
komplicerede – på baggrund og styret af en guddommelig
styrelse. Det er præcist, hvad der ligger som en rød tråd i
Martinus kosmologiske analyser, og som han skabte ud
fra den virkelighed, hans kosmiske bevidsthed gav ham
adgang til. Skal udtrykket passe på det verdensbillede
Martinus har skænket verden, så er udtrykket ”Intelligent Design” imidlertid ikke helt dækkende: Martinus
kosmiske verdensbillede er ikke blot intelligent design,
men både logisk og kærligt og dermed udtryk for en ny
verdensimpuls, som har en reel chance for at reformere
verden, hvis menneskene er modne til at tage imod den
og leve efter den. – Tak for det Martinus!

Martinus om kultur
(Uddrag af tale holdt 28/4-1942)
Længslen efter humanitet blev i overvejende grad støttet
af verdensgenløsningen. For alle verdensgenløserne, de
såkaldt hedenske såvel som den kristne gælder det, at
de lærer, at man skal manifestere større fuldkommenhed
og større kærlighed til omgivelserne, til menneskene
såvel som til dyrene. Den praksis som disse religioner
forkyndte har bibragt menneskene en hel del ædle tanker,
som alle går i modsat retning af at dræbe, og som derved
har bidraget uhyre meget til at forﬁne bevidstheden og
nervesystemet.
Med den kristne religions indtræden i kulturhistorien
blev der skabt betingelser for den tekniske udvikling.
Denne rent materialistiske udvikling var dybest set til
det bedste, fordi mørket skulle opleves til en sådan grad
af fuldkommenhed, at menneskene ikke et eneste øjeblik
kunne nære skygge af tvivl om, hvad der er det rigtigste
og kærligste, enten at “komme til Valhal”, eller “at stikke
sværdet i skeden”.

Igennem arbejdet med materien udvikledes intelligensen.
Menneskets forstand ville aldrig have nået den udvikling,
som tilfældet er, dersom det ikke havde arbejdet med
rent håndgribelige ting. Østens religioner adskiller sig
fra kristendommen derved, at tilhængerne af disse søger
lyset udenom de materielle ting, som de foragter. I sig selv
er denne søgen efter lyset lige så skøn som den kristnes,
men da materien skal besejres, fører denne vej ikke til
oplevelsen af den totale kosmiske bevidsthed.
Mange orientalere har store psykiske evner, men er, trods
disse uden evne til at gøre sig det virkelige verdensbillede
begribeligt. Den materialistiske udvikling har været en
absolut nødvendighed. Menneskene måtte begynde med
at få kendskab til de fysiske stoffer og de håndgribelige
ting, for igennem dette kendskab at kunne gå videre og
lære de højere former for energier, der befordrer bevidstheden, at kende.
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Om gudsbegreb
v/Per Bruus-Jensen

I kosmisk belysning

Martinus og
gudsbegrebet
For Martinus blev
det skelsættende, da
han som 30-årig i sin
anden indvielsesoplevelse – den, han kalder
gulddåben – oplevede
Gud som håndgribelig
virkelighed. Og som
bekendt gjorde oplevelsen et så dybt indtryk på ham, at han
siden så det som sin
vigtigste opgave at gøre rede for Guds måde at eksistere
og fungere på. Resultatet foreligger i dag som ”Det kosmiske Verdensbillede”.

De to grundlæggende
eksistensformer
Det kan i den forbindelse konstateres, at Gud i Martinus
fremstilling på én og samme tid eksisterer i to principielt
forskellige grundformer eller udgaver, nemlig:
1) en initial, ikke-skabt urform uden for tid og rum, og
2) en skabt, stofpræget åbenbaringsform inden for tid
og rum.
Han så ved samme lejlighed, at de to former supplerer
hinanden på en sådan måde, at Gud gennem deres samspil beriges med erkendelse og bevidsthed om sig selv;
dvs. opnår viden om egen væren. Endda i et hyper differentieret opbud af måder, repræsenteret ved den skabte
stofverdens utallige fænomener, funktioner, egenskaber
og detaljer.

Det guddommelige Noget
Årsagen til den guddommelige dobbelthed skal ifølge
Martinus søges i selve grundlaget for Guds eksistens,
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der har karakter af et kosmisk ur-element, som han kalder
”Det guddommelige Noget”.
Han oplyser endvidere, at dette ur-element udmærker
sig ved at være fuldstændigt ustoﬂigt og derfor præget
at tomhed og absolut stilhed. Af samme grund er det
ikke tilgængeligt for direkte sansemæssig oplevelse/erkendelse, ligesom det heller ikke endegyldigt lader sig
beskrive i noget som helst sprog, idet sprog i pagt med
deres tilblivelse udtrykkeligt er møntet på at beskrive en
stoﬂig verden og virkelighed svarende til den, vi kender
fra hverdagen. Og følgelig må ”Det guddommelige Noget” karakteriseres som en 100% virtuel virkelighed, der
ikke lader sig indfange i sproglige begreber og derfor må
omtales som totalt uudsigelig og navnløs mht. spørgsmålet om, hvad den faktisk ér for noget.
Denne særlige egenskab udtrykker Martinus ved symbolet
”X”, der derved bliver synonymt med ”Det guddommelige Noget” som sådant; dvs. med hensyn til det, det er i
sig selv. Som ur-element betragtet er det simpelthen lig
”X” – et navnløst Noget, der ér.
Ikke desto mindre tjener det som selve ur-grundlaget
for den form for levende og skabende virkelighed, vi
kalder GUD – såvel den skabte som den uskabte side af
denne – og ”Det guddommelige Noget” spiller dermed
rollen som det absolutte udgangspunkt for alt andet, der
eksisterer – herunder os selv som mennesker betragtet.
- Med andre ord: først af alt er ”Det guddommelige Noget” – ”X”.

Det guddommelige Noget
i rollen som personlig guddom
At ”Det guddommelige Noget” rent faktisk kan spille
denne altafgørende rolle som initial virkelighed, skyldes
ifølge Martinus de kvaliteter og egenskaber, der trods dets
ustoﬂige natur på virtuel vis knytter sig til det. Det drejer
sig imidlertid udtrykkeligt om kvaliteter og egenskaber
af rent funktionel karakter, hvorved forstås, at de alene
røber sig gennem den måde, ”Det guddommelige Noget”
fungerer på”. Hvilket igen indebærer, at det samme gud-

dommelige Noget hinsides disse funktioner ’kun’ kan
ses som et anonymt og virtuelt potentiale af muligheder.
Umanifesterede muligheder…
I praksis giver dette potentiale sig i første række til kende
på den måde, at ”Det guddommelige Noget” (herefter forkortet DGN) under indtryk af et såkaldt ur-begær spontant
og permanent tager initiativ til skabelse og således træder
i karakter som princippet skaber. Mere præcist skaber af
en stoﬂig modsætning til sin egen initiale ustoﬂighed og
dermed en verden og virkelighed svarende til den, vi alle
kender. Ganske vist af illusionistisk natur i den forstand, at
den naturligvis ved roden er (og må være) lige så ustoﬂig
som det Noget, af hvilket den er fremgået. Men dog virkelig nok til at tjene sit guddommelige formål, nemlig at
fungere som et kosmisk spejl, så at sige. Et spejl, der sætter DGN i stand til at erkende sig selv og sin egen væren
og derved hæver det til en status som levende alvæsen,
forlenet med livsoplevelse og bevidsthed.

Selve ordet er aﬂedt af græsk og betyder evne til at virke
– underforstået evne til at frembringe virkninger.
I pagt hermed deﬁneres energi i naturvidenskaben (fysikken) som evnen til at udføre arbejde. Og da dette at
udføre arbejde i praksis er det samme som at skabe (fx et
hus), ses det, at det videnskabelige energibegreb indholdsmæssigt er synonymt med begrebet skabeevne. Energi
er simpelthen universets evne til at arbejde dynamisk og
skabe virkninger i én uendelighed: atomer og molekyler,
stjerner og galakser samt kloder med organismer og
livsbetingelser mv…
Men kan energi da påvises også at være universets bærende substans?, kan man spørge.

Om skabeevnens operationsproﬁl

Ja, i høj grad. Hele den stoﬂige verden og virkelighed
ikke alene beﬁnder sig i gæld til energi som betingende
årsag, men består rent faktisk af energi, således som det
klart og præcist kommer til udtryk i Einsteins berømte
ækvivalensformel: E = mc2. Idet E står for energi; m for
masse og c2 for lysets hastighed ganget med sig selv, siger
Einsteins formel, at et kvantum stof altid repræsenterer
en mængde energi, der svarer til dets masse ganget med
lysets hastighed i anden potens; dvs. med en faktor 90 milliarder. Så selve det fysiske stof er slet og ret koncentreret
energi – er et spørgsmål om koncentrerede energimønstre
og -processer. Et faktum, som atombomben og atomkraften er praktiske bekræftelser på, idet der her er tale om
frigørelse af en del af den energi, der er bundet i stoffet.
Og som det er med selve det fysiske stof, er det med alt
andet, som er med til at tegne den stoﬂige virkelighed. Alt
sammen er det bundet til og afhængigt af energi – direkte
eller indirekte – og er dermed på en og samme tid en frugt
og en fremtoning af universets skabeevne.

Det interessante ved dette ’billede’ af Gud som virkelighed er ikke mindst den rolle, skabeevnen spiller. Eller
rettere måden, den spiller den på.

Åndsvidenskab kontra naturvidenskab

Men ikke nok med det; DGN’s iboende kvaliteter røber
sig også som en udfoldelse af EVNE til at skabe i praksis.
Eller mere præcist: evne til rent faktisk at frembringe den
stoﬂige verden og virkelighed – det stoﬂige ’spejl’ – og
hvorved den pågældende evne på afgørende vis supplerer DGN i rollen som princippet skaber; dvs. tjener som
dets skabeevne. Og netop denne kombination af faktorer
- skaber og skabeevne - hæver DGN fra blot at være et
virtuelt, anonymt og upersonligt urelement til at have
status som en levende, personlig guddom, der gennem sin
skabelse af den stoﬂige virkelighed konstant tilfører sig
selv fornyelsespræget livsoplevelse og bevidsthed.

Dette fremgår især af, at skabeevnen faktisk tjener som
selve substansen i den stoﬂige virkelighed, der frembringes, således at denne mht. sin stoﬂighed ikke blot er en
frugt af skabeevnen, men også 100% identisk med denne.
Så at sige består af den.
Årsag og konsekvens er med andre ord ved roden ét og
det samme og kommer derved til syne som et komplementært eller to-enigt princip - som årsag og virkning i én
og samme ’skikkelse’. Eller sagt anderledes: skabeevne
og det skabte er i Martinus’ fremstilling dybest set to
forskellige sider af den samme mønt.
Det er i den forbindelse særdeles interessant, at man
også inden for naturvidenskaben operere med udtrykket
’skabeevne’, blot under et andet navn. Nemlig navnet
ENERGI.

Så langt som hertil er der principiel overensstemmelse
mellem Martinus’ og naturvidenskabens opfattelse af
den stoﬂige virkeligheds substans og grundlag. Forskellen er bare, at medens Martinus som eksponent for en
fremtidig åndsvidenskab ser energibegrebet i en større og
dybere sammenhæng, der både forklarer dets baggrund
og begrunder dets blotte eksistens, ser naturvidenskaben
sig i pagt med sin metode henvist til blot at tage det til
efterretning som et faktum, den ikke er i stand til hverken
at forklare eller nærmere begrunde eksistensen af. Men
som kortene ligger, er det temmelig klart, at det netop er
i energibegrebet, de to videnskaber de facto mødes og har
mulighed for at befrugte hinanden. Og det på en sådan
måde, at Gud vil genopstå fra den død, som ﬁlosoffen
Friedrich Nietzsche sidst i 1800-tallet i sit pessimistiske
overmod påstod havde fundet sted (”Gud er død”, utalte
han).
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Tilbage til Gud som virkelighed
Som det vil forstås, repræsenterer den stoﬂige virkelighed i dens mange former og fremtoninger (herunder
organismer) den side af Gud, som indledningsvis blev
omtalt som Guds åbenbaringsform i tid og rum, medens
begreberne skaber og skabeevne derimod henfører til den
anden side – den initiale, uskabte urform uden for tid og
rum. Men dog således at skabeevnen fungerer som bro
eller forbindelsesled mellem de to former.

de levende væsener inden for tid og rum. En mulighed,
der her i den fysiske verden bl.a. kommer til udtryk som
bøn.
På symbolet kommer Gud uden for tid og rum til udtryk
som den store, hvide trekant i toppen af symbolet set i
sammenhæng med den violette pyramideﬁgur, der herfra
stråler ned over resten af symbolet. Tilsammen udtrykker
disse to ﬁgurer Gud i rollen som henholdsvis skaber og
skabeevne.

©Martinus Idealfond 1964

Det gælder for øvrigt ifølge Martinus her, at dette forbindelsesled oven i købet frembringer åbenbaringsformen
i to principielt forskellige versioner: en fysisk (som vi
kender), og en parafysisk eller åndelig, som mere eller
mindre er ukendt for os, men som ikke desto mindre
spiller rollen som grundlag for vor overlevelse af den fysiske død og som tilﬂugtssted efter denne. Og med denne
oplysning indﬂettet er vi konfronteret med samtlige de
primærdetaljer, Martinus bruger i sin fremstilling af Gud
som virkelighed, og som han bl.a. på genial vis har ladet
komme til udtryk i vedføjede symbol eller oversigtsdiagram (symbol nr. 22; copyright Martinus Institut).

Summarisk symbolforklaring
Den egentlige hensigt med symbolet er fra Martinus’ side
at betone, at der består en organisk betinget mulighed
for kommunikation mellem Gud uden for tid og rum og
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Under pyramideﬁguren ses en takket dobbeltﬁgur i ﬁre
farver: grå, rød, orange og gul. Denne symboliserer det
fysiske resultat af skabeevnens virksomhed og dermed
den fysiske version af Guds åbenbaringsform; dvs.
menneskets øjeblikkelige eksistenssfære sammen med
mineraler, planter og dyr. Og tilsvarende symboliserer
farvekransen, der hvælver sig hen over såvel den store
trekant som den violette pyramideﬁgur, det parafysiske
eller åndelige resultat af skabeevnens virksomhed og
dermed den overfysiske version af Guds åbenbaringsform.
Hvilken i praksis eksisterer som en verden af åndelige
eksistensplaner, præget af betagende skønhed og visdom,
og 100% hvilende på energibegrebet i en form som stråler
og bølger.
Endelig ses i centrum af symbolet en mindre, hvid trekant. Denne symboliserer generelt de levende væsener
– de såkaldte gudesønner - hvad enten de er knyttet til

den fysiske eller den parafysiske/åndelige del af Guds
åbenbaringsform. Dog her specielt med adresse til den
fysiske eksistensform.
Fra den lille trekant udgår der en hvid kegle med retning
mod den store trekant. Denne kegle udtrykker, at der for
ethvert levende væsen består en mulighed for at kommunikere med Gud
– enten gennem bøn og bønhørelse, eller gennem gensidig, dagsbevidst tankeudveksling i en mangfoldighed
af former. Niveauet afhænger i den forbindelse helt af
det enkelte væsens kosmiske udviklingstrin, hvilket på
symbolet er udtrykt ved rækken af sorte indhak i den
violette pyramideﬁgur.
I sin højeste og mest fuldkomne form bæres kommunikationen mellem guddom og gudesøn – mellem Faderen og
Sønnen – af såkaldt kosmisk bevidsthed, der er synonymt

med begrebet ”den hellige ånd”. Og da gudesønnen i
virkeligheden er en del af guddommen – er en holistisk
projektion af Gud - ses det, at aktørerne i dette kosmisk
samspil sammen med den hellige ånd i virkeligheden
tegner en tydelig treenighedsproﬁl. Nemlig den treenighedsproﬁl, som også den kristne kirke bekender sig til
(Faderen, Sønnen og Helligånden) - dog uden hidtil at
have forstået dens sande natur og pointe (se fx de dramatiske, kirkehistoriske redegørelser for treenighedsbegrebets
fortolkning gennem tiden).
Det tilføjes, at der her er tale om en højst summarisk
symbolforklaring, og den interesserede læser anbefales
derfor at opsøge Martinus egen redegørelse for symbolets indhold, der ﬁndes i hans symbolværk: ”Det evige
Verdensbillede”, bind 2, symbol nr. 22, side 165 (Borgens
Forlag).

Guddommens redskaber
En skare af lysets væsener,
som har kosmisk bevidsthed, og som tilhører samme
udviklingsspiral som jordmenneskene, beﬁnder sig i
jordklodevæsenets åndelige
legemer, som er dé åndelige
verdener, jordmenneskene
oplever efter døden. Disse åndelige væsener er åndelige
talentkerner for lysets skytsengel. De er kommet som
bærere af en kosmisk impuls fra højere verdener, dvs
kloder med kosmisk bevidsthed og repræsenterer Forsynet eller selve Guddommens tankeverden, som de er
ét med.
Vi behøver ikke at kende disse
væseners navne eller identitet, de
er Guddommens redskaber i jordklodevæsenets bevidsthed, og når
vi beder til Gud, kommer vi naturligt i kontakt med disse væsener
og deres hjælpere. Ja, det enkelte
jordmenneske kan efterhånden
selv blive en af deres hjælpere.
Jo mere de enkelte jordmennesker besjæles af dén åndelige
bølgelængde, som er næstekær-

lighed i praktisk udfoldelse,
forenes deres bevidsthed
med dé lysvæsener, som er
åndelige talentkerner i den
voksende hovedtalentkerne
for kristusbevidsthed eller
kosmisk bevidsthed i jordklodens mentalitet.
Jordmenneskene begynder da at blive fysiske talentkerner
for samme kristusbevidsthed, det er “Kristi genkomst på
jorden”.Det betyder menneskebevidsthedens forening
med selve Guddommens tankeverden på en sådan måde,
at viden om alle tings sammenhæng og betydning strømmer
ind i menneskets sind og fylder
det med kærlighed til alt og alle.
En sådan kærlighed er ikke en
følelsesbetonet sentimentalitet,
men en med praktisk sans forenet
væremåde, der er til gavn og
glæde for helheden.
Uddrag af artiklen “Jordmenneskenes skytsengel nr. 1” fra
foredrag, Martinus holdt i april
1949.
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GRISELIV
v/Joy Persson
Martinus går direkte til sagens kerne, griber problemet
I en TV-udsendelse for nylig så vi en ﬂok glade grise,
ved roden: den manglende humane bevidsthed, den
som med krølle på halen ivrigt og veloplagt tog del i en
manglende humane følelse. Han siger: “Det kan ikke
“leg”, som et forskerteam havde arrangeret for at “spørge
nytte noget at fortælle dem der dræber, myrder og går på
grisene selv”, hvad de ønskede sig af et godt griseliv. Der
jagt og lystﬁskeri, at de kommer til at lide for det, at det
var ingen tvivl om svaret.
kommer tilbage til dem
De deltagende grise var
selv. Her hjælper ingen
straks med på ideen og trykforklaringer, prædikener
kede på de rigtige knapper,
Dyrenes tjeneste for
eller dommedagstale, det
der gav dem halm og strømennesket
er
er den humane evne der
else og de saftige gulerødskal
til.”
velkendt og udbredt.
der, som grisene ønskede
sig for at have et rigtig godt
Ja, og den er der heldigvis
griseliv.
Menneskets tjeneste for
nu mange, mange mennesker der allerede har,
Forskerne viste os modeller
dyrene er endnu ikke
hvilket ses af de protester,
af pattedyrhjerner, hvor en
forstået.
der fremkommer mod de
grisehjerne i størrelse, form
afskyelige dyretransporog opbygning var lig en
ter, og i det hele taget mod
menneskehjerne. Centrene
vores
forkvaklede
landbrug
med
dets store svinefabrikker
for intelligens og følelse var de samme, og forskerne
som
koncentrationslejre
for
ulykkelige
dyr.
forklarede, at grisen har den fjerde højeste intelligens
(IQ) af alle pattedyr incl. mennesket. Den kommer ﬂot
Martinus har derfor valgt den humane indfaldsvinkel,
ind som nr. 4 i rækken: menneske, abe, hval, gris. Og står
forståeligt nok, selv om han også analyserer det teknisk,
altså over både hund og hest og andre af vore foretrukne
kødspisningens skadelige virkning på vort mikrounivers
kæledyr!
og de karmiske konsekvenser. Ingen der kender Martinus’
værker lades i tvivl om alvoren i disse ting og nødven“Så det er egentlig uretfærdigt, at det er hunden og ikke
digheden af at det ophører, hvis menneskeheden selv skal
grisen, der ligger på tæppet foran pejsen i vore hjem”,
komme videre.
sagde forskerne med et undskyldende smil. Og disse højtstående dyr bliver behandlet som “produktionsenheder”!
Vi burde skamme os noget så frygteligt!

Martinus gik til sagen med
største alvor
Menneskehedens forhold til dyreriget er et af de helt
store emner, Martinus har beskæftiget sig med, klart og
markant, langt stærkere og mere direkte end nogen anden
spirituel lærer jeg ved af, selv om nogle af dem antyder,
at “det er bedst at være vegetar”, hvis man betræder vejen
til højere bevidsthed.
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Dyrenes åndelige betydning

I en pjece fra Darjeeling Goodwill Animal Shelter i Indien
peges der på den videre udvikling af det forudbestemte
humane forhold mellem dyr og mennesker, der kun er
ved en begyndelse. Det vil efterhånden blive til et sjæleligt/psykisk og telepatisk forhold, som vil gavne dyrenes
udvikling frem ad deres vej til en højere bevidsthed.

”Man vil se helt ekstraordinære tilfælde af dyrs mediale
evner under menneskelig inspiration, som vil fremme
intelligensfaktoren i dyret meget hurtigt, og det er et af
de enestående resultater af den prædestinerede relation
mellem mennesker og dyr”.
“Menneskeheden har en vital rolle i evolutionen af dyreriget.”
“Når menneskeheden er mere avanceret, vil dets intel-

“En af de måder, hvorpå menneskeheden vil blive undervist i dets ansvar overfor dyreriget, vil blive gennem en
Avatar, som vil fremkomme i begyndelsen af det næste
århundrede (det 21.årh.) og åbenbare for menneskeheden
dens nære slægtskab med dyreriget. Avatarens vej bliver
forberedt af de mange, som i vore dage (det 20.årh.)
arbejder på at vække offentlighedens interesse for dyrevelfærd og dyrebeskyttelse gennem deres forskellige
organisationer og mange bøger og pjecer.”
(En Avatar er en “guddommelig inkarnation”, der kommer ned for at undervise. Pjecens tekst er fra midt i det
20.årh.)
“Dyreriget er én stor hierarkisk enhed, hvortil menneskene hører gennem deres animalske, æteriske og astrale
legemer. Det er gennem følelseslegemet, at menneskets
sjæl kan få kontakt med dyrenes sjæl. Mennesket kan kun
nå fuldkommenhed, når bevidstheden transcenderer den
menneskelige begrænsning og inkluderer de underliggende riger såvel som de overmenneskelige.”

ligente indtryk på bevidstheden i dyreriget skabe planetariske resultater, som ikke er mulige i dag.”
“Menneskerigets opgave er at kanalisere højere spirituel
energi til de lavere riger i naturen.”
“Når gudesønnerne i menneskeform er blevet fuldkommengjorte, vil problemerne i naturens verden blive løst,
og virkningen i dyreriget vil være eliminering af smerte
og lidelse, og idealtilstanden fra “Edens Have” vil genopstå.”

“Virkningen af den Nye Tidsalders energier vil forene og
skabe en tæt syntese af naturens riger, som forberedelse
til den opgave, der forlængst er bestemt for menensket:
at blive en formidler af den højere spirituelle energi til
dyreriget - den største tjeneste vi mennesker kan yde vores
yngre brødre og søstre i evolutionen.”

Dyrerigets forløsning beror
på mennesket
Er det et barsk udsagn for mennesket at acceptere?
“Der er visse aspekter af forsynets arbejde, som nu dette
i forbindelse med dyreriget, som kalder på disciple af
en helt anden slags end dem, der tjener menneskeheden.
Grupper af mennesker er specielt inkarnerede for at
arbejde med dyreriget, og det sker gennem en proces
kaldet interspecies communication. Mange af disciplene
i disse grupper er store psykometriske arbejdere, for en
psykometriker er en, hvis sjæl er sensitiv overfor sjælen
i andre livsformer.
De er forløbere for et arbejde og en bevidsthedstilstand,
som efterhånden vil brede sig mere og mere og tilsidst
blive almen. En “esoterisk” dimension af den forbrødring,
som vil ﬁnde sted mellem dyr og mennesker i fremtiden,
efterhånden som mennesker modnes til at opleve og
forstå.

Vi må have nogle nye, klare retningslinier for grise i fremtiden.
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Julens marcipangris
v/Ruth Olsen
Julen er en gammel fest, som engang var et led i Gudindens frugtbarhedskult. Det var den tid på året, hvor
menneskene måtte gøre sit til, at den livgivende sol atter
kunne vende tilbage og befrugte Moder Jord, dvs vække
hende op til nyt liv og skaberkraft.
Gudinden havde mange navne og symbolske fremstillinger. Hun blev især forbundet med vildsvinet, det mest
frugtbare af alle dyr. Ja, hun blev simpelthen kaldt “soen”,
som således blev anset for at være et helligt dyr. Også
den ægyptiske gudinde Nut blev fremstillet som en so.
Var det mon derfor, det blev et nedvurderende udtryk i
kristen tid?

jyske åer op. Hun skulle jo sørge for det livgivende vand.
I andre sagn går soen ved nattetide rundt med sine grise
- syv, ni eller tolv. I den gamle religion havde Gudinden
som regel ni præstinder, som kaldtes “grise”.
Disse sagn holdt sig i folkemunde langt ind i kristen tid,
omend de ofte blev digtet lidt om for at vise den kristne
Guds sejr. F.eks. var der en historie om præsten, der ved
juletid blev kaldt til et dødsleje, men fandt en so i sygesengen, hvorefter huset sank i jorden.
Det var en høstskik, som holdt sig helt op i det 19.årh., at
man skulle ofre de sidste neg til forskellige naturvæsner.
Den vigtigste var “Glosoen”, hvilket betyder en rødglødende so. Fik hun ikke sit neg, blev hun ubehagelig. Ofte
blev det sidste neg kaldt “soen”. Men ofte blev det sidste
neg formet som en mage til so-gudinden, som regel som
en buk. Kornet var jo hendes genopstandne søn/elsker.
Så nu ved vi altså, hvor traditionen med julens halmbuk
stammer fra!

Ved juletid slagtede man kultens vigtigste offerdyr, den
hellige julegris, for ved at indtage noget af gudindens
kød og blod ﬁk man del i hendes hellige kraft. Så når du
sætter tænderne i mandelgaven - marcipangrisen - udfører
du altså en symbolsk rituel handling! Grisen var altså en
gang et højt æret og respekteret dyr.
I Mads Lidegaards bog “Da danerne blev kristne” fortælles om de mange folkesagn, hvor soen hele tiden dukker
op som en særlig magtfuld skikkelse. Det er f.eks. en
kæmpeso, Limgrim, der roder Limfjorden og mange

Men så kom den dag, da Chiang forsvandt. Han havde til det sidste talt
til dem om aldrig at holde inde med deres studier og deres stræben efter
at forstå mere af det fuldkomne, usynlige princip i alt liv. De sidste ord,
han udtalte var: “Bliv ved med at arbejde med kærlighed”.
Fra “Jonathan Livingston Havmåge”
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Om Martinus sprogbrug
v/Søren Olsen
Martinus har valgt at skrive
sit åndsvidenskabelige værk Det Tredje Testamente - med
et minimalt brug af fremmedord. Hvor det har været
nødvendigt har han måtte
“opfinde” og definere nye
ord - tyngdelegeme, åndsgenstand, højeste ild, polforvandling osv.
Vores sprog må nødvendigvis
være ufuldkomment udviklet på åndelige områder, hvor
vores sanseevne er tilsvarende meget begrænset. Indenfor
den etablerede videnskab er genereret masser af fremmede
ord for præcist at beskrive de særlige fænomener, stoffer
og sammenhænge, som nu er denne videnskabs særlige
forskningsfelt.
I Kosmos 8-2005 citeres Ludwig Wittgenstein (sprogﬁlosof) for følgende: “Logikken er læren om, hvad der forudsættes, for at vi overhovedet kan sige noget meningsfyldt”.
Sproget er en af de forudsætninger, der over hovedet gør
det muligt at tale om logik, ligesom sproget sætter grænser
for, hvor præcist vi kan udtrykke os. Sproget afspejler først
og fremmest den fysiske verden, vi har gjort erfaringer
i. Vi har en ufattelig stor del af den ydre verdens detaljer
som åndsgenstande i vores indre. Men også mange indre
psykiske fænomener har vi ord for, ikke mindst de vi har
gjort smertefulde erfaringer gennem - had, jalousi, sorg,
angst og depression.
Sproget er at sætte lyde/ord på vores oplevelser og afspejler dermed også udviklingen af intelligensen - et
detaljeret bevidst forhold til omgivelserne. Hvad vi ikke
er helt bevidste i er, at oplevelsen af en ting vil altid være
noget andet end tingen i sig selv (ifølge I. Kant og Martinus) Sproget kan altså kun udtrykke menneskets særlige
oplevede forhold til verden. Der er lagt et “oplevelsesﬁlter” ind i sproget. Gennem sin detaljerede beskrivelse
af ”det levende væsen”, har Martinus givet os mulighed
for at forstå den proces, der muliggør oplevelse af livet.
Vi oplever på forunderlig vis verden, som om den ﬁndes
udenfor os selv, men vi har delvist erkendt, at al oplevelse
foregår “inde i os selv” - i ånden - selvom naturvidenskaben mener, at det er hjernen, der oplever.

Videnskabens styrke er, at man har systematiseret sprogbrugen i en sådan grad, at en kineser og en dansker i
bedste fald refererer til det samme, når de taler om f.eks.
kemi eller fysik. Videnskabens succes, styrke og sammenhængskraft, dens globale udbredelse som repræsenterende
en samlet ånd indenfor hver videnskabelig disciplin,
skyldes i høj grad et fælles veldeﬁneret sprogbrug. Hvad
den jordiske videnskab mangler at erkende er, hvad liv er
og dermed selve betingelserne for oplevelse og udvikling
- altså hvad dette “inde i os selv” reelt dækker over.
Man kan være en fremragende tænker uden at kende
noget som helst til det stof tanker formes i, ligesom man
kan være en fremragende keramiker og formgiver uden
at kende lerets særlige mineralogiske sammensætning.
Vi mennesker er endnu fra “naturens hånd” vældigt begrænsede i at forstå tilværelsens dybere sammenhænge, i
kraft af det begrænsede fokus vores vågne dagsbevidsthed
knyttet til det fysiske legeme giver os. Alligevel er vi
nået langt! Vi har jo en ret så udviklet evne til at se indad
- til at se i ånden - til at være bevidste om hvad vi føler
og tænker, og at vi føler og tænker. Derfor spiller også
samvittighed og moral - måske med religiøse over- og
undertoner - en vigtig rolle i de ﬂeste menneskers liv, uden
at de ved hvorfra den kommer, og hvorfor de i grunden
tager den så alvorligt.
Tænk hvilken fantastisk åndelig virkelighed der afsløres,
via jegets bevidste oplevelse af og forholden sig til egne
tanker og følelser. Livsgådens løsning skal selvfølgelig
ﬁndes i vores eget indre, gennem en højere forståelse
af det, vi allerede kan, og som sproget allerede afslører.
For hvad ville sproget være uden et ”jeg”, med evne til
at skabe og opleve alt muligt. Det treenige princip er
selvfølgelig udtrykt i sproget. Sproget er jo udsprunget
af vores indre, hvad skulle det ellers udspringe af.
Menneskene har spejlet sig i religionerne og spejlingen
har udviklet sproget på områder, der lå uden for vores
sansers direkte rækkevidde. Gud, ånd, karma, sjælevandring, skærsild, himmel, helvede, engel, bøn, skytsengel,
næstekærlighed, ydmyghed, ærlighed, retfærdighed, for
ikke at glemme den store betydning i hundredvis af salmer og sange har haft for troen på det efterjordiske liv og
udholdenhed i dette jordliv. Gennem troens epoke blev
sproget udbygget tilstrækkeligt til, at en Martinus i en senere fase i vores lovbundne udvikling kunne grundlægge
en åndsvidenskab på bl.a. dette sprogbrug.
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Nu skulle den dybere baggrund for ordene forklares og
forstås. Ånd er f.eks. også en slags stof. Tanker og følelser skal udtrykkes/skabes i noget stoﬂigt, ligesom ting i
den fysiske verden udtrykkes/skabes i noget stoﬂigt. En
åndsvidenskab baseret på at forstå tilværelsen i sin helhed
indefra og ud og ikke som nu udefra og ind, er gjort frit
tilgængelig for os.

Vi må være inderligt taknemmelige for, at Martinus
ikke har gjort sit værk så abstrakt og utilgængeligt, som
tilfældet er indenfor mange videnskabelige grene - ikke
mindst ﬁlosoﬁen. Martinus har valgt - så langt som det har
været muligt - at bruge ord som vi mennesker i forvejen
har haft en vis om end uldent deﬁneret forståelse af. Han

har bygget videre på et spinkelt instinkt- og følelsesbaseret åndeligt ordforråd, som han sammen med symboler
har brugt som afsæt for sine grundige forklaringer og
analyser. Efter devisen: hvis du har oplevet/erfaret dette
i din ånd, så kan jeg bygge videre på det, og du vil måske
kunne forstå, at denne oplevelse på en måde beviser, at
der må være f.eks. intelligens til ikke bare som en del af
menneskets bevidsthed, men at universet selv er styret
af en intelligent kraft. osv. osv.
Vi skal have indsigt, så kursen kan rettes ind, og vi kan
komme sikkert i havn! Den fortabte søn skal vende
hjem! Det er “billedsætninger”, der er til at forstå. Ret
uvidenskabelige er de, men dækkende for med få ord at
beskrive målet for åndsforskerens rejse. Martinus blander
hard core analytisk erkendelse og dagligdags erfaringer
for at hjælpe sandhedssøgeren på vej. I det perspektiv
bliver Martinus ikke altid veldeﬁnerede sprogbrug af
mindre betydning. Det løser sig selv efterhånden, som vi
har lært noget mere og selv begynder at kunne se klarere
i ånden.
Denne artikel er en optakt til to efterfølgende. Den ene vil
kredse om det ”indre” og ånd og oplevelse og den anden
vil se på Martinus deﬁnition af begrebet sjæl.

Gavekultur i praksis
v/GunderFrederiksen
Det rene kaos efter jordskælvet i Pakistan. Det er, hvad vi
alle har læst, hørt om eller set gennem nyhedsmedierne.
Der manglede ressourcer i uhyggelig grad, og regeringen
kritiseres for passivitet. Først 4 dage efter katastrofen ﬁk
udenlandske redningshold lov til at begive sig ud i katastrofeområdet. Uden civilsamfundets mobilisering ville
krisen være total, oplyser dagbladet INFORMATION d.
13. oktober 2005. Heldigvis er det islamiske samfund
ikke ukendt med begrebet gavekultur i praksis.

uden har han ladet opføre 3.000 hospitaler og sørget for
uddannelse af 40.000 sygeplejersker, ligesom der under
hans vinger ﬁndes 50.000 forladte eller forældreløse børn,
mentalt syge, ældre og socialt udstødte. Indsamlingen af
penge, klæder og mad sker med stor entusiasme, hvilket
står i skærende kontrast til regeringens indsats. ”Folk giver penge til mig”, siger Edhi, ”fordi de vil se resultater”.
(Mon ikke vi her kan læse mellem linierne, at pengene
ellers kunne forsvinde i korrupte lommer?)

Giverviljen er imponerende. Den er personiﬁceret ved
en olding med navnet Abdul Sattar Edhi, hvorom Information oplyser, at han på 35 år har skabt ”den muslimske verdens formodentlig største stiftelse for ”gode
gerninger”.
Edhi er en helgenlignende asket med langt, hvidt skæg.
Han bor med sin kone i en etværelses lejlighed i Karachi
og beskrives som Pakistans Mother Teresa. Han begyndte
med sine egne hænder plus 1.000 dollars. I dag fortæller
INFORMATION, at han har en armada af ambulancer og
lastbiler, som transporterer fødevarer til hele landet. Des-
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Er det så et gode for landet? Ja, naturligvis. Men vi må
ikke glemme, at det også har en bagside. Hele den storslåede private offervilje gør det jo lettere for de offentlige
myndigheder at vise passivitet.

Om begrebet ånd
v/Svend Åge Rossen
Et af kulturhistoriens mest
centrale begreber er ånd.
Det har været almindeligt at
betragte ånd som et særkende
for mennesker i modsætning
til dyr. Desuden opfattes ånd
som noget afgørende forskelligt fra stof eller materie. Ånd
og materie er således traditionelt et modsætningspar. Men
det har altid været vanskeligt
at deﬁnere ånd udover, at den
er noget fundamentalt andet end materie. Jeg vil i dette
indlæg foreslå at opfatte ånd som identisk med henholdsvis af forstå eller skabe mening og at have en holdning.
Ordet mening bruges meget bredt, men er altid udtryk
for at forstå sammenhænge, som man anser for logiske.
Når man forstår meningen med noget, forstår man dets
logiske sammenhæng med andre ting, og når man skaber
noget meningsfuldt, er der tale om, at man frembringer
noget, som er hensigtsmæssigt og opfylder et formål. Man
kan også have en mening om et eller andet emne, dvs. en
opfattelse af dets natur, hvad det består af, hvordan det
er opstået og hvorledes det ændrer sig, hvilke love det
følger osv. I denne forstand er den pågældende mening
identisk med en erkendelse eller forståelse. En mening
om noget eller om nogen kan desuden være en holdning,
fx en positiv eller negativ holdning til nogen eller noget.
Til meningsbegrebet hører altså også sympati og antipati
og dermed hele den etiske dimension. I overensstemmelse
hermed er al intellektualitet, videnskab, kunst og etik
åndsaktiviteter. Det er også sådan man i almindelighed
opfatter åndsliv.
Som regel anlægger man desuden et kvalitetskriterium,
når man taler om åndsprodukter, idet man kun anerkender skabelser af høj kvalitet eller med stor værdi som
sådanne, men ikke anerkender dårlige endsige negative
og onde meningsudsagn eller handlinger som udtryk for
ånd. Denne skelnen er imidlertid uholdbar, mener jeg.
En åndsmanifestation kan både være noget godt og noget
ondt. Man kan da også tale om, at der er en dårlig ånd i
et miljø. Meningsdimensionen i hele sin kvalitetsskala er
følgelig en åndelig dimension.
En mening behøver heller ikke være sand for at være et
åndsfænomen. Selvom en mening anses for sand af den,

som fremsætter den, er den som bekendt ikke nødvendigvis sand. Om den er sand afhænger af vedkommendes
vidensgrundlag. En fremsat mening kan naturligvis ikke
være mere sand end sine videns- og erfaringsforudsætninger. Når Columbus’ sømænd frygtede, at ’Santa Maria’
nærmede sig Jordens kant, hvor de kunne styrte ned,
var deres frygt meningsfuld ud fra deres vidensmæssige
forudsætninger, som i den forbindelse var, at Jorden er
ﬂad. Både at fremsætte en mening og at forstå en mening
er en skabende proces, dvs. en åndsproces, uanset om
den er sand.
Når man forsøger at forstå meningen med, hvad andre
siger, prøver man som regel, om det kan passe med, hvad
man selv ved, men som i tilfældet med Columbus’ sømænd kan der også være tale om at forstå andres udsagn
ud fra deres egne forudsætninger.
Ud fra denne betragtning er ånd ikke noget substantielt,
men en proces: en åndelig virksomhed. Det er den måde,
på hvilken jeget sammenføjer sine erfaringer, viden,
idealer og ønsker med henblik på at skabe noget meningsfuldt,- eller forstå meningen med, hvad andre har sagt
eller skabt, og det er desuden den holdning, som det har
til sine omgivelser (sympatisk eller usympatisk). Ånd er
således en højere dimension end materien. Den er jegets
meningsfulde aktiviteter med materien. I overensstemmelse med sin egen betegnelse er materien et materiale,
som jeget kan bruge til at skabe noget meningsfuldt
med. Det kan være et kunstværk: en opera, et maleri,
en ﬁlm osv. eller det kan være en teori om tilværelsen,
en ﬁlosoﬁ m.m. ligesom det også kan være en human
væremåde. Den åndelige dimension er således en helt
anden kategori af væren i tilværelsen end den materielle
kategori, og den muliggøres kun i kraft af individets
tidløse jeg. Det er fordi jeget er hævet over tid, at det
kan sanse det materielle stof i et tidsperspektiv og derved
skabe mening i sine frembringelser, ligesom det også er
i stand til at forstå meningen med andres frembringelser
i et tidsperspektiv.
At ånd er en anden kategori af væren end materien kommer også til udtryk ved, at ånd er immateriel. Man kan
ikke måle en menings længde og bredde eller veje den på
en vægt. At ånd er immateriel kunne friste til at mene, at
den er identisk med jeget, som også er immateriel. Den
fristelse skal man imidlertid modstå, mener jeg. For det
første er det at ændre for meget på begrebets indhold i
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forhold til traditionen. Når man skal deﬁnere et begreb må
man tage udgangspunkt i, hvorledes begrebet i væsentlig
grad bruges, og det bruges som værdibetegnelse for kulturprodukter, altså skabte ting. Begrebet ville altså miste
den identitet, det har i forvejen ved at gøre det lig med
jeget. Desuden er jeget et noget, som er udifferentieret.
Det kan man ikke sige om ånd, som kan fremtræde mindst
lige så detaljeret som stof.
At ånd er immateriel har været en af vanskelighederne
med at bestemme og deﬁnere ånd. At ånd er immateriel
er ikke det samme som, at ånd er noget ureelt. Ånd er
tværtimod en meget effektfuld realitet, hvis virkninger
ikke står tilbage for materielle stoffer. En tale, en bog
eller et kunstværk kan fx få en enorm indﬂydelse på
mange mennesker. Denne indﬂydelse skyldes ikke disse

korset som et koordinatsystem, symboliserer det, at alle
punkter i dets kvadranter har både et åndsindhold og en
materiel fremtræden, ligesom ethvert punkt har både en
abscisse og en ordinat. Konklusionen er, at det evige jeg
ikke kan udtrykke nogen ånd uden materielle midler, og
at det materielle stof overalt, hvor det forekommer har
et åndeligt indhold.
Som kuriosum kan det nævnes, at Giordano Bruno blev
dømt og brændt år 1600, fordi han hævdede, at der i naturen gives to grundlæggende substanser, den ene kalder
han form (læs ånd!), den anden stof. Hans synspunkt var,
at stoffet er lige så evigt som Guds ånd, fordi Gud ikke
ville kunne udtrykke sin ånd, hvis der på et tidspunkt i
evigheden ikke havde eksisteret stof. Det var dette synspunkt, han blev fældet på ved at ”han vedrørende alle tings
tilblivelse fastholder to evige principper, verdenssjælen
og et første stof (anima mundi et prima materia). 1
Fodnote
1
Giordano Bruno: Om årsagen, princippet og enheden (med indledning
af Axel Haaning, Kbh. 2000, s. 73

tinge fysiske side, men deres usynlige og immaterielle
indhold. Enkelte mennesker som fx Kristus, Muhammed
eller Buddha har som bekendt med deres rent åndelige
indﬂydelse haft en enorm betydning for historiens gang.
Det er ikke deres fysiske legeme, som har haft den store
betydning, men hvordan de har været som mennesker,
hvad de har sagt og ment.
En af de bedste analyser fra Martinus’ side af begrebet
ånd i modsætning til materie er efter min mening kapitlerne om forskning på tværs og på langs ad materien i
”Bisættelse” fra kap. 29. Her markerer Martinus ånd
og materie med korset, idet han skriver, at de to sider
af tilværelsen kun kan symboliseres med to linier, som
går på tværs af hinanden. Ånd er symboliseret med den
lodrette linje og materie med den vandrette. Bedre kan
det formodentlig ikke symboliseres, at de to sider af den
oplevede tilværelse i deres væsen er totalt forskellige,
men samtidig at de altid er forbundet. Hvis man opfatter
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Martinus sagde til Lars Nibelvang:
Jeg organiserer ikke alene jeres eget erfaringsmateriale, men jeg retter jeres opmærksomhed ind på de rigtige steder, sådan at I
i fremtiden kan vide, hvor det er, I selv skal
søge.

Kan

organtransplantation
ændre personligheden?

v/Ruth Olsen
En TV-udsendelse for nylig såvel som tidsskriftet Illustreret Videnskab (15/2005) har beskæftiget sig med, hvad
der sker, når et menneske får vitale organer fra en afdød
person. Det har vist sig, at der af og til sker “mystiske”
ændringer i modtagerens smag m.h.t. mad, drikke og
musik, ja personen kan huske ting, som han/hun aldrig
har oplevet.
I et tilfælde, hvor en lesbisk kvinde ﬁk
et donorhjerte, begyndte hun pludselig at
føle sig tiltrukket af mænd. Andre fortæller om, hvordan de gennemlever donorens
dødsøjeblik igen og igen. I USA, hvor
donorens identitet ikke holdes hemmelig,
er det blevet bekræftet, at det er donorens
vaner og erfaringer, organmodtageren har
fået del i.
En konkret historie: En 18-årig kvinde ﬁk
et hjerte fra en musiker, der selv skrev musik og tekster. Kvinden mødte musikerens
forældre, som spillede hans musik for hende. Selv om det
var første gang, hun hørte musikken, kunne hun straks
synge med på teksterne. En af sangene hed “Danny, my
heart is yours”, og den unge kvinde, som havde fået hans
hjerte, hed “tilfældigvis” Danny!
Naturvidenskaben forsøger at forklare fænomenet med
forskellige teorier, bl.a. baseret på det faktum, at nervesystemet i hele kroppen producerer signalstoffer, neuropeptider, der sender informationer til hjernen. Man går
altså ud fra, at organer sidder inde med information om
den oprindelige ejermands liv og levned. Man opererer
med begrebet “cellulær hukommelse”. Andre regner med,
at eftersom f.eks. et hjerte genererer et elektromagnetisk
felt, der kan registreres på over 3o meters afstand, kan
dette felt påvirke hjernen.

Hvad siger åndsvidenskaben?
Fra åndsvidenskaben ved vi, at organer er levende væsner, der er langt fremme i deres egen spiral m h t åndelig
udvikling. De er ved en persons inkarnation blevet tiltruk-

ket som redskab for netop denne persons Jeg, fordi deres
vibrationer passer sammen. Hvis deres vibrationer og
viljer ikke harmonerer, vil organet ikke kunne inkarnere
hos den person. Deres gensidige samarbejde er livsvigtigt
for begge parter. Der sker en bevidsthedsoverføring mellem dem, skriver Martinus (LB II stk. 596).
Da den biologiske forligelighed, lægerne
er i stand til at konstatere, kun vedrører
de grove vibrationer, må man ved transplantationer bedøve immunforsvaret med
medicin, ellers vil organet risikere at blive
afstødt. Lægerne forstår endnu ikke, at
disharmonien kan ligge på et højere og
ﬁnere plan, og at organvæsner også har
en vis egenvilje.
Nok har organer en dagsbevidsthed på sit
plan, men den afdøde persons bevidsthed
sidder ikke i hans krops eller organers fysiske stof. Den hører til i hans “åndelige”
legemer, der består af stråleformig energi, og som han har
“taget med over på den anden side”. Kommunikationen
mellem organvæsnet og dets makrovæsen foregår mellem
deres åndelige legemer, omend de i fysisk inkarnation
bruger nervesystemet som redskab. Ved døden afbrydes
denne kommunikation, så den afdødes bevidsthed, herunder hukommelsen, kan altså ikke følge med organet
over i en andens krop.
Hvis organet har været nedfrosset inden transplantationen,
er dets Jeg og dets mikrovæsners jeg’er iøvrigt diskarneret, og ved optøningen inkarnerer nogle helt andre jeg’er,
såvidt jeg har forstået (LB V stk.1701). De behøver altså
slet ikke have noget med den oprindelige ejermand at
gøre. Eller hvad?
Martinus siger (LB II stk.602), at et makrojeg efter den
fysiske død stadig godt kan være knyttet til sine mikrovæsner med sin “vanebevidsthed”, men det gælder vel
kun en meget kort periode. I bogen Bisættelse kap. 170-71
skriver Martinus, at den afdøde krops ejermand fra sin
overfysiske tilværelse i ret lang tid godt kan følge sit ligs

23

skæbne med stærke følelser. Det gælder især, hvis hans
følelseslegeme er højt udviklet, det legeme som jo bærer
dagsbevidstheden efter den fysiske død.

kede, at organmodtageren ikke længere behøvede at tage
immunforsvars-dæmpende medicin for at holde på sit nye
organ. Donoren havde åbenbart stadig en vis indﬂydelse
på sit organ, men da han “gav slip” på det og med glæde
overgav det som en gave, accepterede organvæsenet sit
nye “hjem”.
Som makrovæsen er vi en slags skytsengle for de organog mikrovæsner, vi har knyttet til os, da vi inkarnerede.
De er gået ind i samarbejdet i tillid til os som beskyttere.
Misbruger vi denne tillid og gør deres liv til et helvede
og dermed påfører dem en for tidlig og unaturlig død,
hvordan skulle en afdød donor så med glæde se sit organ
transplanteret ind i dette “helvede”? Eller hvordan skulle
et organvæsen af egen fri vilje gå ind i det?

Konklusion
Intet tyder på, at det transplanterede organ i sig selv kan
påvirke modtagerens bevidsthed på den beskrevne “mystiske” måde. Jeg tror derfor, at det er organets oprindelige
ejermand, der fra det overfysiske plan kan følge sit organs
skæbne, og herfra kan sende impulser til den nye ejers
bevidsthed. Det handler om en form for besættelse. Hvis
denne teori er rigtig, kan det være ret betydningsfuldt, om
den afdøde donor bryder sig om den nye ejer eller ej.

Organvæsner har også en dagsbevidst vilje, ifølge Martinus. Man kan modarbejde den med bedøvende medicin
o.lign. Men det er jo ingen reel løsning. Der er en årsag
til, at organer går “i strejke”, og det er meningen vi skal
lære den at kende og blive klogere. Den dag uvidenheden
er ophørt og vi har fundet ud af at leve i harmoni med
de væsner, der er i vor tjeneste, behøver vi ikke tekniske
løsninger som organtransplantation. Problemet er ånde-

En af historierne i TV-udsendelsen berettede om, hvordan en organmodtager via et medium ﬁk kontakt med
den afdøde traﬁkdræbte donor, ﬁk overbragt sin dybe
taknemmelighed og ﬁk donorens velsignelse. Det bevir-

Martinus sagde i en tale 2/4-1950 bl.a.: (fra artiklen “Kristus og verdensbilledet)
Årsagen til, at mikrovæsner kan have mulighed for at skabe disharmoni i en organisme, hvis indehaver eller makrojeg
lever et fysisk sundt liv, er kun at ﬁnde ét sted: i menneskets egen optræden som mikrovæsen i dets makroorganisme eller
verdensalt. Skaber mennesket harmoni og velvære for sine medvæsner i denne makroorganisme, elsker det sin næste som
sig selv, samtidig med at det lever sundt fysisk set, da vil de mikroindivider, der ikke er på bølgelængde med de kosmiske
love, efterhånden forsvinde fra dets organisme, og højere og mere udviklede og harmonisk indstillede individer eller celler
og atomer vil inkarnere i stedet.
Men forfølger samme menneske sin næste eller gør dennes liv uudholdeligt, mørkt og trist med vrede, surhed og bitterhed,
da er det selv som en celle, der spreder gift i sin makroorganismes kød og blod og ikke en livgivende mikroorganisme, og
da kommer det samme til at gælde for de mikrovæsner, der inkarnerer i dets egen organisme. De er giftspredende, usunde
og farlige for de øvrige mikrovæsner og dermed for helhedens tilstand af sundhed og velvære.
Som mikrovæsen i en organisme er det klart, at man ikke skal myrde eller besværliggøre livet for de andre mikrovæsner i
samme makroorganisme, derved skaber man ikke blot disharmoni i forholdet til disse medvæsner, men også i forholdet til
den helhed, dvs det makrovæsen, man er en del af, og dermed også til de mikrovæsner der lever i ens egen organisme. Loven
for årsag og virkning, eller “som du sår, skal du høste”, gælder nemlig både for mikro-, mellem- og makrokosmos og for
vort forhold til alle disse tre verdener.
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Min vej til Martinus

v/Vagn Noach

Tror du på Gud, spørges der om, og allerede ved ordet
tro, begynder det at vakle. Tro skaber megen splid, megen
forstokkethed, og det er vanskeligt at argumentere imod
de hellige. Sådan var det for mig, da jeg gik til konﬁrmationsforberedelse.
Jeg følte mig forkert, når jeg så de andre sidde stille og
høre på, at 5000 mand spiste af én ﬁsk, og at Jesus gik på
vandet. Jeg havde aldrig set noget sådant, og da de andre
ikke protesterede, tænkte jeg, at der var noget galt med
mig. Jeg kunne ikke tro. Jeg kunne ikke forholde mig til
noget, som jeg følte var rent sludder.
Min mor var troende. Ikke noget med at gå i kirke hver
søndag, men hun havde som 15-årig været ramt af den
Spanske syge, og ingen havde regnet med, hun overlevede. Hærget af feber oplevede hun pludselig, at hun sad
oppe i det ene hjørne af værelset og så ned på sig selv og
tænkte, hvorfor sidder de mon der og græder? Feberen
fortog sig, men oplevelsen var så stærk og klar, at hun
aldrig glemte den.

Konﬁrmation
Da jeg ikke kunne tro, mente
jeg ikke, jeg kunne tillade mig
at blive konﬁrmeret i kirken.
Dette frygtelige budskab
måtte jeg betro min præst, så
en dag efter konﬁrmationsforberedelsen, stillede jeg mig
bagest i køen, da vi skulle
trykke præsten i hånden til
farvel. På god afstand af de
andre tog jeg mod til mig og
ﬁk fortalt præsten, at jeg følte,
det var forkert af mig at blive
konﬁrmeret.
Hvorfor kan du ikke tro, spurgte præsten venligt, og jeg
fortalte ham om de lignelser, som slet ikke stemte med
mine erfaringer. Du skal nok ikke opfatte dem så bogstaveligt, sagde præsten venligt og uden fordømmelse. Du
skal mere betragte dem som symboler end som faktiske
hændelser. Jeg tog endnu mere mod til mig, nu hvor jeg
altså ikke blev betragtet som en synder, og det ﬂøj frejdigt
ud af munden på mig: “Jamen, så kunne præsten jo ligeså
godt læse op af H.C.Andersens eventyr.”

Ja, svarede præsten, det kan du have ret i, men nu har vi
altså valgt Biblen som vores grundlag.
I løbet af de næste uger kom eftertanken. Det kunne da
ikke være rigtigt, at man udgav en bog i næsten to tusind
år, hvis det var noget sludder, der stod i den. Der måtte
alligevel være noget mellem linierne, jeg ikke havde
fået fat på. Jeg begyndte at læse Biblen, som jeg havde
læst H.C.Andersen. Jeg blev ikke meget klogere, men i
Johannes Evangeliet stødte jeg på navnet Nikodemus.
Det havde min far brugt om mig som kælenavn, men jeg
vidste ikke hvorfor. Min far var død, så jeg kunne ikke
spørge ham, og mor vidste det ikke. Nå, konﬁrmeret blev
jeg og kunne mine skriftsteder, som vi blev hørt i.

Unitarernes Hus
Årene gik, jeg kom ud af skolen, stod i lære, blev soldat
og ﬁk tusind andre interesser, herunder piger. Min mor
havde en nabo, der var vegetar, og af og til blev vi inviteret
på rødbedebøffer hos hende. De smagte langt bedre, end
jeg havde frygtet. En dag gik jeg med hende og min mor
til et foredrag i Unitarernes Hus. Det var spændende, for
her udlagde man Biblen på en anden måde, end jeg var
vant til. De fortalte også om stjernerne og reinkarnation
og andre ting, jeg ikke havde hørt om før.
Pludselig så jeg historien om Nikodemus i et andet lys.
Nikodemus og Jesus havde jo talt om igen at komme ind
i mors liv, dvs om genfødsel, og jeg forstod at livet var
en stadig udviklingsproces. Reinkarnationstanken gav
mening og satte meget af Biblen i et helt andet lys. Jeg
begyndte at se fornuft bag historierne.
Jeg ville stifte familie men havde ingen penge, så jeg tog
til Grønland for at bygge radarstation. Det blev fravær
langt mod nord, ensomme nætter omgivet af frost og is,
en enorm natur, der med et vindpust kunne feje dig ned af
bjerget og ind i uendeligheden. Efter mit første Nordlys
blev jeg stille og tænksom. Stjernerne blinkede, stilheden
var fantastisk, det gav en naturlig meditation.

Astrologi
Hjemme igen begyndte jeg en revisoruddannelse på
Handelshøjskolen. På skolen ﬁk jeg mange nye venner.
En dag betroede én mig, at han interesserede sig for
astrologi. Det ﬂøj ud af min mund: “Hvordan kan et så
velbegavet menneske som du dog tro på den slags pjat?”
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Han så venligt på mig og spurgte, hvordan jeg der ville
være revisor kunne udtale mig om noget, jeg ikke havde
undersøgt. Så jeg lovede at undersøge det og så komme
og fortælle ham, hvori han tog fejl.
Det blev en større opgave, end jeg havde ventet. Efter
fem år måtte jeg tilbage til min kammerat og sige undskyld. Der fandtes mere mellem
himmel og jord, end jeg havde
forestillet mig. Astrologien blev
en lidenskab. Alt kunne beregnes
og menneskers karakter kunne
beskrives gennem horoskopet.
Alt var nøje fastlagt, og det tiltalte en revisor, der ikke brød sig
om unøjagtigheder.
Da lidenskaben blev så voldsom,
at jeg næsten ikke kunne gå over
gaden uden at have undersøgt,
hvor planeterne stod, var der noget i mig, der sagde stop.
Var det mig eller stjernerne, der bestemte? Jeg besluttede,
at det var mig, der bestemte, og holdt astrologien lidt på
afstand. Alt skal behandles med måde og kritisk sans.
Men astrologistudiet betød, at jeg havde lært nye spændende mennesker at kende. Vi var nu kommet ind i New
Age årene og diskuterede på livet løs alle de eksistentielle
spørgsmål: Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvad
gør vi egentlig her? Jeg gik til yoga og meditation. Jeg
blev vegetar og opdagede, hvordan det forstærker alle
sanser. Og jeg kunne ikke længere tåle en øl til fester
uden straks at blive beruset. Jeg ﬁk “ud-af-krop”-oplevelser. Gennem en indisk yoga-lærer lærte jeg en del om
tankens magt.

Teosoﬁ
På et tidspunkt, da jeg følte jeg virkelig var begyndt at
lære noget, stiftede jeg bekendtskab med teosoﬁen. Atter
lærte jeg, hvor langt jeg var bagefter. Her kunne man læse
om, at vi også har usynlige legemer, hvori vort helbred,
vore følelser, tanker og egentlige Jeg har til huse. Jeg
lærte, at helbredelse og klarsyn ikke var noget mystisk,
men blot en evne til at se og oprette energien i disse legemer, der hvor den var svækket.
Jeg forstod nu, hvorfor Kristus altid blev fremstillet med
glorie om hovedet. Og at denne glorie ikke kun lå rundt
om hovedet, men strakte sig rundt om hele den menneskelige krop. Jeg forstod, hvordan man kunne føle sympati
eller det modsatte for et menneske, man tilfældigt mødte,
alt baseret på en tiltrækning eller frastødelse af disse
omkring kroppen liggende energier.
Da jeg havde dannet familie skulle det her vise sig, om
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alle mine ﬁne åndelige teorier kunne omsættes på det
praktiske plan. Det der er så let i tanken er straks sværere
i praksis. Men det er en nødvendig øvelse. Hvor skal man
bøje af og indgå kompromisser, hvor går ens egne grænser? Stædighed kan være en god ting, men tolerance og
tilgivelse kan være bedre. Hvornår skal man være blød
mand og hvornår “hård”. Jeg gav op og gik i terapi.
Rebirthing betyder genfødelse.
Men i rebirthing behøver du ikke
at dø fysisk. Du omgiver dig med
nogle mennesker, der betror hinanden deres inderste følelser, du
bliver lagt i 37 grader varmt vand,
trækker vejret på en bestemt
måde - og din krop giver slip
på alle de fortrængte oplevelser.
Der ﬁndes ingen barndom uden
fortrængte følelser. Der ligger
altid et mønster gemt under dine
problemer, og hvis du skal blive et helt menneske, må du
være i stand til at se dette mønster, så du kan forholde
dig til det. Hvis du kan se mønstret og ændrer dig, vil
omgivelserne også ændre sig. Eller måske står du alene
tilbage med dine nye holdninger. Det kan være svært at
stå alene men bedre end at fornægte sig selv.

Martinus
Livet er en lang udviklingsproces, men dine tanker fører
dig derhen, hvor du ønsker at være. Jeg havde fået svar på
mange spørgsmål, men jeg havde stadig en del løse ender,
jeg ikke kunne få til at mødes. Så kom hjælpen atter til
mig. Jeg stiftede bekendtskab med Martinus’ åndsvidenskab. Tænk at han levede, mens jeg gik og tænkte, og nu
havde jeg ikke længere mulighed for at møde ham.
Men heldigvis har han skrevet mange bøger, hvor han i
detaljer gør rede for, hvordan tingene hænger sammen.
Her faldt de sidste brikker på plads for mig. Nu føler jeg
virkelig, at min “tro” er baseret på viden, der endnu ikke
er blevet modsagt af videnskaben og som er baseret på
logiske sammenhænge. Nu ved jeg, at alt hænger sammen.
Vi er alle celler i Guds krop.
Det tog mig 55 år at få “puslespillet” samlet. Jeg vil ønske,
at den kristne kirke vil forlade sin stive og fasttømrede
opfattelse og åbne sig for den bredere horisont. Tænk hvad
det ville betyde, hvis mennesker var klar over, at alt her
i livet har sin pris, ikke her og nu men igennem en lang
udvikling. Himmel og helvede er her på jorden, og hvad
du sår skal du høste. Måske var der en og anden, der ville
tænke sig om, inden han forulempede et medmenneske,
hvis han kendte loven om årsag og virkning og indså, at
det han gør mod andre vil ske for ham selv. Mon ikke
mange så ville ændre retning?

Om bøger
Det er ikke nok at
overleve
Af Herbert Pundik
Gyldendal 2005
360 sider
Anm. v/Gunder Frederiksen

og som du kan se, har han ikke horn i panden”.
Jeg mindes, at jeg som ung mand under besættelsen blev
usikker, når talen drejede om sig jøderne. At de tyske
nazister stræbte efter verdensherredømmet blev klart for
enhver efter de mange og utrolig hurtige sejre i starten,
men hvorfor skulle det i særlig grad gå ud over jøderne?
Der blev for øvrigt ikke talt meget om det. Jødespørgsmålet blev noget i retning af et tys-tys emne. Men da der
blev hvisket om jødernes ﬂugt til Sverige ﬁk de heltestatus
hos de ﬂeste danskere.

Hvad er det særlige ved jøderne?
Det er, hvad Herbert Pundik påstår i sin selvbiograﬁske
mursten af en bog, der i år er udkommet i fjerde oplag
fra Gyldendals forlag. Når bogens titel er: ”Det er ikke
nok at overleve”, så understreges denne påstand kraftigt
af et forsidebillede af tre mænd i en robåd på ﬂugt fra
Nazismens dødsmaskiner. Med opsmøgede ærmer og et
fast tag om årerne i en lille robåd er Pundik skjult i morgenens tågedis på vej mod Sverige sammen med to andre
ﬂygtninge. Her fremtræder Pundik som en skikkelse,
der er meget langt fra at ville lade sig kue og slet ikke
af Hitlers herrefolkementalitet. Pundik er en overlever
i dette ords bedste betydning. Men som der fremgår af
hans biograﬁ, er dette blot at overleve ikke nok for ham
– og for hans folk jøderne. De vil mere end det.
De vil anerkendes. Det har til alle tider været jødernes
problem – de har manglet anerkendelse. Der tænkes ikke
blot på den omstændighed, at de af Nazismen og dens
sympatisører og håndlangere blev lagt for had – eller
måske endnu mere: skulle spille rollen som prügelknabe
for at retfærdiggøre jagten på dem. En jagt, der som bekendt førte til utrolige mængder af lidelser i Nazismens
koncentrationslejre og gaskamre, der kostede 5 millioner
jøder livet.

Hvordan jøderne blev opfattet
Pundik har ﬂere små beretninger, som viser noget om,
hvilket image jøderne havde i mange menneskers øjne.
Pundiks far, der var handelsrejsende, var på besøg hos
kunder i Sønderjylland. En af kunderne spurgte, om han
havde lyst til at hilse på en dreng, der var hans barnebarn.
”Det havde han, og manden kaldte på drengen. ”Sig pænt
goddag til hr. Pundik”, sagde bedstefaderen ”han er jøde,

Mange kender udtrykket ”Den evige jøde”. Det er titlen
på en bog af den danske præst Poul Borchenius med
undertitlen ”Af antisemitismens historie”. Jeg har ikke
læst bogen og agter heller ikke at gøre det. At bore i
antisemitismen tjener ikke noget godt formål. Mon ikke
jøderne har oplevet tilstrækkeligt af lidelser? Og mon
ikke det er på sin plads i stedet at koncentrere os om deres
mange positive sider. Fra bibelen ved vi, at Gud sagde
til Abraham: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes”
(Første Mos. Kap 12, vers 3). Vil det sige, at jøderne tvært
imod er Guds udvalgte folk, Guds ejendomsfolk – altså
noget særligt i forhold til alle andre folkeslag. Kan Gud
have en særlig kæledægge, så kan han/hun jo ikke være
alkærlig. Det kan vel ikke være retfærdigt at favorisere
nogle frem for andre?
Det får sin fornuftige forklaring af Martinus, hvor han
gør rede for, at ”alle levende væsener er Guddommens
redskaber” (Livets Bog 4 stk. 1303). Martinus skriver
videre: ”det jødiske folk er kun ”Guds udvalgte” på den
måde, at det er blevet det Folk, i hvilket ”alle jordens
slægter skulle velsignes”. Dette vil igen sige, at det er et
folk, der er foran i spiralen eller udviklingens kredsløb.
Derved er det blevet et folk, hvis skæbne de efterfølgende
Nationer eller Folk kan se tilbage på. Dets skæbne er således lagt blot for hele den øvrige verden. Da dette folk
altså er foran denne øvrige verden, vil denne igennem
nævnte folks historie være i stand til at følge hele dets
Skæbnedannelse eller udvikling. Den øvrige verdens folk
kan på dette folks skæbne se, hvorledes det går, når man
i alt for høj en grad misforstår sin identitet som ”Guds
udvalgte folk” og tror, at denne ”Udvælgelse” består i,
at man er kaldet til at være et herrefolk, hvilket altså i
virkeligheden vil sige, at man er kaldet til at ”byde og
befale” over alle andre folk i verden, og at disse altså
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kun skal være ens lydige tjenere”. – Mon ikke der også i
dag kan eksistere folkeslag for hvem disse kloge ord fra
et kosmisk bevidst menneske kan være klogt at lytte til.
– Jeg vælger at tro det.

Når præsten
tvivler
Af Karl Aage Kirkegaard
Sankt Ansgars Forlag 2005
125 sider
Anm. v/Gunder Frederiksen

Kan tvivlen være en kongevej? Er det ikke nærmest en
selvdestruktiv vej, en syg vej, en vej der kan føre til evig
fortvivlelse og sjælekvaler?
Jo, det kan det være og den vej, der her skal berettes om,
har da heller ikke manglet karakteristika som ovennævnte. Men når den ikke desto mindre fortjener betegnelsen
kongevej, så er det, fordi vandringsmanden, som her er
præst og optræder under synonymet Peter Mikkelsen, er
bevæget af motiver, som fortjener den dybeste respekt.
Motiver som man kunne ønske var langt mere udbredt
blandt danske præster, end tilfældet er i dag. Motiver
som endelig kunne føre til den reformation af den danske
folkekirke, som længe – alt forlænge - har været tiltrængt.
Motiver, som ville klæde den danske præstestand. Motiver, som omsider kunne medføre, at menighederne kunne
få tillid til, at selv præster kan være sandhedssøgende. Ja,
motiver, som igen kunne fylde de tomme danske kirker
og give dem nyt liv.
Det lille opus på 124 sider, der handler om tvivl, tegner
godt. I et ærligt forsøg på at forstå sit eget forhold til
Gud og til kristendommen, krænger præsten Peter Mikkelsen sin egen tvivlende sjæl ud for læserne. For ham
er præstegerningen ikke blot et embede og en godt betalt
levevej. Så vidt jeg kan se, hører Peter til undtagelserne
blandt danske præster. Han søger sandheden, men for
ham er det ikke blot et spørgsmål om intelligens. Han
lægger hele sin følsomme sjæl i sin præstegerning. Han
ønsker i et og alt at gøre det rigtige – at være i overensstemmelse med sin Gud – at søge sandheden og at leve
den. Men det fører ham ud i evindelige sjælekvaler med
dyb og pinefuld tvivl.
Når jeg trods alle pastor Peters kvaler ikke desto mindre
kalder tvivlen en kongevej, så er det ikke blot fordi det
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i sidste ende førte til noget godt for Peter, men fordi
jeg mener, det ville være en lykke for vor præstestand,
for menighederne og for vort ganske land om hele den
danske præstestand ville følge samme vej – søgen efter
sandheden, så præstegerningen blev mere end et godt
betalt embede.
Det er fem hundrede år siden Luther reformerede kirken,
som førte til dannelsen af de protestantiske kirker, og siden
har den kørt i nogenlunde samme spor, med det resultat,
at kirkerne gradvis tømmes, og rundt omkring i Europa
nedlægges ﬂere kirker eller ombygges til turistbureauer,
boliger eller andre formål.
Ikke så underligt at der er røster fremme om en ny reformation. I en kronik i Jyllands Posten den 18.3.2004
hedder det, at en ny reformation er bydende nødvendig.
”Kristendommen må ændre sig – eller dø. Forfatteren,
biskop John Spong understreger nødvendigheden af en ny
reformation, ”der vil være så omfattende, at den lutherske
reformation i 1500-tallet vil være en børnefødselsdag i
sammenligning”. – Stærke ord – men mon ikke også
det er, hvad der skal til. Det understreges i al fald af den
samvittighedsfulde præst Peter Mikkelsens åbenhjertige
bekendelser. Det understreges af den omstændighed, at
på alle andre områder i samfundet end netop kirkens
har vi været vidne til en rivende udvikling, som gør, at
afstanden til kirken er vokset. Og det understreges af de
halvtomme kirker.

Livet mellem
livene
Af Michael Newton
Borgen 2005
247 sider
249 kr.
Anm. v/Gunder Frederiksen

En verdenskendt hypnoseekspert udtaler sig om hypnoterapi på højt plan. Med en solid baggrund inden for sit
felt: ved hjælp af hypnose at føre klienter tilbage til livet
mellem livene (lml), har han skrevet en bog som ikke
blot er en beskrivelse af lml, men mest af alt en lærebog
for erfarne hypnotisører i, hvorledes det kan anbefales at
undervise almindelige hypnotisører i lml-hypnose altså
ikke blot i selv at foretage hypnose.
Martinus skriver om hypnose Livets Bog stk 1700: ”
– for disse kunstige Former gælder det, at de er unormale
og kan være skadelige for ikke at sige livsfarlige. De

kan således i værste Tilfælde totalt ødelægge Aandens
Forbindelse med den fysiske Organisme, der derved alt
for tidligt bliver ubrugelig og udskilller sig fra Jeg’et,
hvorved den fremtræder som ”Lig”.
I Livets Bog 6 stk. 2005 skriver Martinus om mennesker,
”der gerne vil tilegne sig clairvoyance og andre psykiske
evner herunder hypnose ”. ------ Meget godt kan naturligvis læres indenfor disse Foreteelser rent bortset fra
den skrækkelige fare for aandelig Afsporing, man her
bliver udsat for”.
Da det ikke desto mindre er en kendsgerning, at der er
mange mennesker, der er blevet hjulpet via hypnose f. eks.
befriet for smerter under tandbehandling samt for rygevaner eller anden dårligdom, vil det være ønskeligt med
nogen ressource på området, før vi føler os kompetente
til at anmelde bogen. Vi vil tage emnet op til grundigere
behandling i et kommende nummer af IMPULS.
Skulle der være læsere, som har erfaringer på området,
hører vi gerne om det f. eks. på tlf. 59 30 36 51 eller email k-i@vip.cybercity.dk

Why God won’t
go away

- om hjernevidenskab og
troens biologi
Af Andrew Newberg m.ﬂ.
Ballantine Books 2001
234 sider
Anm. v/Birgitte Siert

Når bogen hedder “Why God won’t go away” skulle man
jo forvente, at der er et konkret svar, ellers havde den vel
heddet “Why won’t God go away?”.
Bogen har vakt gevaldig opsigt i både videnskabelige og
religiøse kredse. Forfatterne har haft til hensigt at skabe
en (ny) vej til at udforske forbindelsen mellem videnskab
og den religiøse drift - den drivende spirituelle kraft bag
alle religioner - på måder, der ikke bare kaster nyt lys
over oprindelsen af og meningen med spiritualitet, men
også giver større indsigt i hjernens måder at arbejde med
mystik på.
En gennemsnitlig hjerne vejer ca 3½ pund, er på størrelse med et stort blomkålshovede og minder i farve og
konsistens om en solid tofu. I løbet af den menneskelige
hjernes udvikling er der sket noget forunderligt. Hjernen,

med dens store opfattelsesevne, begyndte at bemærke
sin egen eksistens, og mennesker opnåede evnen til at
reﬂektere, som på afstand, over opfattelser frembragt af
egne hjerner.
Der synes at være, inde i vore egne hoveder, en indre
personlig opmærksomhed, et frit-siddende, observerende
selv. Neurologien kan ikke forklare, hvordan det er sket,
at et ikke-materielt sind kan udvikle sig fra/af biologiske
funktioner.
Gennem afsnit om myter, ritualer og mysticisme og
hjernens processer i disse sammenhænge lægges f.eks.
vægt på at forstå, at ritualernes virkning fra den mildeste
til den mest ekstreme er sat igang af sansevirkninger, af
gentagne rytmiske bevægelser, dvs der begyndes med
fysisk aktivitet, en slags bund-til-top besked til hjernen.
De samme mekanismer kan imidlertid også sættes igang
af hjernen - en slags top-til-bund metode - med en tanke.
En grænseoverskridende, mystisk oplevelse kan opnås
ved f.eks. meditation eller bøn.
Newberg udtrykker glæde i bogen over en Evelyn Underhill, som han citerer: “Mystik er navnet på den organiske
proces, som involverer den perfekte indtagelse af Guds
kærlighed, opnåelsen her og nu af menneskets udødelige
arv.” Eller, siger damen, hvis du bedre kan lide denne
forklaring, som betyder det samme - det er kunsten at
etablere en bevidst forbindelse med det absolutte.
Forfatteren bruger et navn “Absolute Unitary Being”, i
anmelderens oversættelse “Helt Forenet Væren” (HFV)
om den tilstand, vi har søgt og søger på mange niveauer.
Og ﬂg er bogens sidste afsnit og måske et svar:
“Hvis HFV er virkelig, så kan Gud, på alle de personlige
måder mennesker kender ham, kun være en metafor. De
neuro-biologiske rødder til spirituel overskridelse viser,
at HFV er en troværdig, ovenikøbet sandsynlig mulighed.
Af de overraskelser vores teori kommer med - at myter
fremkommer af biologisk tvang, at ritualer intuitivt er
formet så de kan “trigge” følelsen af være forenet, at
mystikere ikke nødvendigvis er skøre og at alle religioner
er grene af samme spirituelle træ - er det faktum, at dette
ultimative HFV kan blive rationelt understøttet, det der
fascinerer os mest.
Ægtheden af HFV er ikke afgørende bevis på Guds
eksistens, men tyder stærkt på, at der er mere i den menneskelige eksistens end det rent materielle. Vore sind
drages af denne intuition om en større virkelighed, den
følelse af enhed, hvor lidelse ophører og man er fri for
længsler. Så længe vore hjerner er formet som de er, så
længe vore sind kan sanse denne større virkelighed, vil
spiritualitet fortsat forme menneskelig erfaring og Gud
- hvordan vi end deﬁnerer dette majestætiske begreb - vil
ikke gå væk.
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Lys fra
Helligdommen
Geoffrey Hodson’s okkulte
dagbog
Af Sandra Hodson
Sankt Ansgars Forlag 2005
477 sider
320 kr.
Anm. v/Joy Persson

Geoffrey Hodson blev jeg først bekendt med gennem
hans dejlige bog “The Kingdom of the Gods”, som er en
ren åbenbaring af de engleriger, som omgiver Jorden, de
mange forskellige og vældige landskabsengle, som han
så i deres lysende pragt i de bjergrige egne rundt om i
verden, og som han havde en telepatisk komminikation
med - og senere ﬁk en talentfuld malerinde til at male på
hans anvisninger. Det blev et billedværk af helt usædvanlig skønhed.
Den foreliggende bog er på sin vis lige så unik, fordi det
er en privat dagbog af en ganske særlig slags - en esoterisk/okkult dagbog, hvor en højt specialiseret okkultist og
discipel af Visdommens Mestre beskriver, kommenterer
og reﬂekterer over sine mange spirituelle erfaringer. Man
får ved læsningen en sjælden og dyb indsigt i, hvordan
bevidst kommunikation mellem forskellige bevidsthedsdimensioner kan foregå.
Geoffrey Hodson blev født i England i 1886 og døde i
New Zealand i 1983. Han havde en lykkelig barndom
i en familie med store landejendomme, hvor der var
heste at ride på og hunde at lege med, når han og hans
ﬁre søskende fulgte faderen rundt på ejendommen og de
vidtstrakte områder i Lincolnshire. Som han selv siger:
“Det var et godt sted at begynde en inkarnation”.
Men derudover havde han allerede som 5-6 årig oplevelser af den “anden verden”, som siden skulle blive
hans arbejdsområde. Store lysende skikkelser som af
ild kom til ham, og andre mystiske oplevelser var ikke
usædvanlige. Han havde meget tidligt en indre overbevisning om, at der fandtes et hemmeligt broderskab af
fuldkomne væsner, der levede i et skjult hovedkvarter,
hvorfra medlemmer drog ud i verden for at undervise og
øve barmhjertighedsgerninger.
Langt senere skulle hans egne erfaringer bekræfte
sandheden i denne tidlige overbevisning, da han selv
mødte dise fuldkomne væsner, som er blomsten af vor
menneskehed, og endda opnåede at blive en af deres
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udsendte medarbejdere. Herom handler denne usædvanlige dagbog. Han blev en såkaldt indviet kanal for
visdommens mestre og havde som sådan direkte adgang
til dem, kunne besøge dem i deres skjulte opholdssteder
ved ud-af-kroppen rejser eller telepatisk “tale” med dem
i fuld dagsbevidsthed.

En Devas besøg i dagligstuen
Den havde en skikkelse som et menneske i sin strålende
ungdom, med en aura der rakte langt ud over det sædvanlige, fortæller han. “Fra hoved og skuldre udgår strømme
af kraft, øjnenes form og udtryk mere end antyder en
overmenneskelig magt, dog med et strøg af menneskelig
kærlighed.” Mens han i tankerne søgte efter en sikker
kommunikation med devaen, får han en meddelelse: “Gå
fremad, du er under guddommelig ledelse, høst hvor du
kan”.
Devaen fortæller ham så, at han har en lang træning bag
sig og siger: “Okkultist vil du blive, sæden til det okkulte
liv blev sået i Ægypten. Mystiker er du, for mystiker har
du været i Grækenland, i Lilleasien og i Tyskland. En
vældig impuls til at tjene fødtes i dig i Palæstina, hvor
den største tjener af os alle plantede den i dig. På hans bud
vandrede du langs Middelhavets kyst ind i Europa, hvor
du bragte det lys med dig, som han havde tændt.”
Et sådant overraskende møde med en engel i sin dagligstue kan nok sætte noget i gang! Det blev da også den
egentlige begyndelse til hans livslange forskning i de
overfysiske verdener. Det var i 1921, efter afslutningen
af 1.verdenskrig, hvor han deltog som ofﬁcer i Royal
Tank Corps. Men allerede inden krigen havde han opdaget den teosoﬁske bevægelse via en ældre kollega, som
havde givet ham en bog af Annie Besant - “Esoterisk
Kristendom”.
Den bog åbnede hans øjne for den symbolske betydning
af de kristne skrifter, som han ellers havde lagt bag sig.
Ydermere holdt Annie Besant et foredrag kort efter. Han
troppede op med store forventninger og blev sandelig
ikke skuffet. Han fortæller: “Ikke alene var jeg betaget
af den ﬁlosoﬁ hun udlagde, men da jeg iagttog hende, så
jeg noget, som jeg senere forstod var hendes aura - den
strålede ud fra hende, langt ud gennem bygningens mure
og var fuld af pragtfulde farver, der strømmede ud som
en velsignelse til verden. Så dybt indtryk gjorde det på
mig, at jeg øjeblikkelig meldte mig ind i det teosoﬁske
selskab.”
G.H. blev en af de betydelige formidlere af den evige
ﬁlosoﬁ gennem de mange bøger han skrev, foredragsrejserne rundt om i verden og hans okkulte forskning
indenfor mange forskellige områder, lige fra atomernes
verden til de højeste bevidsthedsfænomener, arkæologi,

geologi m.m. Hans okkulte studier indenfor disse områder
er veldokumenteret og videnskabeligt veriﬁceret. Måske
kan man sige, at han som okkultist var en pioner indenfor
fremtidsforskning.

Det spirituelle
menneske

Dyrevelfærd og vegetarisme havde også hans hjerte.
Han kæmpede hele sit liv imod grusomhed mod dyr
og grundlagde på New Zealand, hvor han boede da
2.verdenskrig brød ud, en dyreværnsorganisation og
en vegetarisk forening. Det slog an og bredte sig, ﬂere
dyreværnsforeninger kom til og ideen om en verdensuge
med dyreværnskampagner opstod (første uge i okt.). I
sept.1945 ﬁk han en meddelelse fra en af visdommens
mestre, at de ønskede en forstærket kampagne for menneskekærlighed og for Verdenssammenslutningen af
dyrevelfærdsorganisationer, helt kompromisløst.

Af Merete Gundersen

Adgang til gudernes rige
En dag i 1925 lå han på en bakkeskråning i Gloucestershire og betragtede det skønne alfeliv. Med ét oplevede
han en vældig bevidsthedsudvidelse som om hele himlen
åbnede sig og fyldtes med lys, og han blev ført op i nogle
højder, han endnu ikke havde oplevet. Med ét blev han
opmærksom på et stort englevæsen, fra hvis bevidsthed
der begyndte at strømme ideer ind i hans bevidsthed om
livet og universets bevidsthed, som det udtrykker sig i
både engle og menneskelige væsner.
Englens ærinde var bl.a. at opfordre til at grundlægge
en bevægelse, som den kaldte “Engles og menneskers
broderskab”, og visionen om den kommende tid, hvor et
broderskab mellem engle og mennesker vil opstå på Jorden strømmede ind i Geoffreys bevidsthed fra englen, der
fortalte at et samarbejde ville blive etableret. Dette blev
inspirationen til hans første bog “Engles og menneskers
broderskab”, som blev efterfulgt af ﬂere bøger om engle
og alfer, kulminerende med det illustrerede værk “The
Kingdom of the Gods”.
Denne store engel blev hos ham hele livet og gav ham
indsigt i de store englehierarkiers virksomhed, og hvor
som helst han kom i verden blev han hilst af stedets engle
- for nu var han jo optaget iblandt dem som en af deres
brødre.
Ja, han havde virkelig adgang til Gudernes Rige, såvel
englenes som Mestrenes verden, der er et rige i nært
samarbejde om at lede menneskeheden frem mod Én
Verden, Et folk, Et liv, som fører til oplysthed. Det er
deres formål, det de arbejder for.
For Hodson var forbindelsen med disse verdeners beboere
konstant og nærværende, hvad dagbogen giver et enestående indblik i. Det er en bog man kan blive ved at fordybe
sig i og lære noget af, om en discipels liv og arbejde lige
til han forlod det fysiske plan som 97-årig.

- bind 3

Livskilden 2005
96 sider
128 kr.
Anm. v/Lasse Skovgaard

I 1850’erne kæmpede barselsafdelingerne i Budapest med
en høj dødelighed – mere end en fjerdedel af kvinderne
omkom på grund af barselsfeber. En læge – Ignaz Semmelweis - ﬁk den tanke, at barselsfeberen kunne stamme
fra en sygdomsfremkaldende substans, som de unge læger
overførte direkte fra de lig, de obducerede, til de fødende
kvinder. Det var på den tid ikke ualmindeligt at gå direkte
fra en obduktion til en fødsel. Han forpligtede derfor sine
læger til at sterilisere deres hænder i klorvand. Dette førte
til en lang polemik med det etablerede sundhedsvæsen
og endte med hans afskedigelse, selvom dødeligheden på
barselsafdelingerne faldt betragteligt.
Semmelweis’ arbejde ﬁk ingen betydning for hans samtid.
Man havde endnu ikke accepteret bakteriernes eksistens,
da man ikke havde udstyr til at se, måle eller veje dem,
og idéen om deres eksistens blev afvist og anset for højst
uvidenskabelig.
Historien om Semmelweis illustrerer den lukkethed, der
til alle tider har hersket overfor nye og anderledes måder
at anskue verden og mennesket på. Hvis en påstand ikke
umiddelbart har været forståelig inden for den eksisterende videnskab, er den i mange tilfælde ikke blot blevet
forkastet, men ofte også forfulgt og latterliggjort.
Filosoffen Schoppenhauer har sagt: ”Sandheden har tre
stadier. Først bliver den gjort læsterligt til grin. Dernæst
bliver den forfulgt med alle til rådighed stående midler. Til
slut bliver den anerkendt som værende selvindlysende”.
Bakteriernes eksistens er i vore dage et selvindlysende
faktum, men blev for blot halvanden hundrede år siden
afvist som metafysiske spekulationer.

Nuanceret tænkning
Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket
på har i vore dage fået deres egen samlede betegnelse: Det
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alternative. Og mange fortalere for det alternative oplever
i disse år, at deres verdensanskuelser eller behandlingsﬁlosoﬁer bliver afvist og til tider latterliggjort. Samtidig er
befolkningens interesse for det alternative stigende – mere
end hver 2. voksne dansker benytter eller har benyttet
såkaldt alternativ behandling. Disse forhold udgør én af
de allerstørste udfordringer i vore dages sundhedsarbejde:
at bygge bro mellem det konventionelle sundhedssystem
og det alternative.
Der er mange, der arbejder for en sådan brobygning, og
mange samarbejdsinitiativer og – projekter bliver igangsat. Der er dog fortsat områder, hvor det konventionelle
sundhedssystem stiller sig kraftigt afvisende. Det gælder
i høj grad det spirituelle område, hvor verdensanskuelsen
for mange er grænseoverskridende, og hvor begreberne
for de ﬂeste hverken kan ses, måles eller vejes.
Historien viser, at jo mere grænseoverskridende en anskuelse er, jo kraftigere er afvisningen. Af samme grund
er der mange behandlere inden for det spirituelle område,
der holder deres anskuelser for sig selv, eller nøjes med
at udbrede dem i spirituelle fora.
Der ﬁndes dog også kapaciteter inden for det spirituelle
område, der ﬁnder evne, styrke og mod nok til at udbrede
deres anskuelser bredt – også overfor det konventionelle
system. Blandt disse kapaciteter er Merete Gundersen én
af de absolut væsentligste. Merete Gundersen har gennem
en årrække gjort et stort og beundringsværdigt stykke
arbejde for at udbrede spirituel viden og – med fokus på
bl.a. forskning inden for spiritualitet – at bygge bro til
det konventionelle system. Hendes vedvarende krav om,
at det spirituelle område skal tages seriøst, har givetvis
kostet hende knubs af og til. Vi andre kan glæde os over,
at hun fortsætter sit arbejde, der har stor betydning for
brobygningen.

DNA - den store vidensbank
Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gundersen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel
viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for
mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle
tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige
og vedkommende – uanset læserens forudgående viden
på området.
Bøgerne indeholder en række blandede essays om menneskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi
grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets
bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle
evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en
række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypofysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel.
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En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen
mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens
og hjerneforskningens verden. Koblingen, der fremstår
meget kompetent, bidrager til at nuancere den samlede
forståelse og indeholder i sig selv et væsentligt brobyggende element.
Bind III inddrager i særlig grad denne kobling og går i
en række essays i dybden med sammenhængen mellem
hjerne, bevidsthed og spiritualitet. I den forbindelse
præsenteres aspekter omkring svangerskab, fødsel, død
og genfødsel. En stor del af dette tredje bind er dog reserveret til at beskrive og debattere begrebet SIQ – spirituel
intelligens. Det er et interessant begreb, der på en overbevisende måde præsenteres som et vigtigt supplement
til de 9 intelligenser (beskrevet af Howard Gardner), den
traditionelle psykologi og pædagogik opererer med. Et
overskueligt skema bagerst i bogen til identiﬁkation af
SIQ gør relevansen mere konkret, og der gives samtidig
idéer til aktivering og stimulering af den spirituelle intelligens.

Gud efter Grosbøll
- redigeret af Hans Hauge
Forlaget Anis 2005
185 sider
Anm. v/Ruth Olsen

Thorkild Grosbøll må være beæret, så megen debat han
har afstedkommet! Ikke bare i Kristelig Dagblad og
blandt teologer, men langt omkring blandt ﬁlosoffer og
politikere, ja den menes at have ændret partiers holdninger til, om stat og kirke skal adskilles. Diskussionen har
især handlet om forholdet mellem tro og viden, og det
må jo siges at være en meget væsentlig diskussion. Al
forandring må begynde med en undersøgelse af, hvad det
egentlig er, man tror på.
Folkeuniversitetet i Århus og derefter i Odense arrangerede en forelæsningsrække med titlen “Gud efter Grosbøll”. Det er forelæsningerne her, der i redigeret form er
blevet til denne bog. Seks kendte men meget forskellige
personligheder har givet sit bidrag. Troende såvel som
ikke-troende.

Først afslører en teolog alle Grosbølls absurde selvmodsigelser. Grosbøll tror ikke på en skabende Gud, men på
mennesket Jesus og hans kærligheds-budskab. Det er det,
nogen er begyndt at kalde kultur-kristendom. Men hvad
ved man om mennesket Jesus? Om ham går iøvrigt den
vittighed, at han var en person, hvis overspændte mor
bildte ham ind, han var en Gud. Grosbøll sammenlignes
med den amerikanske Spong, som vi har omtalt her i bladet tidligere, og kalder hans hjemmeside “spam-teologi”.
Også “Åndernes magt” ironiseres der over.
Man erindrer om, hvordan P.G.Lindhardt afskaffede “det
evige liv” i 1952, uden det gav lige så stort ramaskrig,
fordi kirken dengang stod stærkere. Nu er den så svag,
at der skal så lidt til, før den vakler. Nogle mener, det er
tidens stormløb mod enhver autoritet, der underminerer
kirken. Andre at det er individualitetens fremmarch. Før
var kirken båret af fællesskabet omkring den samme
Guds-opfattelse. Nu har alle hver sin måde at tro på.
Peter Kjærgaard skriver om religionens absurditet i en
videnskabelig verden, men også om det paradoks, at
religiøse bevægelser er vokset betydeligt i de senere år.
Han fortæller, at 80% af danskerne sagde de troede på
Gud i 1948, mens det kun var 53% i 1981. Siden er tallet
steget igen, men det siger ikke noget om, hvilken form
for Gud, man tror på.
Til sidst skriver ﬁlosoﬁ-professor David Favrholdt om
“troens umulighed”, om hvorfor han ikke er i stand til
at tro på nogen Gud. Meget af bogen består i en “cyklen
rundt” i de gamle ﬁlosoffer, der nok har vendt og drejet
mange af problemerne, men aldrig fundet noget tilfredsstillende svar. Jeg må indrømme, jeg bliver så utålmodig
af at læse den slags bøger og kan ikke dy mig for at
tænke: så læs dog Martinus’ værker og spar os for al den
ørkesløse snak.

Åndernes vidne
- om Frank Munkø
Af Ann Lund Jensen

Første gang jeg hørte om ham, var det fra en, der synes
han var lidt suspekt med sine seancer i Danielskirken på
Nørrebro, hvor han formidlede kontakt til afdøde. Siden
oplevede vi ham optræde i TV-serien “Åndernes magt”.
Frank Munkø var en næstekærlig sjæl, der brugte sine
ekstraordinære evner som medie og healer for at hjælpe
andre. Det levede han ikke fedt af, for han tog ikke overpriser for sine tjenester. Faktisk begyndte han som smed
på B&W skibsværft, hvor han ofte hjalp sine kolleger med
sine healingsevner. Han tilhørte således det jævne folk.
Hans “gudstjenester” i Danielskirken bar præg af hans
store åndelige indsigt. Han havde iøvrigt læst Martinus,
som han satte stor pris på.
Det er lidt interessant, hvordan forsynet bruger mange
forskellige veje til at give åndelig oplysning i vor tid.
Frank var ikke nogen fuldkommen sjæl eller asketisk
“ånd”, han spiste kød, røg cigarer og drak “en lille en” en
gang imellem. Alligevel var han en udmærket “kanal” og
kunne meget mere end at heale og kontakte ånder, f.eks.
materialisere ting og være mere end et sted ad gangen.
Han havde en fast åndelig leder, der styrede og beskyttede
ham, fortæller han.
Han holdt særlige møder for mindre indforståede kredse,
hvor han gik i trance og “nedtog” oplysninger om mange
ting, også om universelle sandheder. Han fortæller bl.a.
at fundet af dødehavsrullerne kun er en begyndelse, der
vil blive fundet mange ﬂere ting, især fra Jesu tid. Intet
er jo gået tabt, alt eksisterer på det åndelige plan og vil
blive materialiseret, når tiden er inde, dvs når mennesket
er nået langt nok i udviklingen til at forstå det.
Det er ikke alt, han er enig med Martinus i. F.eks. mener
han ikke abort er så stort et problem, blot det sker meget
tidligt. Indtil 3.md har fosterets Jeg ikke taget bolig i sin
nye krop, siger han og mener der indtil da er fortrydelsesret fra begge sider. Det skulle ifølge ham også være
grunden til, at der kan ske fejltagelser mht køn. Fosteret
starter på rene krybdyrsinstinkter og på det stadie er
kønsdifferentieringen meget ﬂeksibel.

Anm. v/Ruth Olsen

Om organtransplantationer siger han: “Når yngre mennesker er døende, skal pårørende undertiden tage stilling til,
om de kan acceptere organdonation. Denne beslutning er
alvorlig, hvis personen ikke selv har givet sin tilladelse til
transplantation. Hvis personen ikke har tilladt fjernelse af
organer, er det jo det samme som at stjæle, og så risikerer
man at hans sjæl kobler sig på den nyopererede patient
og skaber uro.”

Frank Munkø var på mange måder en spændende personlighed. Var - for nu er han jo gået over til sine kære
“ånder”. Godt der blev skrevet en bog om ham inden.

Han fortæller også, hvilken enorm skade man bibringer en
kriminel ved at give ham dødsstraf. Han får nemlig derved
ikke mulighed for at “sone sin brøde”, dvs forbedre sig, i

Forlaget Svanur 2004
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den aktuelle inkarnation men må slæbe den fulde karma
med ind i sit næste liv. Han fortæller også om, hvordan
mange af vore psykiatriske patienter i virkeligheden er
besat, og om hvordan nervemedicin forhindrer dem i at
gøre sig fri af besættelsen.
Da han medvirkede i TV-udsendelserne om “Åndernes
magt” kontaktede han og producerne en psykiatrisk afdeling for at vise lægerne, hvordan de kunne helbrede de
af patienterne, der helt åbenbart var besatte. Men lægerne
var meget afvisende.
Årsagen til at nogle mennesker har fået åbnet en kanal til
et højere vibrationsfelt, forklarer Frank ved, at der ved
ulykker og chok kan ske en forskydning.
Nu kan Frank Munkø så ikke mere på sin bramfrie folkelige facon sætte gang i menneskers åndelige udvikling,
men efter et aktivt arbejde med dette gennem ca 50 år, har
han virkelig fortjent den hvile, han nu har fået. Forsynet
skal nok ﬁnde en anden.

I lys og kærlighed
Af Winnie Maj Nydahl
Forlaget Fortuna 2005
190 sider
149 kr
Anm. - bogens bagsidetekst

Winnie Maj Nydahl er en ganske almindelig skolelærer på
Fyn, og det er gennem hende, vi præsenteres for nogle helt
nye Guddommelige samtaler med vejledning og inspiration
til løsning af helt almindelige hverdagsagtige problemstillinger som f.eks. samliv, børn, arbejde, karriere, jalousi, sorg,
bekymring, sygdom, seksualitet, rusmidler, længsel, accept,
glæde, drømme og hun indleder sin overbevisende bog med
disse samtaler således:
”Det var en grå og tung efterårsdag, da jeg besluttede mig for
at prøve at tage kontakt til Gud. Min elskede var overbevist
om, at det kunne vi alle, så selvfølgelig kunne jeg også. Jeg
havde gennem længere tid brændende ønsket at kunne integrere noget af alt det, som jeg havde læst og oplevet gennem
det sidste år i min hverdag.
Jeg satte pennen til papiret og skrev:
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Både min kæreste og jeg har en følelse af, at vi har en opgave
her på jorden. Vil du fortælle mig, hvori den består?
Svaret kom prompte, og jeg skrev så hurtigt, at jeg knapt
kunne følge med.”
I bogen kan læses det helt enestående svar, og med det er man
så godt i gang, at man næsten ikke kan lægge bogen fra sig.
”-nye Guddommelige samtaler” er en undertitel, der gerne
må give associationer til andre forbløffende bøger, der handler om menneskets direkte dialog med Gud.
Disse samtaler har det særlige kendetegn, at de indeholder så
megen kraft, at de rækker ud over personen, der fører samtalen,
og videre til enhver læser.
Uagtet samtalerne overﬂadisk set omhandler trivielle dagligdags og meget personlige problemstillinger, forbløffes man
øjeblikkeligt over svarenes almene gyldighed, og følelsen
af at blive vejledt af noget højere end en selv melder sig
hurtigt.
Med Winnie Maj Nydahls bog ”I lys og kærlighed” er de
Guddommelige samtaler nået her til Danmark. Dermed tages
udgangspunkt i danske forhold, hvorved bogen bliver aldeles
nærværende og vedkommende for alle, der læser den.

Dialog
Svar til Allan Christensen, Nørrebro
v/Ruth Olsen
Kære Allan,
Dit indlæg i sidste nummer om “Hjernevask” tyder på, der
er noget du har misforstået mht Martinus-sagen. Derfor
vil jeg her skrive noget til dig (og læserne) om denne
“sag” generelt, sådan som jeg ser den.
Du havde haft nogle dårlige erfaringer fra et par religiøse
sekter, men Martinus-sagen skulle gerne være noget meget anderledes, for som Martinus sagde på et rådsmøde
5/3-74 “Alt, hvad der smager af religiøs aura, skal man
væk fra” (Samarb.strukturen s.85). At der så er nogle
specielle ord, vi må lære betydningen af for at forstå
åndsvidenskaben, kender vi
fra så mange andre områder
i samfundet, tænk bare på de
forskellige fag indenfor videnskaben. Det kan nok ikke
undgås, at brugen af sådanne
ord kan virke indforstået på
de, der ikke kender dem.
Martinus gjorde sig ellers
utrolig megen umage med
at forklare med jævne ord,
hvad hans særlige begreber
betød. Men det er ﬁnt nok,
at vi ufuldkomne mennesker
minder hinanden om, at vi ikke skal strø om os med
særlige “frelste” ord i miljøer, hvor man hverken kender
eller har lyst til at kende til Martinus’ verdensbillede.
For det er også et særkende for Martinus-“tilhængere”,
at de ﬂeste lever almindelige liv blandt “almindelige”
mennesker og blot kender til Martinus’ værker ved at
have læst dem på egen hånd.
Det er kun forholdsvis få, der mødes på kurser og til
foredrag. Da der ingen forening er med tilhørende
medlemsskab, er der heller ingen “ﬂokdannelse” med et
særligt fællesskab ud over, hvad de enkelte selv ﬁnder
ud af privat. Der er kun den årlige “mindedag”, hvor en
del hygger sig ved at mødes med ligesindede “gamle”
bekendte, og hvor nogle nok oplever en vis fællesskabsfølelse.
Martinus-folk er superindividualister, så hvis du - kære
Allan - havde håbet at ﬁnde et særligt fællesskab at
blive del af, sådan som religiøse sekter ofte fungerer, vil

du nok blive skuffet. Til gengæld ﬁnder du heller ingen
ensretning, autoritære bestemmelser eller hierarkiske
ledelsesformer. Sådan skulle det ihvertfald være efter
Martinus’ hensigt, men endnu er vi mennesker jo ufuldkomne, så der vil nok være nogle, der stadig ligger under
for gammel vanebevidsthed i så henseende.
Nogle tror f.eks. måske, at Instituttet og Rådet har en eller
anden form for overordnet centralistisk ledelse og at al
initiativ skal udgå herfra. Selv om det ikke altid er lige
nemt at tolke, hvad Martinus havde tænkt sig organisatorisk, er der ingen tvivl om, at Instituttet og Rådet ifølge
ham skulle have en meget begrænset rolle.
Noget af det sidste, Martinus pointerede inden han forlod
det jordiske plan var, at “sagen nu var givet fri”. Hvad
der mere konkret var ment med det, har jeg prøvet at efterforske, for her kan jo nemt
opstå uenigheder. Og selv om
vi har lov at være uenige uden
der behøver gå skår i vor gode
tolerante samarbejdsånd, vil
det da være rart, om vi kan
være enige på de mest centrale punkter.
At Instituttets nære medarbejdere har et særligt ansvar er
klart, og for dem har Martinus
udlagt nogle regler, som nu
er nedfældet i den bog, der
hedder “Samarbejdsstrukturen”. At udgivelsen af Martinus’ værker på privatøkonomiske kommercielle forlag er underlagt sædvanlige
ophavsretsregler er også klart nok. Men hvad med alle
os andre idealistiske non-proﬁt udspredere af Martinus’
glade budskab?

Hvad menes med at “sagen er
givet fri”?
På et af hans sidste rådsmøder (9/9-1980) sagde Martinus:
“De mennesker, der er i nærkontakt med Sagen - dvs alle,
der skal arbejde med administrationen, der skal arbejde
her på Instituttet, og dem der er med i Rådet - de er anderledes stillet over for Sagen end alle de mange mennesker,
der læser og skaber kontakt rundt omkring i verden. De
sidstnævnte har frit spillerum, der må det være forsynet,
der bestemmer. Vi kan ikke spænde over hele Jorden.”
Derudover har jeg med interesse læst rådsmedlem Ib
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Schleichers tale fra 11/8-1981 (Kosmosbladet nr.4 og
5/1982). Gennem hans mangeårige nære samarbejde
med Martinus, har han uden tvivl fået en særlig god
forståelse for og evne til at tolke Martinus’ hensigter.
Han siger bl.a.:
“Instituttet skal give omgivelserne så stor frihed som
det er gørligt. Der skal herfra lægges så få bånd og
begrænsninger på andres initiativ og aktivitet, som det
overhovedet kan lade sig gøre. Der skal organiseres så
lidt som muligt herfra.”
Efter konstateringen af, at nok skal Martinus’ arbejde
gøres tilgængeligt over hele Jorden, men der skal ikke
opbygges nogen verdensorganisation, siger han: “Ingen
organisation kan nemlig fungere uden en vis form for
ensretning og tvang som alle nødvendigvis må indordnes
under. Man skulle dirigere underorganisationer ud over
verden, man skulle autorisere undervisere, foredragsholdere og andre medarbejdere.
Herved ville man uundgåeligt lægge kimen til lange rækker af skjulte eller åbne konﬂikter. Og det er lige netop
det, Instituttet skal virke for at afskaffe og for at undgå.
Heraf følger nødvendigvis, at den direkte organiserede
virksomhed skal være så begrænset som muligt. Det giver
størst frihed. Andet kan Instituttet ikke.

Når der ikke er nogen begrænsninger, kan aktiviteter opstå
hvor som helst, der er inspiration og kræfter til det. I det
lange løb vil det give helt andre og meget større muligheder, end hvis det hele skulle foregå under Instituttets
egen organisation. Og som sagt befrier det Instituttet for
de konﬂiktmuligheder, der nødvendigvis følger at at ville
organisere og bestemme over andre.” Citat slut.
Da Martinus engang blev spurgt, hvad man skulle gøre
ved det, hvis nogen fortalte om og udlagde analyserne
forkert, sagde han:”Det kan vi ikke gøre noget ved”. Det
overlod han trygt til forsynet. Det vil alligevel aldrig
kunne undgås, vi er alle endnu ufuldkomne væsner. Vi
kan bestræbe os på at formidle Martinus’ åndsvidenskab
så godt og rigtigt som muligt, men ingen er fejlfrie, heller
ikke Instituttets undervisere.
Vi må selv læse Martinus’ værker og prøve at forstå hans
visdomsord ud fra, hvor vi hver især står i vor udvikling
lige nu. Men derfor kan det godt være en hjælp på vejen
at høre, hvordan andre opfatter dem. Men Sagen har intet
“præsteskab” eller “ufejlbarlige”, og Martinus har ikke
udstedt “dekreter”, om hvordan vi “bør” leve. Han har
givet gode råd, fortalt os om, hvordan tingene hænger
sammen, resten er helt op til os selv - hver især.

Enhver kan frit læse og studere de kosmiske analyser.
Enhver kan frit fortælle om dem til andre - dog helst kun
når der er naturlig anledning til det. Man kan frit danne
studiekredse, holde fordrag eller på anden måde arbejde
med og for disse analyser. Det gælder både her i landet
og ude omkring i verden. Her skal ingen have nogen form
for forpligtelser overfor Instituttet.” ...
“Jo mere initiativ der tages udover jorden, og jo ﬂere aktiviteter der herved opstår, des bedre for Instituttets arbejde.

Martinus - Manden, der blev missionær i den danske jungle
v/Erik B. Olesen
I sine erindringer fortæller Martinus, at han spekulerede på, om han kunne blive missionær. Åbenbart
blev han det. Det kan man konstatere når man læser nogle linier i artikel 22 i ARTIKELSAMLINGEN.
På side 252 skriver Martinus nemlig følgende:”Gud havde planlagt en dejlig stor opgave for mig og
lod mig opdage, at jeg befandt mig midt i “junglen”, og at der var rigeligt med “naturmennesker” alle
vegne, der trængte til en “missionær””.
Det er måske ikke dumt at stoppe op et øjeblik ved denne tekst inden diskussionen om rettelser eller ikke
rettelser i missionærens tekster går videre. Naturmenneskene er blevet skolemestre, og Martinus eleven
er blevet sendt tilbage til skolebænken. Selv om man er kriger, høvding, præst eller medincinmand, kan
lidt ydmyghed når man står med bøgerne i hånden vel ikke skabe for megen uorden i fjerene.
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Hjerne og sjæl
Af Harry Rasmussen
Problemet vedr. hjernen og personligheden har optaget
mig gennem nu snart mange år. Det skyldes måske
hovedsagelig, at det er svært – i al fald for mig – at få
styr på den mere præcise relation mellem hjerne og bevidsthed, og dermed også på forholdet mellem hjernen
og personligheden. Hos Martinus er relationen som bekendt i alle tilfælde krystalklar, men naturvidenskabelig
set er problemet endnu uafklaret, til trods for at visse
hjerneforskere og popularisatorer synes at mene, at det
stort set er løst. (1)
Omkring 1977 lavede jeg nogle tegneﬁlmindslag til en
dokumentarﬁlm om skizofreni, og i den anledning og
forbindelse kom jeg i kontakt med nogle sagkyndige
forskere. Blandt disse var den dengang unge hjerneforsker
Rasmus Fog, som på det tidspunkt netop ﬁk antaget en disputats om synapsetransmitteren
dopamin, det stof, der formidler kontakten
mellem nervecellerne. (Rasmus Fog er
for resten en søn af den navnkundige
professor Mogens Fog, bedst kendt
som modstandsmand under Besættelsen og senere som rektor for
Københavns Universitet).
Forskerne og jeg kunne naturligvis ikke helt undgå at komme
ind på spørgsmålet om, hvordan
det forholdt sig med forholdet
mellem sjæl og legeme, og dengang som senere svarede Rasmus
Fog, at for hans vedkommende var
forholdet for så vidt klart, som at selvet eller jeget er identisk med hjernen.
I bogen Videnskaben eller Gud? stiller
han spørgsmålet op på følgende måde:
Det, vi kalder selvet eller jeg’et, kan dog nok med ganske
god ret lokaliseres til hjernefunktionen. Den amerikanske
ﬁlosof David Hofstadter beder i sin bog The mind’s I læseren vælge mellem 2 udsagn: 1) Jeg har en hjerne – eller
2) jeg er en hjerne. Stiller vi et tilsvarende spørgsmål
om f.eks. en nyre, vil ingen være i tvivl. Nyren er noget,
som vi har, for den kan fjernes og erstattes af en anden
persons nyre, uden at vi ændrer personlighed. Det samme
gælder ikke hjernen. Tænker vi os, at man kunne ﬂytte
en hjerne fra en person til en anden, må vi regne med, at

personligheden følger med, og det vil derfor nok være
mere korrekt at betegne en sådan teoretisk operation for
en kropstransplantation til hjernen. Det bedste svar bliver
derfor: Jeg er en hjerne. (2)
Bortset fra, at det er en interessant bemærkning, at der i
det nævnte tilfælde ikke er tale om en transplantation af
hjernen til en krop, men om en transplantation af en krop
til hjernen, mener jeg umiddelbart, at Fog ’snyder’ med sin
argumentation, alene af den grund, at det vistnok endnu
aldrig er lykkedes at transplantere en hjerne fra det ene
menneskelige individ til det andet. Alligevel ”regner” Fog
med, at personligheden følger med hjernen, og følgelig at
hjernen så at sige er identisk med personligheden. Ganske
vist ved jeg ikke, om sådanne forsøg eventuelt har været
udført på dyr, og selvom de har, hvilket ikke skulle undre
mig, men selvom transplantationen er lykkedes, så kan
det næppe sidestilles med forsøg med den uhyre
mere komplicerede menneskehjerne.
Fog refererer for øvrigt til Stanislav
Grofs forsøg med LSD, og til dennes tanker om sjælens forhold til
hjernen og personligheden. I principiel lighed med Martinus mener
Grof, at hjernen må anses for at
være en interaktiv modtager
for den ikke-materielle sjæl.
Fog fremhæver, at Grof ser
dette som et argument for reinkarnationens mulighed, men
kalder imidlertid sådanne ideer
for uvidenskabelige, ”men dog
alligevel tankevækkende.” (3)
Rasmus Fog fremhæver i øvrigt, at ”vi
ved stort set ingenting om de hjerneprocesser, der ligger til grund for tanker, ideer og
forestillinger.” Som et kuriosum anfører han for resten
et herligt eksempel på en temmelig jordnær opfattelse af
forholdet mellem sjæl og legeme:
I 1600-tallet prøvede man endog at måle, hvad sjælen vejede. Man vejede forbrydere, lige før og lige efter de blev
hængt, og fandt en forskel på 18-20 gram. Der er næppe
nogen, som i dag vil lave tilsvarende undersøgelser!
Sluttelig vil jeg her nævne en anden bog fra min bogsamling. Den hedder De udforskede livet. Biologiens historie.

37

Den er skrevet af en Dr. Heinz Graupner og udgivet på
Rosenkilde og Baggers Forlag i 1961. Bogen er efter min
mening bemærkelsesværdig, fordi dens forfatter, efter en
særdeles grundig gennemgang af hjerneforskningen indtil
1960, konkluderer, at hjernen ikke er sæde for sjælen.
På den tid var man af gode grunde endnu ikke begyndt
at bruge elektronisk scanning af hjernen, idet sådanne
scannere ikke fandtes dengang, men man var ad anden
vej alligevel nået langt med udforskningen af hjernen og
dens funktioner på det tidspunkt. Her følger et citat fra
bogens side 193-194:
Hjernen indeholder ikke det sjælelige, for når en hjernedel mangler, så måtte under alle omstændigheder også det
stykke psyke, som efter hjerneanatomernes forskninger
skulle bebo denne hjernedel, være slukket. Halvtreds års
hjerneforskning, hundredtusinder af hjernesnit, tusinder
af eksperimenter og observation af utallige opererede og
beskadigede hjerner har nok vist, at bestemte parceller af
vor hjerne spiller en rolle ved sjælelige evners funktion,
men når ulykken vil det, og den pågældende parcel bliver
ødelagt, så kan ofte hele hjernen overtage denne funktion
ved en nyordning af sine virksomheder og en omordning
af sine ﬁbre og kontakter. Ved alle sjælelige præstationer
– både ved fantasiens spil og ved hovedregning eller
følelsesrørelser, ved musikalitet som ved skabende drift
eller samvittighedsfuldhed – er hele hjernen impliceret.
Sjælen har hjerneforskerne ikke kunnet opdage noget af.
De har løftet det slør, der ligger over ”sjælens bolig”, lidt,
men ”sjælens sæde” har de ikke fundet. Sjælen residerer
ikke i hjernen. Til gengæld har de kunnet vise, at vore
åndelige og sjælelige præstationer – musikken, digtningen, videnskaben, beherskelsen af verden – kun er mulig
gennem en organisation, et instrument, som sjæl og ånd
kan spille på. Ligesom en musiker ikke kan trylle os ind i
tonernes verden uden et instrument, kan sjælen ikke virke,
hvis den ikke kan betjene sig af instrumentet hjernen.
Ganske vist er det et instrument af en særlig art, for det
kan af egen kraft udligne ødelæggelser. Men dog er det
ikke andet end et redskab og ikke engang sjælens sæde,
men kun et sted, ud fra hvilket psyken kan fremkalde,
hvad den er i stand til. (4)
Det er en bemærkelsesværdig konklusion af en ganske
vist populærvidenskabelig forfatter, og især interessant på
grund af hans konstatering af, at en minimal hjernevolumen og –masse ikke nødvendigvis altid behøver at være
ensbetydende med indskrænkede åndsevner. Det blev
bekræftet af bl.a. nogle tv-programmer i 1984 og igen i
1995 om hjernen og dens funktioner. Heri blev det dokumenteret, at bl.a. en ung pige, som ved hjernescanning
bevisligt kun havde en minimal hjernemasse tilbage som
følge af vand i hovedet ved fødslen, viste sig i stand til at
gennemføre både en studentereksamen og efterfølgende
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påbegynde en akademisk uddannelse. Et andet eksempel
var en patient, hvis bageste hjernedel, hvor synscentret
er lokaliseret, var væk, også som følge af vand i hovedet
ved fødslen. Men det viste sig til forskernes overraskelse,
at synscentret var blevet regenereret i tindingelappen,
således at vedkommende var fuldt ud i stand til at bruge
synssansen! (5)
At hjernen i det hele taget er i stand til at generere ’erstatninger’ for defekte eller manglende sektorer, må jo
indikere en bagvedliggende faktor eller struktur, som
muliggør en form for regenerering. Denne faktor eller
struktur må fysisk set være genkomplekset i cellekernerne
og psykisk set organtalentkernekomplekset i den åndelige
og højpsykiske organisme, hvilket i henhold til Martinus
da også er tilfældet. (6)
Noter og kilder:
1. Martinus omtaler hjernen i ﬂg. værker: Livets Bog (LB) I, stk. 51, 223-4.
LB III, stk. 688. LB V,stk. 1924, 1927, 1935-6. LB VI, stk. 2022, 2152, 2159,
2303. Småbog nr. 1: Menneskehedens skæbne, 19. kap. Småbog nr. 16b:
Universets Mælkeveje, 7. kap.
Ifølge Martinus er det eksempelvis ikke kun den fysiske hjerne, som kan være
defekt i sine funktioner,
men også skæbneelementet, mere specielt organtalentkernerne, som er ansvarlige for den sjælelige struktur, og derigennem indirekte også for den fysiske
genetiske struktur. Når et menneske derfor eksempelvis rammes af demens,
er det altså ikke kun fysiske hjerneceller, der degenerer og destrueres, men
også tilsvarende områder i den sjælelige struktur. Vedr. Martinus’ symbol og
forklaring ang. skæbneelementet og talentkernerne se E. Gerner Larsson:
Kursus i Martinus’ Åndsvidenskab I-III, s. 145-155.
Spørgsmålet om hjernen som formodet ”generator” af Jeg’et og bevidsthedslivet er i særdeleshed også behandlet af Per Bruus-Jensen i bogen Eksistens
og udødelighed bind I stk. 2.1.1.
Den fra medierne velkendte læge og hjerneforsker Peter Lund Madsen kaldes
blandt venner vittigt for
Hjerne-Madsen. I lighed med ﬂere udenlandske og danske hjerneforskere,
som f.eks. Rasmus Fog, er
han af den overbevisning, at hjernen er lig med sjælen eller omvendt: Sjælen
er lig med hjernen.
2. Rasmus Fog: Hjerneforskning. Er hjernen en computer? Eller har vi en sjæl?
Artikel i bogen Videnskaben eller Gud? Redaktion: Bent Raymond Jørgensen
og Uffe Gråe Jørgensen. DR Multimedie 1996. Side 156-185.
3. Stanislav Grof: Den indre rejse 1. Kortlægning af det ubevidste gennem LSDpsykoterapi. Bind 2: Menneskets møde med døden. Borgens Forlag 1977-78.
4. Dr. Heinz Graupner. De udforskede livet. Biologiens historie. Rosenkilde og
Bagger. København 1961. Side 184-194. Som det indirekte fremgår af citatet,
er Dr. Graupner i princippet enig med Martinus vedr. forholdet mellem sjæl
og hjerne, og mellem hjerne og personlighed.
5. Spørgsmålet om hjernen er bl.a. behandlet i ﬂg. Tv-programmer: Er din
hjerne nødvendig? I-II. DR 1 14.06.84. Hukommelsens mysterium. Vetenskapens Värld. SV TV 1, 1990. Om hjernen og sjælen. DR 1, 04.04.95.
6. Vedr. talentkerner m.v., se f.eks. Livets Bog II, stk. 326-8, 357, 372-3, 381,
402, 413, 465, 528, 588, 591.
Spørgsmålet om hjernen er i øvrigt behandlet i ﬂg. artikel af Olav Johansson:
Din smerte er min smerte. Kosmos 1-2005. Desuden i ﬂg. artikler af Harry
Rasmussen: Hjernen og livsoplevelsen. Den Ny Verdensimpuls 2/1998. Sjæl
og legeme, Kosmos nr. 5-1998. Er sjælen en hallucination? Kosmos 12-2001.
Materiens forunderlige verden. Kosmos 3-2004. – Spørgsmålet om arv og
miljø er behandlet i samme forfatters artikel Det ligger i generne… Kosmos
6-1999.
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Den historiske
Jesus
v/Ruth Olsen
Jesus er på mange måder en mystisk person. Faktisk ved
man meget lidt konkret om, hvem den historiske Jesus
var. En Pythagoras, en Platon, der levede ﬂere hundrede
år før Jesus, ved vi mere om. Nok har vi evangelierne,
men de forekommer meget lidt som historiske fakta.
De virker mere som symbolsk mytestof. Og det var vel
også just meningen. Den historiske Jesus er ellers det
eneste, Grosbøll og mange andre holder sig til, når de
har “fyret” Gud.
Af det konkrete kildemateriale, der uden tvivl må være
blevet produceret på Jesu egen tid, synes det meste at være
gået til grunde, f.eks. da den tids største videnscenter,
biblioteket i Alexandria blev nedbrændt omkring 6-700tallet. Mon der har været en dybere mening med det? På
den måde har det jo stort set været mennesker, der slet
ikke havde kendt Jesus personligt, der skabte Biblen og
dermed den religion, vi kalder kristendommen.
Noget af det, der måske kan kaste lidt lys på personen
Jesus, har vi gennem de “readings”, som Edgar Cayce
gav nogle personer, som i tidligere liv skulle have været
tæt på Jesus.

Hvad Cayce kunne fortælle
Edgar Cayce (1877-1945),
også kaldet “Den sovende
profet”, kunne, som det nok er
mange bekendt, i en form for
søvn/trance få adgang til en
slags universel videnslager.
Selv beskrev han oplevelsen
sådan, at han i trancens start
passerede et vældigt lyshav,
hvorefter han befandt sig i et
kæmpe bibliotek, hvor der
var et lysvæsen, som hjalp
ham med at ﬁnde den “bog”
(ﬁle?), der indeholdt de oplysninger, han søgte.
Cayce kunne således, 11 år før man fandt dødehavsrullerne og ruinerne af det gamle essæersamfund ved

40

Qumran, fortælle om det og om den udbredte sekt, der
kaldte sig essæere. Ordet essæer betyder ifølge Cayce
“forventning”, og de kaldte sig sådan, fordi de forberedte
sig på den forventede Messias’ komme, som de åbenbart
vidste, de var udvalgt til at skulle tage imod.
Faktisk bestod essæersekten af en slags visdomsskoler,
hvor såvel piger som drenge, såvel jøder som ikke-jøder,
kunne bo en tid og få uddannelse. De særligt egnede
kunne få adgang til den hemmelige lære og opnå forskellige indvielsesgrader - og dermed visse profetevner. Det
begyndte - ifølge Cayce - som et esoterisk klostersamfund
på Carmelbjerget, grundlagt af profeten Elias. Dette var
stadig essæernes hovedcenter på Jesu tid.
Ifølge 5.Mosebog (18,15) siger Moses til jøderne (han
var jo ikke selv jøde, men egypter): “Herren din Gud vil
lade en profet som mig opstå af din midte, af dine brødre.
Ham skal I høre på.” Denne forventning om en religiøs
fornyer havde essæerne altså hæget om i generationer,
mens jødernes etablerede præsteskab havde ændret deres
messiasforventning i retning af en stærk konge, en stor
national helt. Så for dem var Jesus derfor helt forkert.
Essæerne på Carmelbjerget forberedte Jesu komme
således, at allerede Marias mor Anna blev udvalgt og
særlig oplært for at være en god “kanal” til at inkarnere
en så højtudviklet sjæl som Jesu mor Maria. Også Maria
blev særligt trænet og beskyttet og ført op gennem ﬂere
indvielsesgrader, for en så speciel sjæl som Jesus kunne
ikke inkarnere gennem hvemsomhelst.
Der var således mange involveret i at forberede Jesu
komme. Og da de ﬂeste tilhængere af essæerne levede
almindelige familieliv rundt om i samfundet, havde Jesus fra starten et ganske pænt netværk. Mange fra dette
netværk kaldte sig senere kristne, men blev pga forfølgelse spredt langt omkring. Lederen af samfundet på
Carmelbjerget på Jesu tid var en kvinde ved navn Judy,
ifølge Cayce.
Judy fulgte Jesu opvækst tæt, lagde planerne for hans
uddannelse, hans rejser i ungdommen til Indien (13-16
år), Persien og Egypten. Og hun nedskrev alt, hun så og
hørte. I Egypten blev han indviet i pyramiden ligesom
andre såkaldt “vise mænd”, dvs “korsfæstet og begravet
i 3 dage”. Derefter var han en Kristus. Da forfølgelsen

af essæerne satte ind efter Jesu død, bragte Judy alle sine
skrivelser til biblioteket i Alexandria, siger Cayce, men
fortæller samtidig, at der en dag vil blive fundet vigtige
oplysninger i pyramiden.
Da Cayce i en reading blev spurgt, om Jesus havde et
særligt forhold til Maria Magdalene, svarede han: “Jesus
elskede Maria Magdalene, som han elskede alle.”

Hvad Dolores hørte
Omkring 1990 udgav Dolores Cannon i USA to bøger
om det, hun havde erfaret fra nogle af sine klienters
regressioner til tidligere liv på Jesu tid. I den ene bog “Jesus og essæerne” - kunne hendes klient Katie fortælle
mange detaljer, fordi hun som en essæer ved navn Suddi
havde været lærer i jødisk lov for drengen Jesus. Meget
af historierne kender vi fra andre kilder, så jeg ved ikke
hvor troværdigt, det er. Problemet med oplysninger, der
gives via regressioner er, at vi er overladt til at tro, vi
kan ikke vide.
Undervisningen skulle have foregået i Qumran-samfundet, iøvrigt sammen med fætteren Johannes (døberen),
men det synes at stride mod, hvad Cayce fortalte. Vi får
at vide, at Jesus egentlig ikke skulle lære noget, men blot
have vækket det til live, han allerede vidste. Ifølge denne
bog skulle Jesus på sine mange rejser også have været
i England, sammen med sin onkel Josef af Arimatea.
Det lyder ikke sandsynligt. Hvordan skulle han iøvrigt
sprogligt kommunikere her?

I den anden bog, der hedder “De fulgte Jesus”, er hendes
klient en ung pige, der hører Jesus prædike og beslutter
at følge ham. Hans udstråling af kærlighed er så stærk,
at hun ikke kan gøre andet. Altsammen meget smukt beskrevet, men fortæller ikke meget konkret om Jesus. En
anden klient skulle have været barn af en af Jesu ældre
halvbrødre. Josef skulle altså have været gift med en
anden, før han blev gift med Maria.

Som en stor teenagepige følger hun Jesus, oplever hvordan han helbreder spedalske, hvordan hans popularitet
vokser blandt almindelige mennesker og får dem til at
tage afstand fra det økonomisk velnærede præsteskab med
deres hykleri. Der forsøges snigmord på Jesus, men da
han aldrig færdes alene, lykkes det ikke. Han har dannet
mange små grupper rundt om i landet, som han besøger
og underviser.
Pigen overværer ikke hans død, men ser ham nogen tid
efter på sin vej og har telepatisk kontakt med ham, hvor
han forsikrer hende, at han ingen smerter led, fordi han
efter eget ønske kunne gå ud af kroppen. Dolores spørger
sin klient, der er i hypnose, om Jesus aldrig giftede sig
eller havde en kæreste. Nej, han var jo gift med sin mission, svarer pigen.
Ville han, at I skulle oprette en ny religion, bliver hun
spurgt. Og hun svarer: “Nej, han vil bare, vi skal sprede
sandheden og elske hverandre. Vel, nogle af disciplene
har forsøgt at opnå magt gennem hans lære og påstår,
deres lære er den eneste rigtige. Men det var ikke det,
Jesus lærte. Han ville kun hjælpe menneskene til at forstå
sandheden.”

Hvad Ove von Spaeth skrev
Fra Ove von Spaeths værk “Den Hemmelige Religion”
(bind 4 i Moses-serien) vil jeg supplere med noget, der har
relation til Jesus. De religiøse sekter på Jesu tid byggede
for en stor del på Moses’ lære, der både bestod af en åben
folkelig del og en hemmelig mysterielære for de, der gik
indvielsens kongevej. Faktisk indeholder Mosebøgerne
en del mysterielære i et symbolsprog, som udenforstående
ikke forstod, og som siden er gået helt i glemmebogen.
F.eks. den symbolske mening med Exodus.
At drage ud af Egyptens “mørke”, dvs fra den dyriske
uvidenhed, er begyndelsen på den åndelige udviklings
vej. Det er ingen nem vej, for man må endnu kæmpe
med sine dyriske sider, der stadig forfølger én, man må
gennem ørkenvandringens langsommelige udvikling osv,
før man når frem til “det forjættede land”, den højere
visdoms allerhelligste. Dvs Kana’s land. Kana betyder
“rør”, som det stadig ses i det engelske sprog som “cane”
- eks. sugarcane, sukkerrør - eller i “kanon”, røret som
kuglen skydes ud af. Her betyder det rygsøjlens rør, hvor
kundalinienergien kan ﬂyde frit, når man er nået “til vejs
ende” i sin åndelige udvikling. Så er man “kanoniseret”,
særlig udvalgt.
Indvielsens kongevej bestod af 7 trin, der havde forskellige betegnelser. Det 4. trin hed f.eks. “tømmermanden”
eller “bygmesteren”. Var Jesu biologiske far Josef altså
en 4.grads indviet og måske slet ikke håndværker? En
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anden indvielsesgrad hed “hyrden”, så det har nok ikke
været almindelige fårepassere, der troppede op ved Jesu
fødsel! Den sidste indvielsesgrad hed “Guds søn”.
Tiden var præget af astrologi. Hen over himlen dannede stjernerne “Verdens-aksen” eller Verdenstræet.
Alle stjernebilleder havde navne som “stalden med
oksen og æslet”, “barnet i krybben” osv. Så hvad er blot
astromytologi i bibelens beretning om Jesu fødsel? Korn
og brød var fra gammel tid ofte brugt som symbol for
åndelig føde. Betlehem betyder “korn- eller brødhuset”.
Så Jesus var altså født i en krop (hus) med hellig åndelig
føde = visdom.
At få særlig kosmisk viden og indsigt blev også benævnt
“at blive befrugtet af helligånden”. Og det var Jesu mor
Maria jo! Ifølge det gamle egyptiske okkulte skrift “Corpus Hermeticum” blev denne indvielsens “befrugtning”
kaldt “at døbe med ånd”. Et egyptisk indvielsesritual
bestod bl.a. i, at guden Osiris forvandlede vand til vin
(viden til visdom). På Jesu tid var Mithras-kulten den
mest udbredte i romerriget. Denne kult havde en symbolsk
korsfæstelse som slutning på indvielsesforløbet, og efter
denne ophøjedes den indviede med ordene “Faderen og
sønnen er ét”. Også Mithras blev iøvrigt ifølge myten
født i en stald!
På Genesaretsøens østbred lå på Jesu tid templet Asjtarot-karnajim for ﬁskegudinden Atargatis, hvis kult var
kendt for hellige måltider bestående af ﬁsk og brød.
Gudinden fremstilledes med ﬁskehale - jfr. “Den lille
havfrue”! Moses-religionen havde på den tid endnu ikke
helt udslettet den folkelige gudindedyrkelse, og vi hører
mig bekendt aldrig noget om, at Jesus skulle have taget
afstand fra den. Mange kvinder bagte stadig offerkager
til slangegudinden, Himlens dronning, i form af en sammenrullet slange - vor tids kanelsnegle!

genﬁndes i det engelske “easter” og det tyske “ostern”.
Det er hende, der tales om i Esajas (7,14) at “jomfruen
skal blive frugtsommelig og føde”. Skikken med at give
påskeæg er et tydeligt levn fra gudindens tid. Den katolske
kirke tog skikken til sig og velsigner stadig ved påske æg
og andre madvarer som symbol på genopstandelsen.
Efter Jesu tid blomstrede mange gnostiske sekter. De
søgte “gnosis”, dvs selvoplevet indsigt fra det “allerhelligste”, det Martinus kalder “viden fra oven” i modsætning
til “viden fra neden”, som vi får gennem de fysiske sanser.
I Johannes evangeliet (1,12) tales om at “tro på Guds
navn”, men det er forkert oversat. Oprindeligt stod der
“at være sikker på Guds identitet”, dvs den Gudsoplevelse
man kan få ved det højeste indvielsestrin. Det var hvad
de ﬂeste gnostikere tragtede efter. Iøvrigt afviste de ﬂeste
gnostikere, at Jesus skulle være død på korset.

Konklusion
Jeg tror, der er en dyb mening med, at vi ikke skulle have
megen konkret viden om personen Jesus. Skulle bare
noget af hans budskab fænge i den tids Europa, skulle
det bygge videre på det religiøse mytestof, folk allerede
kendte. Jesus skulle så at sige passes ind i en fra gammel
tid velkendt tankeverden, hvad bibelens evangelieskrivere
så gjorde. Man gjorde Jesus til en mytisk skikkelse og
ﬁk måske netop derved de vigtigste budskaber formidlet.
Selv om meget blev misforstået, blev der sået tilstrækkelig
mange frø til at næstekærlighedens religion kunne gro og
udvikles. Mennesket havde brug for mystik, og det har
mange åbenbart stadigvæk.
Mange af disciplene kendte “den rigtige Jesus” og ﬁk af
ham megen åndelig viden, der ikke var for det almene
folk. Lad os tage et eksempel som Thomasevangeliet.
Hvor meget af det ville folk ﬂest forstå? Hvis ikke jeg
havde kendt Martinus’ værk, ville jeg ihvertfald ikke forstå meget af det. Så det er nok ikke tilfældigt, at Thomas’
skrift blev fundet så sent!
Jesu indﬂydelse her på Jorden i de forløbne 2000 år har
ikke kun været gennem biblen og kirkerne, men også
gennem direkte inspiration til uendelig mange enkeltpersoner, sådan som jeg beskrev i den foranstående artikel
om Kristusoplevelser. Han er jo stadig med os, som han
engang lovede, indtil “verdens ende”.

Den mest kendte gudinde er agerbrugkultens Astarte
(Ishtar), et ord der betyder “livmoder”. I Johs. Åbenbaring
optræder hun som “himmeldronningen”. Hun blev som
en slags Moder Jord dyrket over hele Europa. Hendes
højtid er påske, for da skal hun “befrugtes” og hendes
afkom skal sikre (frelse) menneskenes liv. Ordet Astarte
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Højesteret har talt

Jordskælvet i Pakistan

Den 20/9 afsagde Højesteret dom
i den såkaldte “Ribers sag”. Dommen fastslog, at man godt kan være
medlem, ja vist endda menighedsrådsmedlem, i den danske folkekirke,
selv om man åbent erklærer, at man
tror på reinkarnation.

Jordkloden oplever i disse år en
“udrensningskur”, Martinus kalder
det “fødselsveer”. For det er jo
tankevækkende, at de senere naturkatastrofer just har ramt områder
med borgerkrigsagtige tilstande. I
Kashmir-provinsen, hvor jordskælvet fandt sted, har der været uro i årtier. Om menneskers mørke mentale
energier kan udløse naturkatastrofer,
eller om sammenhængen er den,
at mennesker inkarnerer i jordens
jordskælvszoner, hvis de har denne
erfaring “til gode”, skal jeg ikke gøre
mig klog på.

Et par dage efter var kirkeministeren
straks ude med en udtalelse om, at så
måtte reglerne laves om og strammes.
For man kan jo da ikke være aktivt
medlem i folkekirken, når man går
ind for den slags “vranglære”!
Kan det undre nogen, at kirkerne
affolkes, og at der atter høres røster
om, at stat og kirke burde adskilles?
Nok stiger den religiøse interesse i
disse år, men ikke for den form for
stivnet dogmatik.

Men tankevækkende er det også, at
Pakistan lige havde købt 100 militære
F-16 ﬂy og fornylig havde udviklet
atombomber - alt mens den største
del af befolkningen lever i yderste ar-
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mod. Pakistans ledere forstår dog nok
ikke et sådant vink fra forsynet. Men
mon ikke det er sådanne fakta, der
gør den vestlige verdens folk mindre
offervillige? Og hvorfor kommer der
ikke strømme af hjælp fra de stenrige
oliestaters ledere, det drejer sig jo om
deres muslimske broderfolk.
Man kan også tolke jordskælvet
sådan, at disse mennesker, der oppe
i bjergene stadig lever på middelalderstadiet materielt, måtte have et
gevaldigt skub ind i moderne tider.
Der skal jo sommetider krasse midler
til, før mennesker sætter sig i gang
mod en ny udvikling. Men en sådan
udvikling er nødvendig for jordklodens bevægelse frem mod den store
fødsel.

VegetarBo
Den 5.august 2004 blev der stiftet en
“Forening for senior- og plejeboliger
og andre boformer for vegetarer.” Det
er en almennyttig non-proﬁt forening
med en frivillig ulønnet bestyrelse.
Formålet er at oprette senior- og
plejeboliger for vegetarer, i første
omgang på Sjælland evt. i Københavnsområdet.

Initiativtagerne er Dansk Vegetarforening og OSI. OSI er en landsdækkende fællesorganisation for
selvejende institutioner på ældre,
handicap og omsorgsområdet, stiftet
i 1999. Baggrunden er, at der mangler
bo- og plejemiljøer for vegetarer i
Danmark. Mange vegetarer oplever
derfor stor utryghed ved tanken
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om, at de evt. skulle få brug for en
plejehjemsplads, og ikke kan få en
sammen med nogle, de dog deler et
vist værdigrundlag med.
Man kan blive medlem af foreningen for 100 kr om året. Yderligere
information fås hos Kirsten Jungsberg, tlf. 3874 3404 eller Email:
vegetarbopleje@hotmail.com
Følgende Albert Einstein - citat ﬁnder
man i deres brochure:
“Intet gavner menneskets helse mere,
og intet øger chancerne for livets
overlevelse mere, end overgangen til
vegetarisk kost.”

Hvor farlig er
terrorisme?
Robby Curdorf, formand for Sundhedspartiet, har i sit blad “En sundere
verden” en liste over, hvilke farlige
fænomener, der er størst risiko for
at dø af (tallene stammer fra USA).
Som eksempler nævnes at risikoen for
at dø af at køre bil er 1 ud af 6.500,
af selvmord 1 ud af 9.200, af medicinsk fejlbehandling 1 ud af 1.000,
af en terrorhandling 1 ud af 270 mill.
Derfor sættes der milliardbeløb ind
på at bekæmpe terror, foruden tabet
af en del almindelige demokratiske
menneskerettigheder.

åbenbart er uden ringeste moralske
skrupler, i dag har de mest magtfulde
poster i verden, er bekymrende. Men
det er der vel en dybere mening med,
hvad den end er.

Bladet bringer også en lille angivelig sand historie om to venner, der
betragter et egern springe rundt på
bordene udenfor en cafe og smage
på de sødemidler, der i små poser lå
i en skål på bordene. Der er ﬁre slags
- rafﬁneret hvidt sukker, NutraSweet,
Sweet and low og så en brun papirspose påtrykt “rå sukker”. Egernet
undersøgte poserne nøje og endte
med kun at tage den brune pose. Den
kunne nok fornemme sig til, hvad der
var sundt og usundt.
Vi stakkels mennesker har ikke så
megen instinktenergi tilbage!!

Hvad betyder “idiot”?

I samme blad blad fortæller han, at
sundhedsmyndighederne har fastslået, at aber i Zoologiske Haver
har behov for 900 mg C-vitaminer
dagligt. Samtidig har de anbefalet en
dosis på ca 10% af dette for mennesker. Hvorfor skulle mennesker have
brug for så meget mindre C-vitamin
end aber?

At ord kan skifte betydning i årenes
løb, kender vi nok (apropos bekymringen om Martinus’ sprog)! Lad os
tage et eksempel som ordet “idiot”.
Det er oprindelig græsk, idiótes, og
betyder “privat person, lægmand”.
Det kommer af “idios”, som betyder
“egen, særegen”. Idiom betyder ejendommelighed, idiosynkrasi betyder
speciel tilbøjelighed.

Det er hårrejsende oplysninger, bladet
iøvrigt bringer - om tobaksindustriens kynisme, om kemiindustriens
svindel vedr. sødemidlet Aspartam
(NutraSweet), som v.hj.a. Dick
Cheney og Donald Rumsfeld fik
gennemtrumfet, at deres totalt helbredsnedbrydende giftstof blev sendt
på markedet. At disse to herrer, der

Idiot betød altså oprindelig blot en
særegen person uden speciel negativ
klang - ligesom “lokum” engang blot
betød “et sted”. Da man ikke ville
tale direkte negativt om personer på
en anstalt, kaldte man dem idioter.
Da ordet efterhånden ﬁk en nedsættende klang, blev de i stedet kaldt
ånd - svage. Da det så blev negativt,

opfandt man ordet “evnesvag”, og da
det også blev negativt fandt man på
ordet “psykisk udviklingshæmmede”.
Det er vist dog for langt til at kunne
bruges som skældsord!

Udrensnings-dillen
I TV-søndagsmagasinet d. 13/11
hørte man om en ung pige, der gik
så grundigt til værks med at udrense
sin krop v.hj.a. en vandkur, at hun
døde af det. Problemet var ikke, at
hun havde indtaget 4-5 liter vand i
løbet af få timer, men at hun ikke
havde fået salt samtidig. Det ødelagde
hendes salt-balance, hvilket først går
ud over hjernen, hvis celler nærmest
eksploderer.
Det er blevet in i visse alternative
miljøer (eks. Dansk Yogacenter, så
vidt jeg forstod) at foretage jævnlige
kropsudrensninger. Jeg ved ikke, om
det er fordi det ikke længere er nok
at være ren udenpå, eller om man
tror man derved også kan blive mere
“ren” moralsk set, altså mere spirituel,
ved således at gøre sig tom indvendig
- helt bogstaveligt - og altså ikke bare
meditations-tanketom.

Eller er det en ny form for “rengøringsvanvid”? Jeg hørte i en radioudsendelse om, hvordan det bruges
blandt visse unge piger at gå til jævnlige tarmudskyldninger (som dermed
er blevet en god forretning for nogen).
Er det angsten for at lugte og virke

“ulækker”? Det ord er jo blevet et af
tidens mest brugte hånsord.
Jeg kan ikke tro, det er specielt godt
for en naturlig tarmﬂora. Endnu kan
vi jo ikke undvære samarbejdet med
fordøjelsessystemets bakterier med
deres “dræbende princip”. Den dag
vi ikke længere behøver dem, holder
de nok op med at inkarnere hos os af
sig selv.

Psykiske sygdomme på
fremmarch
For nylig læste jeg, at psykiske sygdomme var 5-doblet i de sidste 20 år.
Fra 350 nye tilfælde om året i 1980
til 1650 i 2004. Samtidig har vi et
stadig stigende selvmordstal. Alt dette
uanset de ﬂeste har rimelige økonomiske vilkår, set i forhold til resten
af verden. Vor velfærdsmodel er et
ideal, set med mange andre folkeslags
øjne. Hvorfor så alle disse mentale
problemer?
I Livets Bog V stk. 1765 giver Martinus os noget af forklaringen. Han
skriver bl.a.: (om mænd og kvinder)
“Der ﬁndes noget i deres psyke, som
det af mennesker upåvirkede vilde dyr
ikke har. Dette “noget” er desto mere
synligt eller fremtrædende, jo højere
væsenet er udviklet, medens det i en
tilsvarende mindre grad er til stede, jo
mere primitiv eller nær dyrets stadium
samme væsen er.”
Dette “noget” er af psykisk art, en ny
og anden drift. Martinus skriver videre: “Denne ny drift er en diametral
modsætning til selvopholdelsesdriften og vil derfor efterhånden ganske
langsomt underminere denne. Derved
bliver det jordiske menneske et væsen, der adskiller sig fra dyret derved,
at det er i konﬂikt med sig selv.”
Stk.1767: “Idet det jordiske menneske
således i sig rummer to kontrære processer, en der nedbryder dyrets natur,
og en, der opbygger modsætningen
til nævnte natur, nemlig den “rigtige
menneskelige”, er samme væsen på

forhånd dømt til at være et væsen,
der mere eller mindre beﬁnder sig i
konﬂikt med sig selv.”
......
“Det almene kulturmenneske lever
hver dag mere eller mindre i fortrydelse, ærgrelser og anger over sig selv,
over handlinger, det på grund af sin
dyriske drift har begået, men som det
på grund af sin uselviske eller menneskelige psykes vækst ﬁnder uværdig
og derfor bagefter i virkeligheden
ønsker ikke var sket. Det er denne
misfornøjelse eller konﬂikt med sig
selv, vi kalder “samvittighedsnag”.
Denne samvittighedsnag eller denne
individets misfornøjelse med sig selv,
denne dets krig imod den dyriske del
af dets psyke, kan være så altbeherskende, så altdominerende, at den kan
bringe sit ophav til selvmord.”

Flugten fra Afrika
Vi er nok en del, der kan huske en
ﬁlm for en del år siden om en enorm
folkevandring af vrede afrikanere op
gennem Sahara og ind i Sydeuropa.
Den ﬁlm kom jeg til at tænke på, da vi
for nylig så stormløbet mod den spanske enklave i Marokko. De kunstnere,
der skaber ﬁlm, får jo ofte inspirationer om kommende begivenheder.
Måske for at varsko os, selv om det
sjældent hjælper og får de ansvarlige
til at gøre noget ved problemerne, før
det er for sent.
Vi får ingen 3.verdenskrig, som krige
før har foregået, men en egentlig fred
har lange udsigter. Den forudsætter
en mere ligelig fordeling af jordens
goder, dvs at den ovenfor nævnte
“uselviske drift” får mere indﬂydelse
i verden i stedet for at nedbryde det
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enkelte menneske. Vi kan blot trøste
os med, at vi ved, det vil ske en dag
under alle omstændigheder. Vi skal
ikke have samvittighedsnag over, at
vi kun kan ændre os selv og ikke hele
verden!

Hvordan skabes olien?
Jeg har før skrevet om, at man faktisk
ikke ved med nogen sikkerhed, hvordan jordens olie er opstået. Teorien
om planterester under flere tusind
atmosfæres tryk og 500 graders varme
holder ikke. Nu har nogen fundet ud
af, at enzymer fra pattedyrs tarmbakterier kan omdanne kulstof og brint til
olie ved 40 graders varme.

Kulstof og brint er de mest udbredte
stoffer her på jorden, men hvor længe
her har været pattedyr med tarmbakterier - det er et åbent spørgsmål.

Protest
Vi behøver ikke acceptere alt, hvad
Martinus skriver. Som han altid understregede: Tro ikke på det, fordi jeg
siger det - og - Tag hvad I kan bruge
og lad resten ligge. Her er noget, jeg
ikke kan bruge:
I Livets Bog IV stk. 1193 står der:
“Da det “feminine” princip betinger
underlegenhed eller en uselvstændighed, der lige akkurat kan passe
ind i det “maskuline” væsens overlegenhed og selvstændighed, får det
derved brug for dette væsen som “beskytter” og afviger således meget fra
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den fortidige “Adam”, ja, var endog
i stor udstrækning dennes materielle
kontrast eller modsætning. Det var
derfor ikke så mærkeligt, at “hunvæsenet” straks blev markeret ved et
andet navn, medens “hanvæsenet” i
overleveringen beholdt det levende
væsens oprindelige betegnelse eller
navnet “Adam”.
Det er ikke fordi jeg vil stille mig
klogere an end Martinus, og måske
forstår jeg ikke rigtigt (endnu), hvad
han egentlig mener med disse ord.
Men de passer ihvertfald ikke med
nogetsomhelst af alt, hvad jeg hidtil
har erfaret eller al den forskning, jeg
har læst om. Men måske taler han
om nogle rent abstrakte principper,
han kalder “feminin” og “maskulin”,
noget a la yin og yang eller elektromagnetismens begreber minus og
plus.
Bortset fra en historisk set kortere
periode i menneskets udvikling, nemlig den patriarkalske, er der intet der
tyder på, at kvinder behøvede at spille
hverken underlegne eller uselvstændige. Så var de og deres børn næppe
overlevet. Og ser vi på den enpolede
dyreverden, var arterne næppe overlevet, hvis de skulle basere sig på
hannernes “beskyttelse”.

Kønsskifte hos dyrene
Da jeg læste bogen om Frank Munkø,
der siger, at fordi vi begynder vor fosterperiode som instinktstyret væsen
- som ﬁsk og derefter krybdyr osv,
og det først er efter fosteret har taget
menneskeform, at den inkarnerede
sjæl knytter sig til det, kom jeg til
at tænke på alle de eksempler på let
adgang til kønskifte hos lavere dyr,
jeg har læst om.

Mange fisk kan skifte køn på et
øjeblik, f.eks. er alle individerne i
en ﬂok pudseﬁsk af hunkøn på nær

en enkelt han. Dør han skifter den
øverste hunfisk i hierarkiet straks
køn. Hos klovnﬁsken, der lever i par,
skifter hannen straks til en hun, hvis
hunnen dør. Også mange frøarter
kan skifte køn meget hurtigt, hvis
de mangler nogen at parre sig med.
Man skal åbenbart et pænt stykke op i
dyrearternes udvikling, før kønsskifte
bliver en kompliceret sag.

Pater Pio
Da en stor og kendt politisk person
kom under politieskorte til hans kloster, udbrød Pater Pio: “Hvor verden
dog har forandret sig. I min ungdom
fandt man politiet i hælene på tyve og
røvere. Nu kører de foran dem for at
holde vejen åben.”

Hvad betyder den
ny klode?
Da jeg i et tidsskrift læste, at astronomerne i 2003 havde opdaget en
ny lille klode udenfor Plutos bane,
kaldet Quaoar, kom jeg til at tænke
på noget, jeg havde læst i en gammel astrologibog (Rosmons bog om
esoterisk astrologi fra 1956). Der
står bl.a.:
“De ydre planeter (dem udenfor
Saturn) har slægtskab med mere
kosmisk højtsvingende vibrationer
og kan ved deres tilstedeværelse i
de forskellige stjernebilleder modtage de kosmiske bølger af højeste
frekvens og omforme disse, så vi
bliver i stand til at modtage dem. Kun
en meget lille del af menneskeheden

er på det nuværende udviklingstrin i
stand til at reagere overfor disse.
Videnskaben har indtil nu fundet tre
planeter udenfor Saturns bane, men
astrologien hævder, at der ﬁndes ﬁre,
og at den fjerde ﬁndes, når tiden er
inde for menneskeheden til at begynde at mærke dens virksomhed. ...
Uranus har solens oktavtone, Neptun
har Merkurs oktavtone, Pluto har
Venus’ oktavtone, den nye planet
har Jordens oktavtone, dvs den er i
slægtskab med Jorden.

Er det farligt at tro på
reinkarnation?
v/Gunder Frederiksen
Ja, på en måde! - læs her: Som
almindelig avislæser erfarer vi, at
der er forslag om, at reglerne for
medlemskab af et menighedsråd skal
strammes. Kristeligt Dagblad skriver
således den 24 septr. -05 at kirkeminister Bertel Haarder efter samråd med
biskopperne har annonceret, at han
vil søge et bredt ﬂertal i folketingets
kirkeudvalg for en stramning af loven
om meningsrådsmedlemmernes tro.
Baggrunden er den meget omtale

Ribers-sag, hvor et tidligere medlem af et menighedsråd blev smidt
ud af folkekirken, fordi han troede
på reinkarnation. Efter en langvarig
sag dømte højesteret, at han skulle
have sit medlemskab af folkekirken
tilbage igen. Det huer åbenbart ikke
de rettroende kirkefolk – heller ikke
kirkeministeren.
Også formanden for landsforeningen
af menighedsrådsmedlemmer udtaler
sig til fordel for en ”deﬁnition af,
hvor grænserne for den åbne kirke
går”. – En selvmodsigelse – ikke
sandt - kan der være grænser for en
”åben” folkekirke? Sandheden er
nok, at kirken gerne vil have ord for
at være åben, men kan ikke leve op
til det. – Endnu et dilemma for den
folkekirke, som har stadig sværere
ved at fastholde sit fodfæste. – Og så
vil den åbenbart gøre det ved at foretage stramninger, hvor det vil være
langt mere i overensstemmelse med
tidsånden med større åbenhed. –
Men når det kommer til stykket er en
stramning måske alligevel det allerbedste. Det vil sandsynligvis betyde,
at endnu ﬂere vil tage afstand fra den
hensmuldrende kirke og søge andre
veje. Dybest set søger det moderne
menneske dækning for såvel intelligensmæssige som følelsesmæssige
behov. Det må være præget ikke blot
af klar logik, men også af ægte kærlighed for at virke sandsynligt. Hvad
der er logisk må også være kærligt og
omvendt. Reinkarnationsprincippet
og skæbneloven er katalysatorer, som
vil kunne udgøre nøglen, der tilfredsstiller disse behov. Den ﬁndes ikke
inden for den dogmatiske kristentro.
Derfor er det farligt at tro på reinkarnation og karma. Farligt? – Ja,
for kirken vel at mærke. For det vil
betyde, at dens hensygnende tilstand
vil fortsætte for til sidst at hendø.
For menneskenes mentale sundhed
derimod er det livseleksir i bedste
forstand.

En teologisk tanke
v/Gunder Frederiksen
I ”Kristeligt Dagblad” d. 2. septr.
2005 er M.F.S. Grundtvig citeret for
følgende udtalelse: ”Panteismen er
vor tids åndelige Goliat og må gribe
om sig, så snart Troen på en bestemt Åbenbaring er nedbrudt”. Jo,
Grundtvig var skam en klog mand.
Og så var han altså også fremsynet.
(Panteisme = den anskuelse at Gud
er ét med naturen).

Lidt stress er sundt
v/Gunder Frederiksen
Det kan være sundt at opleve fare?
– altså hvis man vel at bemærke
overlever den?
Man bliver høj af fare. Kroppen udløser adrenalin, som brager igennem
kroppen og sætter en masse processer
i gang. Sanserne skærpes. Lyde, farver, følelser opleves mere intensivt.
Oplevelse af fare virker livsforlængende. Og oplevelsen holder sig efter,
at man er kommet igennem faren.
(Herbert Pundik ”Det er ikke nok at
overleve”)
Med terror, travlhed, hastigt stigende
biltraﬁk i al fald i storbyerne, mange
naturkatastrofer, stigende forbryder- og sygdomsfrekvens og andre
faremomenter i kølvandet af den
tekniske udvikling vil mange måske
være tilbøjelige til at lukke sig inde
af angst for farerne. Selvfølgelig skal
man ikke direkte udsætte sig for fare.
Men det er altså ikke en god ide at
lukke sig inde og totalt afskære sig
fra livsoplevelse. Det er da også mere
kedeligt.

Pas på - her kommer
fugleinﬂuenzaen
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Livskvalitetskagen
v/Gunder Frederiksen
Sund opskrift:
Grunddejen røres sammen af lige dele
Kærlighed
Tryghed
Tillid
Omtanke for andre
Glæde ved at være sammen med andre
Dejen hæves med svulmende livskraft til den rette sundhedsfylde. Fyldes i en grænseløs form og bages ved stærk
hjertevarme

v/Ejnar Hjorth

Det hele røres sammen under glad sang og musik til et
livsindhold, der ikke kan undgå at virke sundhedsfremmende, både for kagespiserne og de mennesker, de lever
iblandt.
Kagen pyntes med tro, håb og endnu mere kærlighed.
Kagen har den forunderlige kraft i sig, at jo mere man
deler ud af den, jo lettere bliver det at bage en ny. Spiser
man den dagligt, bliver man nok ældre efterhånden, som
tiden går, men aldrig gammel.

Esperanto-nyt

Der er ikke mange der ved, at der udkommer ca 170 tidsskrifter på esperanto i over 5o lande, og at der foreligger
en rig litteratur på esperanto, oversatte bøger såvel som
originale. Eller at der er oprettet professorater og lektorater i esperanto ved 63 universiteter i 23 lande. Eller at
der afholdes årlige verdenskongresser, ofte med deltagere
fra over 70 lande.
Der er heller ikke mange der ved, at sprogproblemet i EU
koster 6 milliarder kroner om året til tolkninger og oversættelser. Og fra 1/1-07 er irsk-gælisk blevet anerkendt
som ofﬁcielt sprog i EU, det vil koste 3,5 millioner euro
mere (ca. 26 mill. kr). Nu tolkes mellem 21 sprog - men
EU udvider jo stadig. Den 1.apr.2004 stemte 43% af EU
- parlamentarikerne for at gøre esperanto til relæsprog i
EU-Parlamentet.
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Kagen fyldes med en blanding af
Næstekærlighed
Nærsamfundsaktivitet
Ansvar
Humor
Livsglæde
Samt et passende mål udfordringer og opgaver.

Undervisningsminister Haarder har afvist at gøre esperanto til valgfrit fag i gymnasiet. Kun i det ungarnske
skolesystem undervises der i esperanto som valgfrit fag.
Dog havde RUC, universitetet i Roskilde, et to måneders
kursus i esperanto sidste år.
Iøvrigt er esperanto nævnt i Guinness rekordbog, nemlig
som sproget med færrest uregelmæssige verber. Det har
nemlig slet ingen!
Du kan læse masser af esperanto-stof på http://eo.wikipedia.
org - Esperanto-wikipedia viser, at esperanto virkelig er
ved at udvikle sig til et verdenssprog, som man kan bruge
til at knytte kontakter på tværs af alle globale grænser.
Også det danske blad “Esperanto-Nyt” kan kontaktes på
nettet: ejnarhjorth@mac.com - eller tlf. 9813 4040
Ring eller skriv og få gratis prøvenummer tilsendt.

oM SJÆLSKONTAKT
v/Birthe Thau
“Det personlige er tilværelsens springfjeder”, skrev Søren
Kierkegaard, som altid hævdede, at det var menneskets
pligt først og fremmest at være sig selv. Tidligt i livet
forstod han, at individualiteten er det højeste tilværelsesprincip. Han ville den enkelte, at mennesker skulle blive
enkelte.
Skulle det personlige være tilværelsens springfjeder?
Springfjeder til selve livet - til vort sande væsen - til
Kristusjeget - selve kristusbevidstheden ...
Der er ﬁn overensstemmelse
mellem Kierkegaard og Rudolf Steiner, som i et foredrag udtrykker. “Det er en ren
kendsgerning: alt nærmer sig én
bestemt kendsgerning, der viser
sig ved, at en personlig bevidsthed er mulig på skabningens
højdepunkt. Og de mennesker,
der nu kultiverer deres individualitet, dem vil hele jorden tilhøre med alt det, som den
kan frembringe. De mennesker, der ikke udpræger deres
individuelle Jeg, de vil være anvist til at slutte sig til en vis
gruppe og derfra lade sig indgive, hvordan de skal tænke,
føle, ville og handle.” (4.12.1909)
I denne tidsperiode er vi født til at få sjælskontakt her på
jorden, født til at virkeliggøre vort sande Kristusvæsen,
som i virkeligheden er noget helt naturligt og dagligdags,
men adskiller sig fra det luciferiske jeg ved at være forankret i nuet, som hvert øjeblik vil være interessant, nyt
og meningsfyldt. “Vi er garanteret evighedsfornemmelse
i selve øjeblikket, i hvert eneste øjeblik.” (23.4.1912)
Der er imidlertid ingen bestemt vej til vort sande væsen,
for hvert enkelt menneske har sin egen vej. Og dog er
der næppe tale om en vej, men kun om at ændre sindet.
Den kinesiske vismand Kungfutse (571-478 f.Kr.) siger,
at “oprigtighed er himlens vej. Opnåelse af oprigtighed
er menneskets vej. Oprigtighed er vejen til opnåelse af
fuldkommenhed, den vej ad hvilken et menneske selv
må gå.”
I “En vej til selverkendelse” gør Rudolf Steiner nærmere
rede for, hvad man kan gøre for at nå ind til sjælen i sjælen. “Man må øve sig i selviagttagelse og må se nøgternt
på de grove fejl, man har, så der opstår en følelse foran

sjælen. Man må fordybe sig i den og indse, hvor lidt man
ligner menneskehedens store ideal. Med intens tankekraft
og meditation må man stille de moralske svagheder, alle
svaghederne, frem foran sjælen. Ved at gøre dette, ved at
dvæle ved egne fejl bliver man stærkere.”
Man bliver ikke alene stærkere, men ved at erkende sine
egne fejl og svagheder bliver man fri af dem. Steiner siger:
“Sandheden kan være den eneste kærlighed, som bringer
jeg’et fri af sig selv.”
“Netop som skyldigt bærer mennesket fuldendelsens hemmelighed i sin sjæl”, siger Søren Kierkegaard. Måske er
det selve menneskets fuldkommenhed at opdage sin egen
ufuldkommenhed. Det kræver dog, at man magter at se
på fejlene helt uden at vurdere og skamme sig, for netop
skammen udelukker, at vi når ind til os selv.
I et foredrag 4.12.1909 siger Rudolf Steiner at “det er
meningen med den jordiske udvikling, at mennesket stadig mere og mere opnår evnen til i sit ydre at fremstille
det indre. Derfor gives der et gammelt skrift, i hvilket det
største ideal for Jegets udvikling, Kristus-Jesus, bliver
karakteriseret således, at der bliver sagt: Når to bliver eet,
når det ydre bliver som det indre, så har mennesket nået
Kristusagtigheden i sig.”
Søren Kirkegaard siger i “Uvidenskabelig Efterskrift”:
“Det er livets opgave at blive subjektiv - at blive den, man
er! Man tror i almindelighed, at det at være subjektiv er
ingen kunst. Det forstår man, for ethvert menneske er jo
også et stykke subjekt. Men nu at blive det, man sådan
uden videre er, ja hvem ville spilde sin tid på det, det var
jo den mest resignerende af alle opgaver i livet. Ganske
vist, men allerede af den grund er den såre svær, ja den
sværeste af alle, netop fordi ethvert menneske har en stærk
naturlig lyst og drift til at blive andet og mere.
Således går det med alle tilsyneladende ubetydelige
opgaver, netop denne tilsyneladende ubetydelighed gør
dem uendeligt svære, fordi opgaven ikke ligefrem venter
og således understøtter den søgende, men fordi opgaven
arbejder ham imod, så der hører uendelig anstrengelse
til blot at opdage opgaven, dvs at dette er opgaven, en
anstrengelse, man ellers er fritaget for. At tænke over det
enfoldige, over hvad den enfoldige jo også således ved,
er yderst afskrækkende, thi forskellen bliver selv ved den
yderste anstrengelse ingenlunde iøjnefaldende for det
sanselige menneske.
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Nej, så er det højtravende noget ganske anderledes herligt.
Subjektiviteten, inderligheden er sandheden.”
Og tilføjer Kierkegaard: “Ethvert menneske skal omdannes, da enhver af naturen er født hykler ... og det som er
lettest er at bedrage sig selv. ... Min ulykke var så godt
som fra fødslen og fuldstændiggjort ved opdragelsen den:
ikke at være menneske...”

Jeg tror, at den dag vi står ved himlens port, vil ingen af
os blive spurgt om, hvorfor vi ikke var som Kristus, men
vi vil blive spurgt om, hvorfor vi ikke var den, vi var.
En af vejene til sjælskontakt kræver måske blot en beslutning om at ville være sand, for som Emerson siger: “til
syvende og sidst er der ikke andet, som er helligt, end dit
eget sinds ærlighed. Der er ikke nogen skranke eller mur
i sjælen, hvor mennesket hører op og Gud begynder.”
(forkortet af red.)

Besættelse
Martinus holdt d. 4/12 1949 et foredrag om “besættelse”
og afsluttede det således:
Hele menneskehedens religiøse udvikling lige fra fetishdyrkelse og til de store religioner af i dag med alle deres
afskygninger af sekteriske retninger er baseret på guddommelig suggestion og har været og er “religiøs besættelse”.
Det er autoritetstro, som binder deres tilhængere sammen
i en fælles åndelig atmosfære, hvor profeter, præster og
andre åndelige ledere er de faktorer, hvorigennem suggestionen virker.
Dette må ikke opfattes som kritik, for det har været og er
til dels endnu nødvendigt, at store dele af menneskeheden
ledes og styres på en sådan måde. Men der er dog meget
i nutiden, som tydeligt viser, at mange mennesker ikke
mere ønsker at være underlagt en sådan åndelig suggestion.
Dogmer og ceremonier kan ikke mere inspirere dem, de
ønsker at vide og forstå og kende sammenhængen mellem
tingene. Det er det, der er fundamentet for den fysiske
videnskab.
Nu må man ikke derfor tro, at videnskaben er blottet for
suggestion og dogmatik. Den har fundet frem til sandheden
på mange områder, men en ensidig materialistisk indstilling til tilværelsen kan også skabe fordomme og fremelske
hypoteser, som ligger langt fra sandheden og kommer til at
virke som “besættelse” af de mange menneskers bevidsthed, der tror på autoriteten bag alt, der har videnskabeligt
eller akademisk stempel.
Videnskaben vil dog ikke blive stående ved en materialistisk livsopfattelse, den står allerede på grænsen til den
åndelige verden, og dens mål- og vægtanalyser af fysiske
realiteter vil i fremtiden naturligt forbindes med analyserne
af universets åndelige virkelighed. De politiske ideologier
og partier er også i stor udstrækning baseret på massesuggestion og “besættelse” af en eller ﬂere bestemte ideer,
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som gøres til en slags materialistisk religion med dogmer
og læresætninger.
....
Alle disse former for suggestion og “besættelse” såvel som
de variationer, der forekommer mellem de enkelte væsener, må nødvendigvis eksistere lige så længe, som menneskehedens og de enkelte menneskers evne til at opleve
sandheden eller livslovene endnu ikke er færdigudviklet.
De enkelte menneskers videre udvikling vil komme til at
bestå deri, at de gradvis frigør sig fra disse suggestioner
og mere og mere kommer til at bygge sin psyke eller bevidsthed op på basis af indsigt, viden og selvoplevelse.
Hertil kræves en ny videnskab, en videnskab om universets åndelige virkelighed, et verdensbillede, der viser de
enkelte lokale detaljers afhængighed af og betydning for
helheden. Naturligvis vil der være mennesker, der tror på
denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men
det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den.
Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en
autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker,
som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje
efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere
det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan
det blive af værdi for ham.
Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det
bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve
livets mysterium. Det vil lidt efter lidt føre vedkommende
ud af alle former for “helvede eller dommedag”, alle former for “besættelse” eller suggestion.
Alt dette kan naturligvis kun ske, hvis åndsforskeren ikke
blot studerer, men søger at leve efter de love, som han
begynder at se som universets livsfundament. Et liv levet
efter disse love vil bringe hans bevidsthed til at vibrere
i kontakt med den evige guddoms tankevæld, og han vil
gå en strålende fremtid i møde som “menneske i Guds
billede”.
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BRØNDBY

HERNING

15/1 Martinus, mennesket og hans livsværk
v/Kurt Christiansen
19/2 Martinus, mennesket og hans livsværk
v/Kurt Christiansen
19/3 Bønnens mysterium - fra tro til selvoplevet
viden v/Birgit Mørup Madsen
23/4 Vores dyriske og menneskelige tanker. Hvad
betyder de for os? v/Jan Langekær

26/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen
v/Solveig Langkilde
9/2 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen
v/Ingolf Plesner
23/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
9/3 Hvad er livets mening for det moderne menneske? v/Hanne Myrfeld

Møderne er søndage kl.15-17 i Idrættens Hus, Auditoriet.
Desuden er der studiegruppe hver onsdag kl.19-21.30 i
Kulturhuset “Kilden”, Nygårds Plads 31
Arr: Jan Langekær tlf. 2015 7811
ESBJERG
Torsdag 9/2 Kærlighed bag mørket!
v/Svend Åge Rossen
Mandag 20/2 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen v/Ingolf Plesner
Mandag 13/3 At have tillid til livet v/Ole Therkelsen
Møderne er kl.19.30 i Multihuset, Gasværksgade 2, 1.sal
Arr: Heddi Støyer tlf.7513 9863
FREDERIKSHAVN
Tirsdag 31/1 Hvad er livets mening for det moderne
menneske? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 21/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
Tirsdag 7/3 Spis med omtanke - og tag del i
livsglæden! v/Lars Gyde
Tirsdag 21/3 Bliv din egen åndsforsker!
v/Sven-Erik Rævdal
Møderne er kl.19.30, Skolegade 8
Arr: Birger J Jensen tlf. 9893 0686
HADERSLEV
Tirsdag 14/3 Forelskelse, venskab og kærlighed
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Café Faust, Torvet
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

Møderne er torsdage kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal
lok.04-01, Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230
KØBENHAVN
7/1 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
21/1 Religion, videnskab og åndsvidenskab
v/ Hanne Thrane
4/2 Lyset bag mørket v/Svend Åge Rossen
18/2 “Porten” mellem det fysiske og det åndelige
v/ Søren Olsen
4/3 Reinkarnation v/Lene Jeppesen
18/3 Hovedtræk i Martinus’ verdensbillede
v/Willy Kuijper
Alle møder lørdage kl. 15 på Martinus Institut,
Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280
Desuden er der seminar 11/3 kl.10-16 Bønnen og det
personlige gudsforhold v/Søren Olsen
Derudover er der ﬂere studiegrupper - hør nærmere på
Instituttet tlf. 3834 6280
KØGE
28/2 Menneskets søgen efter mening v/Søren Olsen
21/3 Livsmod og livskraft v/Eigil Kristensen
4/4 Lidelsen - visdommens kilde v/Ole Therkelsen
25/4 Døden og reinkarnation v/Svend Åge Rossen
9/5 At have tillid til livet v/Ole Therkelsen
Alle møder tirsdage kl. 19 på Teaterbygningen.
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322
ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere tlf. 6614
7424
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RANDERS

VIBORG

24/1 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
28/3 Hvad er livets mening for det moderne
menneske? v/Hanne Myrfeld

Tirsdag 24/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen v/Solveig Langkilde
Tirsdag 7/2 Kærlighed bag mørket
v/Svend Åge Rossen
Tirsdag 7/3 At tænke med hjertet
v/Sébastien Vesterlund

Møderne er tirsdage kl. 19.30 i AOF kantinen, Store
Voldgade 10
Arr: Ole Berthelsen tlf. 8641 1552
ROSKILDE
5/1 Livsmod og livskraft v/Eigil Kristensen
19/1 At følge sit hjerte eller sin hjerne
v/Solveig Langkilde
2/2 Lidelsen - visdommens kilde v/Ole Therkelsen
16/2 Et lysere syn på døden v/Søren Olsen
2/3 Alle udviklingstrins nødvendighed
v/Lene Jeppesen
Alle møder er torsdage kl. 19, Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 7.
Tilmelding FOF, Algade 31, tlf. 4636 6974
SILKEBORG
Onsdag 25/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen v/Solveig Langkilde
Onsdag 8/2 Kærlighed bag mørket
v/Svend Åge Rossen
Onsdag 22/2 At tænke med hjertet
v/Sébastien Vesterlund
Onsdag 15/3 Har lidelse og smerte betydning i det
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Sven-Erik Rævdal tlf. 8688 6263
THISTED
22/1 Bliv din egen åndsforsker! v/Sven-Erik Rævdal
5/2 Kærlighed bag mørket v/Svend Åge Rossen
12/3 At have tillid til livet! v/Ole Therkelsen
2/4 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
Alle møder på søndage kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384
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Alle møder kl. 19.30 i Medborgerhuset,
Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923
ÅLBORG
8/2 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen
v/Ingolf Plesner
22/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
22/3 Bliv din egen åndsforsker! v/Sven-Erik Rævdal
Alle møder er onsdage kl. 19.30 på Sønderbro skolen
Arr: Jørn Stockholm tlf. 9827 7081
ÅRHUS
23/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen
v/Solveig Langkilde
6/2 Kærlighed bag mørket v/Svend Åge Rossen
20/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
6/3 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen
v/Ingolf Plesner
20/3 Påskemysteriet v/Sébastien Vesterlund
3./4 Hvad er livets mening for det moderne
menenske? v/Hanne Myrfeld
Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus,
mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546

Vidste du at.....
Ordet “Mysterium” er aﬂedt af det græske ord “myein”,
der betyder “at lukke” (læber eller øjne”, dvs “ikke
afsløre”), og mystisk kommer af “mystos”, der betyder
“hemmeligt, skjult”. Kan man så kalde Martinus en
mystiker?
Meditation er latin og betyder “at øve sig”.
Inﬂuenza betyder “inﬂueret af stjerner”. Astrologi hørte
med til lægestudiet helt op til 18oo-tallet.
(Ove von Spaeth)
“Kundskabens træ” blev til et æbletræ fordi godt/sødt
hedder på hebræisk “melis”, ondt hedder “malus” og
æble hedder “melus”.
(Ove von Sparth)
Historien om Adam og Eva er oprindeligt sumerisk. På
det sprog hedder “den der giver liv” TI, det samme ord
kan også betyde “ribben”. Altså måtte Eva komme af et
ribben!
Testamente betyder “en pagt”, en slags overenskomst.
Guds pagt med mennesket.
Conspiration betyder “at ånde sammen”. I Marilyn
Fergusons bog “The Aquarian Conspiracy”, der handler om vor tids spirituelle udvikling, skrev hun: “En
bevidsthedsrevolution kan ikke nedkæmpes med våben
og soldater, for den er usynlig, men den er.” ..”Intet kan
standse den, for syntropi er (modsat entropi) naturens
indbyggede drift mod højere orden.”
De gule farver fødes af lyset ved mørkets hjælp. Grønt
opstår, når lys og mørke nærmer sig hinanden. I den
“blå time” mødes lyset og mørket.
(Goethe)
Hvidt lys indeholder alle farver i en højere oktav end dit
eget vibrationsniveau, sort lys indeholder alle farver i
en lavere oktav end dit eget vibrationsniveau.
(Martinus)
Kys er ritualiseret yngelplejeadfærd, dvs aﬂedte fodringshandlinger. At give hinanden mad er begyndende
symbol på kærlighed.
(Eibesfeldt)
Alt er bevægelse. Alle former for bevægelse har kun det
absolut ene formål at påvirke levende væseners sanser.
(Martinus)

En instinktenergi-rest: adfærd til hæmning af overmagtens aggression er 1) at gøre sig mindre f.eks. ved
knæfald, og ved at bukke og neje, 2) smile sødt, 3) give
gaver/mad, 4) ved barnlig adfærd dvs spille hjælpeløs,
gøre stemmen tynd og pupillerne store.
(Eibesfeldt)
Den æteriske dublet er et organiseret system af elektriske spændinger. I dets netværk ligger hver celle i det
fysiske legeme som ﬂasker i en ﬂaskereol. Den er det
organiske stofs sammenhængskraft. Ved døden tager det
fra nogle timer op til tre dage at opløse dette netværk,
og indtil da kan “ejermanden” stadig vende tilbage og
genbelive den fysiske krop.
(Dion Fortune i bogen “Gennem dødens porte”) - apropos hjernedødskriteriet!
En shaman var en beskytter af fællesskabet, en formidler mellem menneskenes og åndernes verden, så de afdødes ånder ikke greb forstyrrende ind i livet på jorden.
En neo-shaman tjener ikke fællesskabet, kun sig selv.
(Merete D. Jakobsen)
Skønhed kan gribe sanserne, men kun godhed kan vinde
hjertet.
(Henry Purcell)
De hellige skrifter er ikke til nytte for nogen, med mindre man forstår dem på den rigtige måde.
(Augustinus)
Det ukendte er noget, man blot endnu ikke har forstået.
(James Praagh)
Det er ikke nødvendigt, at vore medmennesker bliver
anderledes, for at vi kan føle os i harmoni og balance.
(James Polsky)
Musikken og arkitekturen er døtre af tallene. (Goethe)
Stjernehimlen er over mig, og de moralske love er inden
i mig.
(Immanuel Kant)
Vi er på mission for at udvikle Jorden.

(Novalis)

Lægemidler hjælper altid - om ikke den syge så dog
medicinalindustrien.

Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.
Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller ﬂere områder. Fx. må de
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.
Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkomme intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a.
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.
Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nemlig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendetegner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk,
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingelser for alle Jordens beboere.
Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende virkelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.

Den Ny VerdensIMPULS

Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland
Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
Hjemmeside: http://eskm.dk/kosmo-info

