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Kærlighed

Kærlighed er ikke blot kærtegn. Kærlighed er en kraft, som gennemtrænger universet. Vi
kender den også gennem udtrykket “den hellige ånd”. Det, de store verdensgenløsere har
talt om, og som Kristus ved sit eksempel har vist menneskene, er, at det er muligt for det
enkelte menneske at forbinde sig med den guddommelige eller universelle kærlighed på
en sådan måde, at man, i stedet for at ﬂygte fra livet her i den fysiske verden, lader denne
kærlighed strømme ind i samme verden og forvandle den ved praktisk væremåde.
Men vi har lært, at for at man intellektuelt kan orientere sig i den fysiske verden med
dens mangfoldige naturlove, må man have en videnskab, gennem hvilken man lærer disse
love at kende for i praksis at kunne udfolde et liv og en skabelse i overensstemmelse med
lovene. På grund af menneskenes efterhånden stadig mere udviklede tænkeevne, som er
en åndelig kraft, lever disse mennesker ligeså meget i en åndelig verden, nemlig tankens
verden, som i den fysiske.
For at kunne orientere sig i denne åndelige verden, som også har mangfoldige love, må
mennesket også have en videnskab, gennem hvilken det kan lære disse love at kende for
at overholde dem. Det er en sådan hjælpende faktor, der gives menneskene gennem den
moderne åndsvidenskab, som omsat i praksis af stadig ﬂere og ﬂere mennesker i øst som i
vest vil være grundlaget for en ny verdenskultur, hvis motto vil være “enhver er sin næste
nærmest”.
Martinus
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Her nogle ord på papir. Gad vide hvor
meget kommende generationer vil bruge
kommunikation via et papirmedie, nu hvor
mere og mere sker via de elektroniske
medier?
I kan faktisk nu se Martinus holde foredrag på en computerskærm, nemlig hvis I
finder den udmærkede hjemmeside, som
Jan og Maria har sat op i anledning af
udstillingen i Sindal: www.martinus-ontour.info - og går ind i det link, der hedder “biffen”. Der er også mange billeder
og man kan høre Martinus holde en lang
række foredrag.
Endnu er der dog mange, der til fordybelse har brug for det trykte ord uden
skærmflimmer, for der dukker stadig nye
små bogforlag op med spirituelle bøger.
Det er kun et meget lille udpluk af denne
bogstrøm, vi formår at beskrive her i bladet.
Men ellers - rigtig god sommer! Vejrprofeterne siger jo, vi får en varm sommer i år.
Ruth

Blandt en ny verdensepokes
fødselsveer

af Martinus

Ægteskabets degeneration
Ægteskabets degeneration eller opløsning er vel et af
de mest synlige tegn på, at mennesket er underkastet en
forvandlingsproces. Vi ser, at ægteskabets hellige løfte er
i færd med at tabe sin autoritet. Mange mennesker indgår
i et enkelt jordliv gentagne ægteskaber med løfte om
gensidig troskab indtil døden adskiller dem. Dette højtidelige løfte gives altså hver gang en ægtefælle er blevet
skilt og gifter sig påny. Dette vil altså igen sige, at løftet
om troskab indtil døden ikke opfyldes. Denne troløshed
og manglende opfyldelse af ægteskabsløftet befordres af
millioner af mennesker verden over, også i tilfælde hvor
der er børn i ægteskabet. Det breder sig mere og mere, og
det er ved at blive til kendsgerning, at moselovens ægteskabsform er i opløsning. Mange mennesker lever endog
i samliv uden nogen indgået ægteskabelig vielse.

Fra Martinus’ udstillingen i Sindal
Hvad er det, der er ved at ske med menneskene?  Er de
ved at gå til grunde i en bundløs afgrund?  Er de ved at
blive behersket af en overvældende seksuel afsporing? 
Eller hvad betyder hele denne opløsning og degeneration
af “moselovsægteskabet”?  Ifølge de overleverede kristne
moralforskrifter er menneskeheden indhyllet i tiltagende
syndefald, der vil føre den til “fortabelse”, til et “evigt
helvede” og lignende. Men menneskeheden er ved at
komme ind i en intellektuel mental epoke, i hvilken det
er umuligt for den at tro på, at Gud skaber et fremragende
levende væsen for at lade det ende i en evig pinsel, en evig
ild, en evig djævelsk tortur uden nogen sinde at kunne
blive befriet fra disse rædslernes rædsler. De begynder
at forstå, at der må være en anden løsning.

De ægteskabeligt degenererede
menneskers mentalitet
Hvordan ser de mennesker ud mentalt, som gentagne
gange gifter sig og atter lader sig skille? Er de særligt
onde mennesker, hvis væremåde kan gøre dem skyldige
til den førnævnte evige djævelske tortur i et helvedes
ild?  Nej! Absolut ikke!  En så frygtelig ondskab og et så
lidelsesfuldt helvede eksisterer slet ikke. Ingen ondskab
i et væsen kan være evig, og ingen straf for ondskab kan
være evig. Ondskab såvel som straf for ondskab er skabte
foreteelser. De er begyndelse og afslutning underkastet,
og er derfor endelige eller tids- og rumdimensionelle.
Med hensyn til de mennesker, der gentagne gange gifter
sig og skilles, er de, med undtagelse af et fåtal, absolut
ikke i særlig grad onde. De kan endog være fremragende
udviklet, være særdeles venlige og kærlige i deres øvrige
væremåde, der ikke har med ægteskabet at gøre, være
store kunstnere eller på andre måder være fremragende.
Hvordan kan det så være, at der ﬁndes mennesker blandt
denne kategori af væsener, der på det ægteskabelige felt
ligefrem er samvittighedsløse og onde mod den anden
part i ægteskabet, når de såkaldte “hvedebrødsdage” er
forbi? 
De mennesker, der i særlig grad beﬁnder sig på det ægteskabelige skilsmisseområde, er alle mennesker, der er
fremskredne i polforvandling, hvilket altså vil sige, at den
maskuline pol i kvinden og den feminine pol i manden er
fremragende udviklet uden dog endnu helt at have opløst
ægteskabstalentet. De har endnu tendenser til at blive
forelsket i det modsatte køn og kommer derved endnu
ind under ægteskabets love og forpligtelser. De gifter sig
og får børn i ægteskabet.

Kvinden og manden bliver
mere lig hinanden
Hvad bevirker da den modsatte pol i manden og kvinden?
 Foreløbig udvikler den væsenets intellektualitet. Kvinden får maskuline talenter og manden feminine talenter,
og begge får derved udviklet deres intellektualitet. Med
denne udvikling bliver kvinden og manden mere og
mere lig hinanden, bliver mere og mere til samme slags
væsen. Da det absolut fuldkomne ægteskab i renkultur

3

netop er baseret på det totalt maskuline hanvæsen og
totalt feminine hunvæsen i renkultur er det klart, at
ægteskabet degenererer i samme grad, som de to parter
bliver lig hinanden. Det er ikke det maskuline i kvinden,
som manden elsker, og ikke det feminine i manden, som
kvinden elsker. Derfor bliver kvinden, i samme grad som
det maskuline princip udvikler sig i hende, et mindre og
mindre tiltrækkende objekt for mandens seksuelle krav og
behov, ligesom manden bliver mindre og mindre tiltrækkende for kvindens seksuelle krav og behov, i samme grad
som det feminine princip udvikler sig og gør sig gældende
i mandens væremåde. Det er således det feminine princip
i manden og det maskuline princip i kvinden, der bevirker
ægteskabets degeneration. Dette bevirker igen, at der forekommer så mange degenererende, haltende, ufuldkomne
og ulykkelige ægteskaber, at jeg har måttet udtrykke det
som “de ulykkelige ægteskabers zone”

Åbningen af Martinus udstillingen i Sindal

Ægteskabets ophør
Er det da meningen, at ægteskabet skal ophøre?  Ja, det
viser sig jo som en kendsgerning for den, der kan se
dybere i tingene. Når væsenerne så åbenlyst vokser fra
de principper, der er en betingelse for et fuldkomment
ægteskab, kan dette jo ikke blive ved at bestå, men må
forsvinde i takt med, at betingelserne for dets eksistens
forsvinder eller ophører i væsenet.

Dyret i renkultur og det ufærdige menneske
Men det er jo netop denne polforvandling, der omskaber
væsenet fra dyr til menneske. Uden denne polforvandling ville væsenet blive ved med at være et dyr. Hos
dyret ﬁnder man det totalt maskuline hanvæsen og det
totalt feminine hunvæsen, og her ﬁnder man de virkelig
lykkelige ægteskaber eller den fuldkomne parringsdrift.
Ægteskabsprincippet er beregnet for væsenet i dyreriget,
ikke for væsenet i menneskeriget. Derfor ser vi netop, at
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væsenerne degenererer seksuelt i dyreriget. De væsener i
dyreriget, for hvem ægteskabet er begyndt at degenerere,
er dem, der i dag fremtræder som det ufærdige menneske.
Dyret i renkultur er altså stærkt enpolet. Der, hvor det
bliver så udviklet, at polforvandlingen kan ﬁnde sted, dér
begynder væsenet at vokse fra abe- til menneskestadiet.
Der begynder væsenet at blive udtrykt ved begrebet ”menneske”. Men det er endnu langt fra at være menneske.
Det skulle gennem mange livs udvikling, før det kunne
begynde at udfolde de højere menneskelige talenter.

Menneskehedens uvidenhed om
polforvandlingen
Menneskeheden er nu forlængst nået frem til et stadium
i udviklingen, hvor polforvandlingen og dermed dyrets
forvandling til menneske i særlig grad gør sig gældende.
Men menneskeheden er i virkeligheden uvidende herom,
for ægteskab er lige fra Moses’ tid blevet fremholdt for
menneskene som noget urokkeligt, som noget man mente
skulle være vedvarende. Hvordan skulle man vide andet,
så længe menneskene levede på et endnu primitivt og
meget kraftigt ægteskabsprincip med dets parringsakt
som den højeste livsoplevelse i denne deres endnu meget
dyriske tilstand?  Det var ikke meget, der blev sagt om
menneskets endelige bestemmelse som virkeligt menneske højt hævet over det dyriske ægteskabelige princip. Det
lidet, der blev sagt, blev misforstået og forbudt som falsk
tale. Tiden var endnu ikke kommet til, at menneskeheden
kunne modtage åbenbaringer om virkeligheden af denne
menneskenes forvandling.  Men nu er tiden i høj grad inde
til menneskenes modtagelighed for denne åbenbarings
store guddommelige analyser.

Ægteskabet spiller kun en midlertidig
rolle i skabelsen af mennesket i Guds
billede
Menneskene må nu lære at forstå, hvilken rolle ægteskabsprincippet spiller i den guddommelige skabelsesplan, og
at det i virkeligheden kun er midlertidigt. Når Gud skal
omskabe det levende væsens bevidsthed til en sådan
fuldkommenhed, at det kan fremtræde i ”Guds billede
efter hans lignelse”, må det først gennemgå en proces,
der kan gøre det til ekspert i mørkets manifestationer,
til geni i hadets, krigens og lidelsernes frembringelse.
Igennem denne manifestationstilstand bliver det ekspert
i al viden om mørkets livsødelæggende natur. Med denne
viden afstår det naturligvis helt fra at manifestere mørket
og bliver ekspert i lykke- og salighedsgivende manifestationer. Dets væremåde bliver guddommelig. Denne guddommelighed kender vi under begrebet ”alkærlighed”.
Dette totalt alkærlighedsbefordrende og livgivende væsen
er ”mennesket i Guds billede efter hans lignelse”.

Parringsdriften, Guds ånd i mørket
eller livets højeste vellyst- eller
salighedsfornemmelse
Men hvordan kommer det levende væsen gennem det
dræbende princips, krigens og lidelsernes natsorte mørke?
 Hvordan kan det blive inspireret til at leve i en sfære,
hvor det må dræbe for at leve og selv blive dræbt?  Det
må myrde og atter myrde væsener i sine omgivelser for
at forsvare sit eget liv, ligesom det også må myrde andre
væsener for at kunne få disse væseners organismer som
føde. Hvad er det, der i denne mørkets sfære kan inspirere
og give væsenerne glæde ved at være til?  Hvad er det,
der giver væsenerne mulighed for at kunne opleve lys og
glæde i dette mørke? 
Det er intet mindre end netop ægteskabet. Mørkets sfære
er dyreriget. I dette rige er parringsdriften det livslystbefordrende fundament. Den giver væsenet adgang til at
kunne opleve livets højeste vellyst- eller salighedsfornemmelse, hvis vibrationer kun kan være identisk med Guds
ånd. Hvad kan ellers være den allerhøjeste fornemmelse
i livet? 
I kraft af ægteskabs- eller parringsprincippet kan væsenet
i dette mørkets sorteste livssfære ﬁnde et andet væsen,
hvor det kan møde en gensidig sympati og med dette
væsen, i kraft af deres særlige organiske struktur, udløse
denne for de to parter største oplevelse af livets højeste
lys på det fysiske plan eller Guds ånd i mørket. Men for
at denne proces kan ﬁnde sted, må væsenerne være enpolede. De to væsener må altså være et hankøns- og et hunkønsvæsen. Disse to væsensarter er altså skabt således,
for at de ved denne deres enpolede struktur kunne opnå
en vis sympati fra et andet væsen, hvilket ellers ville være
ganske umuligt i mørkets sfære, hvor væsenerne er skabt
til at kæmpe mod hinanden om livet. Mørket er altså en
verden, hvor livsbetingelsen er at dræbe for at leve.
Her, hvor der ikke ﬁndes alkærlighed eller humanitet, er
parringstilstanden med sin kulminerende parringsakt altså
væsenernes livsinspiration. Uden denne havde væsenet
i mørket absolut intet åndeligt lys, ingen sympati, ingen
kærtegn fra noget andet væsen. Alt ville være det sorteste
mørke, den absolut sorteste nat. Men i et sådant mørke
kunne intet som helst liv eksistere. Hvor Guds ånd ikke
eksisterer er alt liv naturligvis umuligt.

inhumanitet til humanitet, fra had til kærlighed og bliver
derved udviklet til at skabe mere og mere lys omkring
sig. De vil således, efterhånden som de alle hver især
bliver færdigudviklet i alkærlighed, udstråle Guds lys
og varme til alt og alle. Men herved bliver ægteskabet
med parringsaktens kulminationsoplevelse jo overﬂødig,
og da denne organiske struktur var båret af væsenernes
enpolethed, bliver denne enpolethed også overﬂødig.
Vi ser da også, at der i væsenet i dets udviklingsområde
som abe begynder at opstå en forvandling i dets intellektualitet eller bevidsthedsområde. Denne forvandling
skyldes, at der på dette stadium indtræder en begyndende
polforvandling. Den stagnerede eller latente pol begynder
at komme til udvikling. Det vil altså sige, at den feminine
pol i hanvæsenet og den maskuline i hunvæsenet mere og
mere begynder at gøre sig gældende i væsenets væremåde.
Med denne modsatte pols udvikling begynder dyrets forvandling til menneske. Med denne polforvandling bliver
væsenet altså ”dobbeltpolet”.

Dobbeltpoletheden afføder
intellektualitet og næstekærlighed
Dobbeltpoletheden kommer først til syne som en begyndende bevidsthedsudvidelse, begyndende intellektualitet.
Det er den modsatte pol i både manden og kvinden, der
ligger til grund for hele den bevidsthedssfære og de
tankearter, de hver især har, og som ikke har noget som
helst med deres seksuelle liv at gøre. Hele den seksuelle
side ved de nævnte væsener varetages af den ordinære
pol, hvilket vil sige den maskuline pol i manden og den
feminine i kvinden. Men således bliver det ikke ved med
at være.
Efterhånden som det begyndende menneske kommer
fremad i udviklingen, kommer igennem sin mørke
karma, afføder denne karma en ny evne i væsenet: den
begyndende alkærlighed. Denne evne bestemmer, hvad
mennesket kan nænne og ikke kan nænne at gøre af fortræd og ondskab. Det er denne evne, der får væsenet til at
opfylde den virkelige alkærlighed eller næstekærlighed.
Hvad skal menneskene med denne kærlighed, når de har
ægteskabskærligheden?  Efter ægteskabsloven må ethvert
gift menneske holde sig til sin ægtefælle. Hvis det elsker
et andet væsen højere end sin ægtefælle, bedriver det
“hor”. Men næstekærlighedsloven påbyder jo, at man skal
elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv.

Virkningerne af den begyndende
polforvandling

Mosesepoken og kristusepoken

Ægteskabet og enpoletheden er altså Guds livgivende
ånd i mørket og eksisterer udelukkende derfor. Men
væsenerne er jo under udvikling fra mørke til lys, fra

Mennesket står overfor to store livsepoker: mosesepoken
og kristusepoken, der igen er det samme som henholdsvis dyrets og menneskets epoke. Moses var ægteskabets
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mand og ægteskabskærlighedens profet, mens Kristus
var det totalt fuldkomne menneskes og dermed alkærlighedens profet. Forskellen på kristus- og mosesepoken
er altså den, at der indenfor førstnævnte er givet en lov
om frigørelse af bevidstheds- eller livstendenser, der var
strengt forbudt i mosesepoken. I kristusepoken påbydes
det, at man skal elske sin næste som sig selv. Det kan
altså ikke gøres uden at komme i konﬂikt med moseloven, og hvis man holder moseloven, kan man ikke
opfylde kristus- eller næstekærlighedsloven, der også er
loven for det fuldkomne menneskes væremåde. Når der
således gennem Kristus eller verdensgenløsningen er
givet love for en ny livsepoke, må en sådan ny livsepoke
også vise sig.
Men for at en sådan ny livsepoke med et livsfundament,
der er modsat ægteskabets livsfundament, kan skabes,
må ægteskabet degenerere og ophøre. De kan umuligt
begge opfyldes samtidig. Man kan ikke samtidig gå op
og ned ad en stige. Når der således opstår tendenser til
en ny væremåde, der er en modsætning til det vante livsfundament gennem tusinder af liv, må det i en tilsvarende
grad begynde at skabe konﬂikter i menneskenes sind og
væremåde med hensyn til deres ægteskabelige talenters
kapacitet eller overholdelsen af det troskabsløfte, som
ægteskabet er baseret på. Vi ser da også denne konﬂikt
gøre sig gældende i overordentlig mange ægteskaber.

Korttidsægteskaberne eller
skilsmisseægteskaberne
Oprindelig er ægteskabet i kristendommen en højtidelig
forening af mand og kvinde i et samliv indtil døden adskiller dem. Denne forening eller indvielse til samliv bliver
foretaget og autoriseret af myndigheder enten gejstligt
eller borgerligt. De to væsener har dermed højtideligt
overfor medvæsener og samfundet lovet hinanden troskab
indtil døden. Overholdelsen af dette løfte mellem parterne
var ægteskabets kulmination.
Men kan et menneske i dag overfor et andet menneske
give et løfte, det vil kunne holde hele sit liv igennem?
 Selv om menneskene har kunnet det, og mange mennesker endnu kan holde et sådant løfte, viser det sig, at
en meget stor del af menneskene ikke kan overholde et
ægteskabs- eller troskabsløfte overfor en ægtefælle hele
livet igennem.
Efter et mere eller mindre kort samliv ophører den seksuelle eller ægteskabelige tiltrækning til den anden part
i ægteskabet. Ja, denne mættelse af samlivet kan endog
føre til antipati mod ægtefællen. Ægteskabet bliver derved
ulykkeligt, og navnlig hvis den svigtede part endnu har
en næsten urokkelig dragning mod eller forelskelse i den
svigtende part.

6

Den svigtende part kommer mere og mere til at føle
seksuel dragning imod en tredje part og bliver utro imod
ægtefællen, søger skilsmisse og gifter sig igen og undertiden med samme resultat: bliver atter gift og atter skilt
og således fortsættende. Jeg kender et tilfælde, hvor en
person er blevet gift for tiende gang. Hvad er et sådant
ægteskab?  Hvad er det for en moral, således ti gange at
love et andet menneske ægteskabelig troskab indtil døden
adskiller dem?  Hvad er en sådan situation udtryk for?
 Er den ikke netop udtryk for, at en sådan ﬂere gange
svigtende ægtefælle er ægteskabelig degenereret, er et
væsen, der ikke mere har talent for ægteskab?

Det tredie testamente på udstilling

Skilsmissemennesker, der er trofaste
og hengivne overfor andre, kan være
uvenlige eller onde mod ægtefællen
Det er ikke kun et enkelt menneske, der således svigter
troskabsløftet i ægteskabet, men tusinder og atter tusinder
der skilles og gifter sig gentagne gange. Det er ikke fordi
disse mennesker er særlig primitive og onde. De kan være
meget trofaste og kærlige overfor andre væsener. Mange
af disse er store kunstnere, er genier og kan have fremragende betroede stillinger i samfundet. Men ikke desto
mindre kan nogle af disse skilsmissemennesker være
temmelig onde, ja næsten grusomme overfor ægtefællen,
når de ikke mere har seksuel dragning til denne. 
Hvordan kan det nu være?  Hvorfor kan de ikke være
venlige mod den svigtede ægtefælle, som de jo før har
haft så megen dragning til, at de har kunnet love livslang
troskab?  Når et menneske, der er fremragende udviklet
og kan vise både trofasthed og venlighed overfor sine
omgivelser, kan føle antipati overfor ægtefællen, der
undertiden ligefrem kan grænse til had, så kan det kun
være fordi dets ægteskabelige talent er degenereret. Dets
parrings- eller forelskelsestilstand er svækket på den måde
at den har tabt sin holdbarhed.

Ægteskabsløftet opfyldes enten i kraft
af en stærk forelskelsesevne eller en
udviklet næstekærlighedsevne
Mens en forelskelse i parringstilstandens eller ægteskabets kulminationszone kunne forblive stærk og urokkelig
gennem et helt liv, er den nu for mange mennesker af meget kort varighed. Da den gensidige forelskelse udgør den
tiltrækning, der skal befordre trofastheden og samlivet i
ægteskabet, er det klart, at der hvor den er degenereret
og svækket, kan den ikke befordre ægteskabets holdbarhed, og derfor går ægteskaberne i stykker. Så længe
den gensidige forelskelse holder sig uændret gennem et
helt liv, kan parterne jo sagtens opfylde ægtepagten og
troskabsløftet.
Når forelskelsen er ophørt, kan samlivet i ægteskabet kun
fortsætte, hvis parterne er så udviklet i næstekærlighed, at
de ikke nænner at give ægtefællen den store sorg at svigte
denne, og de forbliver da i ægteskabet. Dette er meget
prisværdigt, navnlig hvis der er børn i ægteskabet. Dette
betyder naturligvis et offer for den part, hvor forelskelsen
er ophørt. Men der er væsener, i hvem næstekærligheden
er så udviklet, at de kan gøre det.

kærligt og dermed moralsk kun at give løfte om samliv,
så længe dette er til glæde for parterne. Hvis der opstår
disharmoni, kan disse parter jo nemmere gå hver til
sit. Det er bedre at skilles i venskab end leve sammen i
fjendskab. Er det da ikke umoralsk, at en ægteskabeligt
fri mand og kvinde lever sammen i venskabsforhold uden
andet bånd end deres indbyrdes sympati og evne til at
leve i harmoni sammen til glæde og velsignelse for både
dem selv og deres omgivelser?  Nej, men denne slags
ægteskab gælder naturligvis ikke for de mennesker, der
endnu ønsker børn, og som endnu har talent for at leve i
et virkelig totalt ægteskab.

Hvornår skilsmisse er at foretrække
Hvad nu med gifte mennesker, der trods alle anstrengelser ikke kan skabe harmoni i samlivet?  Ja, i sådanne
situationer er det et mindre onde at blive skilt end at
leve sammen i disharmoni, også selv om der er børn
i ægteskabet. Det er ikke godt for børn at leve mellem
forældre, der skændes fra morgen til aften og aldrig viser
hinanden sympati eller kærtegn. Da må det være bedre,
at børnene kommer til at leve med den ene af parterne og
nyder dennes fader- eller moderkærlighed og bliver fri for
disharmonien eller krigen mellem forældrene.

Venskabsægteskabet med intimt
samliv uden børn
Men hvad nu med alle de andre væsener, der hensynsløst
svigter ægtefællen og skaber troløshed og skilsmisse?
Det kan ikke være fremtidens moral. Det er i allerhøjeste grad umoral og mangel på næstekærlighed. Det er
rigtigt, at disse væsener er ægteskabeligt degenererede
og i værste fald ikke kan opfylde hverken fysiske eller
moralske betingelser for et livsvarigt lykkeligt ægteskab.
Men når det er en kendsgerning, at de ikke har talenter for
at kunne opfylde et livsvarigt normalt ægteskab, vil det
naturligvis være uheldigt, at sådanne væsener gifter sig
og indgår i ægteskaber, som de absolut ikke kan opfylde
moralsk. At være uegnet til ægteskab betyder dog ikke,
at de er færdige med seksuelle forhold med det modsatte
køn. De føler sig stadig draget imod dette køns væsener.
I fremtiden vil sådanne væsener ikke gifte sig eller på
anden måde give løfter for livstid, men i stedet indgå
venskabsforhold med en partner af modsat køn og leve
intimt sammen med denne i et ”venskabsægteskab”.
At sådanne venskabsægteskaber ikke er egnet til at være
hjem for børn og deres opdragelse er en selvfølge. Hvis
der kommer børn i et sådant ægteskab, må parterne jo
indgå et juridisk eller retsgyldig autoriseret samliv med
ansvar for disse børn, så længe børnene endnu ikke har
nået skelsår og alder. Men i stedet for denne gentagelse
af giftermål og ægteskabsløfter gælder det om rent og

Anette Skovs Martinus inspirerede billeder

Når to ægtefæller giver hinanden
seksuel frihed
Der forekommer også ægteskaber, hvor parterne har
givet hinanden frihed til at have seksuelle forhold med
partnere udenfor ægteskabet. De tror dermed at have løst
ægteskabsproblemet. De har eventuelt seksuelle forhold
med partnere udenfor ægteskabet både i øst og vest, men
da bedriver de i allerhøjeste grad hor. At to ægtefæller
giver hinanden seksuel frihed til at hore med fremmede
seksuelle partnere er ikke det samme som skilsmisse.
Når to mennesker har indgået et højtideligt ægteskab,
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enten kirkeligt eller borgerligt, med løfte om troskab
indtil døden adskiller dem, og underskrevet dette overfor
myndigheder og medvæsener, kan denne pagt jo ikke
ophæves ved at de to parter hemmeligt giver hinanden
seksuel frihed.

Ægteskabets forfald er et led i den
guddommelige skabelsesproces, hvor
alkærlighedens evige lysvæld ligger
forude

De er stadig gifte mennesker overfor autoriteterne og
omgivelserne, og at de har indladt sig i seksuelle forhold
udenfor ægteskabet er et bedrageri overfor de myndigheder og medmennesker, overfor hvem de højtideligt har
erklæret sig i ægteskab og lovet at overholde ægteskabets
love. For retmæssigt at kunne give hinanden seksuel
frihed må de naturligvis erklære dette overfor de samme
myndigheder og medvæsener, overfor hvem de højtideligt
har indgået og erklæret sig i ægteskab. De må indgå en
ofﬁciel skilsmisse, først da er de igen frie.

Ægteskabets forfald, der således er en af den ny verdenskulturs fødselsveer, er et led i den guddommelige
skabelsesproces. Det er menneskenes forvandling fra dyr
til menneske, der her gør sig gældende. Ægteskabet er jo
udelukkende baseret på parringsakten mellem et han- og et
hunvæsen, hvilket vil sige to enpolede væsener af modsat
køn. Det er lyset i dyrerigets mørke. Men da menneskene
er i færd med at forvandle sig fra at være hanvæsen og
hunvæsen til et menneskevæsen, bliver det altså soleklart,
at de her omtalte seksuelle og ægteskabelige områder må
gå i forfald. Vi ser, at den dyriske seksualisme eller den
enpolede parringsakt som lys betragtet er i færd med at
blegne for tilsidst helt at gå ud. Men da er mennesket et
væsen i Guds billede, det er i sig selv lys, er Guds ånd i
renkultur. Da skal det ikke nøjes med kun at kunne opleve
Guds ånd i parringsaktens kulminationsudløsning. Da er
det selv i hele sin fremtræden den højeste ild og udløser
salighedsenergi med et hvilket som helst væsen, det måtte
komme i berøring med. Bagude ser det dyrerigets mørke
fortone sig og forude ser det alkærlighedens evige lysvæld
stige op over himlen, og ”mennesket i Guds billede” lovsynger Guddommen og livet i himmeriges rige.

Det er således bedre, at menneskene bliver skilt, når de
har seksuelle forhold udenfor ægteskabet, end at de lever
i dette misbrug i skalkeskjul af ægteskabet. Der er lavet
en lov, der bevirker, at utroskab ikke mere er skilsmissegrund. Det viser tydeligt, at ægteskabet er i forfald. Det vil
i virkeligheden sige, at man autoriserer, at ægtefæller godt
kan hore og eventuelt avle børn udenfor ægteskabet.
Kan ægteskabets forfald være mere tydeligt?
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Vor eventyrlige
verden
v/Ruth Olsen
I alle spirituelle visdomstraditioner får vi at vide, at denne
vor fysiske verden blot er en illusion. Da vi lever i en tid,
hvor vi ikke længere vil nøjes med at tro, må vi gå på
opdagelse for at ﬁnde ud af, hvordan denne illusion rent
faktisk og konkret bliver til. De bedste og mest logiske
forklaringer har jeg fundet hos Martinus og Walter Russell, der både bekræfter og supplerer hinanden. Jeg vil
her forsøge at sammenstille et uddrag fra dem.
Begge tager udgangspunkt i, at dette evige og uendelige
univers består af levende væsner (tilsammen = Gud), som
med deres bevidsthed skaber og holder de bevægelser i
gang, som er grundlaget for, at der er en fysisk verden
at opleve. Den tanke-energi, der udgår fra og indgår til
bevidstheden er baggrunden for den spiralbevægelse, som
er det fundamentale i materieskabelsen.

der er gået forud, før spiralbevægelsen er nået til den frekvens og bølgelænde, som de er i stand til at måle. Derfor
taler de om et mystisk “mørkt stof” og “sorte huller”.

De kemiske stoffer
Begyndelsen på fysisk materie er de kemiske stoffer, vi
kalder mineralriget. At disse i virkeligheden er levende
væsner, der er kommet dertil i deres evige udviklingskredsløb, at de atter vil til at manifestere sig fysisk, er
ukendt for de ﬂeste. Ligeledes ved man ikke, at disse
stoffers adfærd er automatfunktioner, indøvet som talentkerner i tidligere stadier. Men det er jo baggrunden for, at
deres aktiviteter foregår så fuldkomment og lovmæssigt.
Naturvidenskaben kalder det “naturlove” og tror, de er
opstået “af sig selv”.
Hvilket slags kemisk stof, det aktuelt er, afhænger af
spændingsniveauet mellem de to modgående bevægelser
i spiralen, og afhængig af om det er den komprimerende
eller ekspanderende bevægelse, der er den dominerende,
eller om der er total ligevægt. Martinus kalder stofferne
“kontrære kraftarter, der holder hinanden i skak på et vist
spændingsniveau”.

Spiralens to modsatrettede bevægelser kalder Martinus
“tyngdeenergi og følelsesenergi”, Russell kalder det
“ekspansion og kompression”. Martinus siger i LB III
stk. 639, at “alt hvad vi har med at gøre eller kommer
i berøring med er led i spiraler”. Og i LB VI stk.1977:
“Partikler er hvirvelstorme, som vi fornemmer som fast
materie”. Russell siger, at det er spændingen mellem den
komprimerende og ekspanderende spiralbevægelse, der
skaber stoffet.
I skabelsen af en galakse er det nemt at se spiralbevægelsen, men også ved dannelsen af et atom eller en sol ses
spiralen i aktivitet. Problemet for naturvidenskaben er, at
de endnu ikke kan registrere den lange usynlige proces,

Der er ifølge Russell 9 spændingsniveauer, der skaber det,
vi kalder grundstoffer, altså 9 forskellige slags “stoppesteder”, hvor spændingen fastholdes, hvis der ikke gribes
forstyrrende ind. Det er matematisk meget præcise steder!
Der er 4 “stationer”, hvor den komprimerende bevægelse
er stærkest, der er et ligevægtssted i midten, og der er 4
steder hvor den ekspanderende bevægelse er den dominerende. Det er en skala, der nøje svarer til farverne og
musikkens toner, hvorfor Russel også kalder stoffernes
udviklingsskala for toner og oktaver.
Også kemiske stoffer går igennem udviklingsstadier fra
fødsel - barn - ung - moden - gammel - død. Derefter reinkarnerer de i en højere oktav. Der er 9 oktaver ialt, hvor
stofferne udvikler sig til stadig mere komplicerede former.
Deres trin opad udviklingsstigen er så matematisk nøjagtige, at Russell i 1929 kunne fastslå eksistensen af ﬂere
grundstoffer længe før, naturvidenskaben fandt dem.
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Dette får mig til at minde om, at Martinus i LB III beskriver talsystemet som et kredsløbsystem med 9 trin, hvor
det 10’ende er et slags diskarnationstrin, der opsummerer
det indvundne, før det næste kredsløb begynder på et
højere trin.

Af de 9 oktaver, Russell beskriver, har videnskaben endnu
ikke opdaget de første to, så de begynder inde i 3. oktav
med brint. De siger, brint har 1 proton og 1 elektron, men
det betyder bare, at der i brint er ligevægt mellem den
komprimerende og den ekspanderende spiralbevægelse.
Man har godt nok opdaget, der er mange mindre dele i
et atom og har givet disse dele mange nye navne, men
fordi man stadig har svært ved at måle det usynlige stråleformige stof, er der mange misforståelser.
Kulstof er det centrale kemiske stof i universet. Det ﬁndes
præcist midt i hele oktavsystemet, “moden og harmonisk
ligevægtig”. Det skabes i solen, ja i alle stjerner. Det er
altså rigtigt, når man siger, vort legeme er skabt af stjernestøv! Det er solens glødende kulstof, der får den til at lyse.
Solen kan ikke “opbruge sit brændstof”, for det skaber
det selv ud fra helium, som er første stof i 4.oktav. Men
den kan blive “gammel”, dvs dens spiralbevægelse vender
engang, så den ekspanderende bevægelse får overtaget.
Også Jorden var engang i en glødende kulstof-producerende fase, men da afkølingen satte ind, udviklede meget
af det sig videre til andre, tættere og mere komplicerede
stoffer, dvs højere oppe i oktav-udviklingen. Uran er
blandt de sidste i den 9. oktav, dvs i sin døende ekspansive fase, hvorfor dens udstråling er så stærk og dermed
farlig for organisk liv.

Verden er et optisk fænomen
Det grundlæggende kosmiske bevidstheds-energihav
kalder Russell “koldt lys”, til forskel fra den lille del af
den stråleformige kraft, vi plejer kalde lys. Også Martinus bruger ordet “lys” om al strålingsenergi, f.eks. i
LB II stk.496: “Alt hvad vi oplever er oplevelse af lys,
hvadenten vi ser, hører, smager eller føler. Alt er grader
af lys.”
Når Russell kalder verden et optisk fænomen, er det dels
fordi “optik” er læren om lysets natur, og dels fordi det
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faktisk er “fototekniske” mekanismer, universets bevægelser bygger på - ifølge Russell.
Både Russell og Martinus beskriver, hvordan det er
bevidsthed, der styrer bevægelserne. Men denne skal jo
have nogle brugbare mekanismer at gøre det med, dvs
til at variere og regulere spændingsforholdene mellem de
to spiralbevægelser. Russells “opskrift” lyder: “Linser og
spejlreﬂekser”. Det forklares på følgende måde, hvis jeg
ellers har forstået det rigtigt.
Universet er fuld af såvel kæmpestore som bittesmå
spiralbevægelser, især mange på det for os usynlige
stadie. Når disse kredsløbsbevægelser interfererer, dvs
overlapper hinanden, dannes linser - konvekse linser,
der samler og således forstærker, og konkave linser, der
spreder. En linses effekt er velkendt, bl.a. er vore øjelinser
konvekse for at komprimere omgivelsernes lysudstråling,
så signalet bliver stærkt nok til via hjernen at nå vore
åndelige legemer.
Det skal lige indskydes, at for at en lyd, som jo vibrerer
langsommere end lys (dvs den del af vibrations-spektret
vi opfatter som lyd), skal blive stærk nok, må det komprimeres via en indadgående spiralbevægelse, nemlig i
øresneglen. Lys og lyd er spiralbevægelser i bestemte
mønstre, men de skal jo frem til vore åndelige legemer,
dvs vor bevidsthed, for at blive tolket.

For at danne linser med de matematisk helt rigtige proportioner skal spiralbevægelserne være buet i det, man
vist kalder sinuskurver, så det bliver en såkaldt “spiral
mirabilis”. Det er den spiral, vi møder overalt i naturen
i f.eks. sneglehuse osv., og hvor der i dens matematiske
beskrivelse indgår hvad man kalder de “gyldne” tal,
ﬁbonaci-tal. Jeg er ikke matematiker, så her er jeg på
“gyngende grund” og refererer blot. Uden at gå i yderligere detaljer er det altså med en styring v hj a linser, man
opnår lige præcis den spænding mellem de to modgående
bevægelser, som skaber de forskellige slags stoffer.
På baggrund heraf anviser Russell iøvrigt en vej til opnåelse af al den fri miljørigtige energi, man kan ønske

sig, nemlig ved at opsætte en række konvekse linser på
en sådan måde, at den allerstedsnærværende kosmiske
energi komprimeres. Vi kender fænomenet fra den linse,
vi kalder et “brændglas”, hvormed man kan komprimere
sollys til en ret høj temperatur. Det er i princippet det
samme, blot mere effektivt.
Desuden påpeger Russell, at hvis man på vore elektricitetsværker brugte kegleform til ledningsspolerne, så
strømmen spiralerede indad, kunne man mangedoble
energien. Dette var iøvrigt netop hvad Viktor Schauberger
i 1930’erne beskrev og kaldte “implosion”. Det havde han
fundet ud af ved at forske i vands spiralbevægelser.
Hvorfor tror man forresten to svage tråde bliver meget
stærkere blot ved at blive spundet i en spiral?

lukkes langsomt ved at de ringformede fortætninger øges.
Processen kan standse før hullet er lukket helt, som vi
f.eks. ser det i vore knogler og i plantestængler eller i det
porøse indre i et ungt træs stamme. Hvis hullet lukkes helt
er sammenpresningen og derved spændingen og varmen
blevet så stor, at en sol er født. Eller et kulstofatom.
Dvs faktisk er det i mødet mellem to komprimerede
spiraler, at varmen bliver høj nok til at en sol fødes. Det
er derfor Martinus kalder solskin for “makrokosmisk
seksualenergi”.

Det varer nok en rum tid endnu, før vi kan tappe fri energi
fra universet, for naturvidenskaben er stadig meget i vildrede med, hvad “lys” er. F.eks. tror man, at lys er “fotoner”
der rejser som bølger fra solen til jorden på 8 minutter.
Men lyset, eller det man kalder elektromagnetisme, er
mikroskopiske små væsners oftest usynlige spiralbevægelser. Væsner, der på brøkdele af sekunder inkarnerer
og diskarnerer. Derfor taler man om “kvanter”, dvs om
partikler, der “hopper ind og ud af eksistens”. Og det er de
jo egentlig også! Man ved bare ikke hvorfor og hvordan.
For hvor er de henne, når de “hopper”? De diskarnerer
for straks at reinkarnere, men det ved kvantefysikerne
ikke endnu.

Stoffets fortætningsproces
Første gang, man hører, at selv det tætteste stof blot
består af bevægelser, eller rettere af spænding mellem
bevægelser, er det svært at forstå.. Men nu er selv naturvidenskaben ved at komme til den erkendelse, at stof
består af bevægelse. Russell forklarer stofdannelsen med,
at spiralens komprimerende bevægelse gør “hullet”, dvs
spiralens åbning i midten, stadig midre ved at afsætte ringformede spændings-fortætninger yderst i “systemet”.
Han bruger en cyklon (også kaldet skypumpe, tornado)
som eksempel på begyndelsen af processen. En cyklon
under opbygning bevæger sig stadig hurtigere rundt og
komprimerer derved varme omkring det endnu stille og
kølige “øje”, der gør modstand mod sammenpresningen
og ønsker at “slippe fri”. Til sidst er spændingen dog
kommet til et stadie, hvor ekspansionsbevægelsen får
overtaget og hvirvler spiralistisk udad som ringe i vand
med enorm kraft. Sker “frigørelsen” på jordoverﬂaden
skabes megen ødelæggelse, men sker det oppe i atmosfæren, kalder vi det højtryk og lavtryk.
Når det gælder stoffets fortætningsproces synes den at
ske mere roligt og velordnet. Hullet i midten af spiralen

Den herved opståede stærke varme giver udstråling, som
dog bremses noget op af rummets kulde. Hvis ikke universets kulde holdt ekspansionskræfterne i ave, ville solen
få en hurtig eksplosiv død som supernova. Den ophobede
spænding prøver godt nok ind i mellem at slippe fri, sådan
som vi ser det ved protuberanserne, men til al held for os,
vil solen i mange millioner år endnu afgive spændingen i
moderat tempo. Solen “trækker vejret” både ind og ud og
styrer sin spænding, dvs sin sammenhængskraft, ligesom
vi mennesker gør.
I de kemiske stoffers skala er kulstoffet midt i 4. oktav
det første, der har “lukket hullet”, dvs det er tættere end
f.eks. brint, ilt og kvælstof. Her på jorden har det meste
af kulstoffet passeret sin glødende ildtilstand. Bortset
fra det menneskene brænder af, ﬁndes det stadig som
ild i den indre endnu ikke afkølede del af jorden. Nogle
steder ﬁndes det på sit ﬂydende stadie som olie. Det er
ikke tilfældigt, at kulstoffets tætteste form, diamanter,
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ﬁndes i gamle vulkankratere. De er “stivnet solskin”fra
dengang jorden selv var en slags sol, barn af den store
moder sol.
Det er heller ikke tilfældigt, at dette harmoniske ligevægtige “solskinsstof” er vor vigtigste kilde til såvel mad som
varme, og at vor organisme ud over vand hovedsageligt
består af dette stof. Vi skulle jo gerne i en overgangsfase
i det rigtige menneskerige kunne bære at blive gennemstrømmet af den stærkeste energi - intuitionsenergien.
Der er forskere, der nu mener at have fundet et himmellegeme, en slags stjerne, der synes kun at består af kulstof
krystalliseret til diamantstadiet. Det ﬁk mig til at tænke
på den gamle tibetanske profeti, der omtaler en særlig
stjerne, de kalder “smaragdstjernen”, som vil stå som
symbol på en ny tid.

Når menneskene engang bliver kloge nok, vil de lære
at jonglere med universets kræfter, med spænding og
spændingsforskelle, og således blive det, alkymisterne
drømte om. Vi skulle jo ende med at gøre os jorden “underdanig”. Men med menneskenes nuværende moralske
standard, er det vist et held, man endnu ikke har “fundet
ﬁdusen”. Måske er det derfor Russells værk er blevet så
lidet kendt, han viser jo en pæn del af vejen.
Russell har en meget interessant beskrivelse af, hvordan
stoffernes forskellige krystalliseringsformer opstår. Krystallisering kræver jo, at bevægelsernes spændingstilstand
fastholdes i eksakte geometriske former. Så vidt jeg har
forstået, handler det om, at universets kolde “stilhedstilstand” danner en form for spejlvægge, der bremser og
reﬂekterer bevægelsesuniversets lysimpulser i ganske
bestemte matematiske forhold og mønstre. Det synes
også at handle om, at stofferne bringer “åndelige gener”,
talentkerner, med sig fra den ene oktav til den næste.

Efter kulstoffets 4. oktav ﬁnder vi de tætte metaller, der er
gode til at holde på deres spænding, f.eks. skal jern varmes op til ca 1800
Beskrivelsen får
grader, før det “gimig til at tænke
ver slip” og bepå fænomenet
gynder en hurtigt
“holograﬁ”, dette
opløsende eksmed at hver del
pansion. Til samindeholder helhemenligning skal
den, for alting er
en menneskekrop
i bund og grund
kun opvarmes til
spejl-reflekser
ca 43 grader, før
ifølge Russell. Et
spændingen bested kalder han
gynder at “sive”
det “Guds bogog kroppen går i
holderisystem”.
opløsning. Der er
Han siger også,
ﬂere af de kunstigt
at de bevægelser,
Der skal et møde mellem to til at danne en sol.
frembragte stoffer,
der er baggrunden
der har et så skævt balanceforhold og dermed er så dårlige
for hele sceneriet, er illusioner skabt af linser og spejle.
til at holde på deres spænding, at man blot skal gnide lidt
Der ﬁndes kun bevidsthedens stille lys, kosmisk set.
på dem, før de slipper noget af deres spænding. Det kalder
man “statisk elektricitet”. Andre kunstigt fremstillede
Også i en film oplever vi illusionen om bevægelse,
kemiske stoffer afgiver deres disharmoniske spænding
forårsaget af en række ubevægelige billeder, der blot
som farlig stråling, der er kræftfremkaldende.
ændres lidt fra billede til billede. Der er altså reelt ingen
bevægelse, kun tilstands-forskelle. Det er et sansebedrag,
Vand er faktisk ret god til at holde på sin spænding,
fordi vore sanser er så begrænsede. Stilheden skaber så
fordi det under normale omstændigheder er i ligevægt.
at sige bevægelsen. Film-symbolikken illustrerer også
Vandmolekylernes harmoniske forening vises bl.a. ved,
meget godt det, Martinus siger i LB II stk. 534 om, at
at de antager globe-form, som det ses i vanddråberne.
det vi oplever ikke er virkeligheden, men en kopi af virNår dråberne rammer planternes blade, afgiver de deres
keligheden, og at det er kopien, der giver oplevelsen af
spænding, dvs energi, til planterne, hvorfor regnvand er
bevægelse og stof.
bedre for planternes vækst end postevand. At vand har en
kemisk ligevægtstilstand, ses desuden af, at de normalt
Han tilføjer dog, at vi skal være glade for vor oplevelse
danner harmoniske iskrystaller, men også at der ikke skal
af kopien, for uden den kunne vi ikke udvikle bevidstså megen påvirkning til, før harmonien brydes.
heden, ja slet ikke opleve bevidsthed og eksistens i det
hele taget.
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Ære og skam
v/Gunder Frederiksen
At tale nedsættende om et andet menneske – krænke dets
anseelse og agtelse er begreber, vi desværre kender i vor
kultur (f. eks. Janteloven). Men den vægt, vi tillægger
begreberne ære og skam, kommer ikke tilnærmelsesvis
på højde med, hvad de tillægges i visse andre kulturer f.
eks den muslimske. Her kan det i værste tilfælde dreje
sig om liv og død.
Naser Khadar er som
muslim velintegreret i
Danmark, hvor han som
folketingsmand tager del
i det politiske liv og lever
med i dansk kultur som almindelig indfødt dansker.
Som et brobyggerforsøg
mellem vore to kulturer
har han skrevet en bog på
336 sider med titlen ”Ære
og Skam” Han ønsker at
informere os noget mere
om Islam, og det er al ære
værd. Med indvandring af
de mange muslimer er det
utvivlsomt påkrævet.
Det endelige mål for hele den jordiske menneskehed må
jo være, at alle folkeslag lærer hinanden at kende, at vi
møder hinanden på godt og ondt og i sidste ende indgår
i en ”smeltedigel”, hvoraf der forhåbentlig opstår et højtudviklet menneske, der med hensyn til såvel moral, kultur
som evne til at elske hinanden repræsenterer et højere udviklingstrin, end det sparsomme, vi repræsenterer i dag.
I bogen fortæller Naser Khader om det islamistiske familiemønster, som han sammenligner med det danske. Og
bogen har virkelig vakt danskernes interesse – et godt tegn
på, at vi er interesseret i at lære de fremmede at kende, der
kommer til vort land. Bogen er allerede udkommet i tredje
udvidede og reviderede udgave. I løbet af en forholdsvis
kort årrække (et par årtier) har Danmark modtaget op mod
170.000 indvandrere, størsteparten fra muslimske lande.
Vi er heldigvis i stand til at byde dem velkommen – de er
først og fremmest politiske ﬂygtninge eller mennesker,
som på en eller anden måde har brug for vor hjælp.

Hvilke forventninger er der til
Danmark?
Man fristes til at tro, at der må være noget, der virker
tiltrækkende ved Danmark ud over de ”blanke sunde og
de skønne møer”. Hvad kan det være? For vi er jo ikke
særlig kultiverede. Vi drikker jo øl og skejer ud på mange
måder, og vore lyse unge piger går usømmelig klædte.
Og så er vi jo vantro – og spiser svinekød – nogle af os
altså. Alligevel er der en masse muslimer, som bryder op
fra deres eget land og ﬂytter til Danmark. Lyder det ikke
lidt paradoksalt?
Et kvaliﬁceret gæt kunne være vor levefod, som måske
er tiltrækkende. Den er vist forholdsvis høj i sammenligning med ﬂere andre lande og det kan jo nok virke
tiltrækkende. Vi kender noget tilsvarende fra os selv.
Som bekendt emigrerede mange danskere til USA under
depressionen i trediverne. Der var høje forventninger
til rigdom ”over there”. Poetisk ﬁk det udtryk i Chr.
Winthers vidunderlige digt ”Flugten til Amerika”, hvor
det hed: ”Guldet det ligger der for din fod. Du bukker
dig kun for at få det”.
Om muslimerne tilsvarende ”ﬁnder så meget guld på
gaden” i dagens Danmark skal være usagt, men der er
vist noget om, at nogle af dem kan opleve højere velstand
her i Danmark, end hvad de er vant til. Nogle kan endog
være i stand til at sende penge hjem til familien i deres
muslimske hjemland evt. til at bygge hus for eller andet,
som de ellers ikke har råd til. Og det er jo skønt, hvis
vi i velfærdslandet Danmark kan få lov at hjælpe nogle
mennesker, som måske ikke kender så meget til velfærd.
Måske kan det også pynte lidt på vort internationale
image, som efter en skrækkelig Muhammedkrise ikke
har det særlig godt. Vi bør vise, at vi fortjener at leve i et
velfærdsland ved at gøre, hvad vi kan for, at integrationen
foregår på en fredelig og gnidningsfri måde uden dog at
give køb på vort mest centrale værdisæt. Desværre viser
behandlingen af asylansøgningerne, at vi på dette område
endnu har en del at lære. Vi har råd til at hjælpe, hvor
der er behov for det og bør sætte en ære i at hjælpe og
beskytte mennesker i nød.
Generelt er muslimerne vant til at leve med en totalitær
styreform, og for mange af dem er demokrati absolut ikke
ønskeligt. De har Allah og Koranen, som ind til mindste
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detalje fortæller hvordan de skal bære sig ad. Hvad Allah siger, er lov. Allah er den Gud, der bedst ved, hvad
der er godt for dem. Og det viser sig da også, at selv
om de emigrerer til Danmark eller bare Europa, så skal
vi absolut ikke tro, at de opgiver deres tro på Allah – i
mange tilfælde snarere tvært imod. Mange bliver endnu
mere muslimske, går endnu mere op i deres religiøse tro,
osv. og holder endnu stærkere fast i traditionerne, når
de kommer til Danmark – måske for at tilfredsstille et
tryghedsbehov? De er vel også i større eller mindre grad
tryghedsnarkomaner ligesom vi andre?
Muslimerne har ikke megen respekt for vor sekulære
samfundsordning og heller ikke for vor kirkelige praksis,
som der jo sandt at sige heller ikke er så megen grund
til at have respekt for. Det ser dog anderledes og ikke så
lidt bedre ud for de af os, der har opdaget, at der ﬁndes
et ”Tredje Testamente”, men det er jo indtil videre de
færreste, der kender noget til det..

dog ikke, det er mange. Tvært imod er det mit indtryk, at
for dem er demokrati slet ikke særlig ønskeligt. De har en
autoritær religion, som i ret stor udstrækning også omfatter de områder, som vi henregner under politik. Som en
muslim udtalte: ”Allah ved, hvad der er bedst for os”.

Omskæring
På en del områder afviger muslimernes levevis ret meget
fra vor. Et af de mest ømtålelige områder er omskæring,
som der hos muslimerne er tradition for. I Danmark sidestilles det imidlertid med mishandling og er forbudt iﬂg.
straffelovens paragraf 245. Omskæring, der med rette
sidestilles med mishandling af værgeløse straffes med
fængsel i op til ﬁre år.
Her er der virkelig tale om en meget dyb kløft mellem
muslimsk og dansk – eller europæisk -tankegang. I bogen
”Bag sløret” af den muslimske kvinde Rushy Rashid og
den danske Jens Højbjerg får spørgsmålet topprioritet, da
de får en søn sammen. Det ville betyde vold imod hele
muslimske Rushys families ære og især dens overhoved
Rushis fars myndighed, hvis de bøjede sig for et vantro
lands love og undlod at foretage omskæring og dermed
mishandling af den lille nyfødte og forsvarsløse dreng.
Når det berettes, at drengens danske farmor ﬁk mareridt
ved tanken om, hvad der skulle vederfares hendes nyfødte
barnebarn, så er det en reaktion, som man utvivlsomt i
lignende tilfælde kan forvente hos mange andre civiliserede mennesker, hvilket bekræfter, at der er tale om
et indgreb, som ikke bør ﬁnde sted. Man skulle tro, at
mareridt må være endnu mere sandsynlig hos en kærlig
mor og far.

Hvorfra stammer omskæring?
Elsebeth Gerner Nielsen med tørklæde

Hvad kan være tiltrækkende?
Ud over evt. chancer for en bedre økonomi kan vore uddannelses- og studiemuligheder samt vor social forsorg
måske også være tiltrækkende. En ret stor gruppe indvandrere – især kvinder – isolerer sig desværre sammen
med ligesindede, hvilket kan medføre ghettodannelse.
Men også her må vi gribe i egen barm. Danskerne eller
Skandinaverne, der i trediverne emigrerede til Amerika
fandt også sammen med andre Skandinaver - i al fald i
de første generationer, for senere at blande sig mere med
de indfødte efterhånden som de oplevede en vis tryghed
ved det nye miljø, og forstod deres levevis.
For os danskere er det fristende at gætte på, at muslimerne
ﬂygter fra det autoritære styre i deres hjemland. Jeg tror
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Omskæring er en klar overtrædelse af FNs børnekonvention alene af den grund, at der ikke tages hensyn til,
hvad barnet vil. Der er heller ikke religiøst belæg for
omskæring. Der er kun tale om tradition. Information
indhentet fra Internettet fortæller, at ”Ægypterne sandsynligvis overtog denne skik fra afrikanske stammer, der
praktiserede omskæring så tidligt som 4000 år f. kr., og
at det omkring 2400 f. kr. var en udbredt skik i landet.
Om årsagerne til skikkens opståen har antropologer og
psykologer nævnt forskellige muligheder f. eks. tegn på
tilhørsforhold til en bestemt stamme, offer til frugtbarhedsguder, manddomsprøve, social prestige, hygiejne og
tro det, om du vil: reinkarnation.
Spørger vi os selv, hvad er det kosmiske formål med, at
mange muslimer emigrerer til Danmark, så siger beretningen om omskæring af denne lille dreng mig, at her er

der noget muslimerne skal lære f. eks. at det selvstændigt
tænkende menneske ikke behøver at være slave af nogle
forældede traditioner, som ikke fører noget godt med sig.
Gad vidst om det i det hele taget forekommer om 20 – 30
år. Jeg er optimistisk nok til at tvivle.
På tilsvarende måde kan der være noget andet, vi skal
lære af mødet med de fremmede f. eks. angående gnidningsfri integration. Alle folkeslag med deres forskellige
trossystemer og traditioner skal lære hinanden at kende.
I en fjernere fremtid må man forvente, at der vil udkrystallisere sig nogle tankesystemer, som med hensyn til
kærlighed og logik vil repræsentere en højere standard,
end hvad vi repræsenterer. I den forbindelse er det interessant, at den engelske historiker Arnold Toynbee ud
fra sine dybtgående historiske studier er kommet til den
konklusion, at religion, kunst og videnskab i fremtiden vil

indgå i en smeltedigel, hvoraf vil fremstå et verdensbillede, der vil danne baggrund for at samle de forskellige
folkeslag under en verdensregering. (Arnold Toynbee:
”Historien i nyt lys”). Interessant at en forsker via historiske studier er kommet til samme resultat som Martinus
er kommet til pr. intuition.

Planetbevægelsernes mønstre
v/Ruth Olsen
De billeder, der er valgt som forsidemotiv til denne årgang
af bladet, er hentet fra en bog af den tyske ingeniør Hartmut Warn, “Die signatur der Sphären”. Som interesseret
i musikteoriens historie blev han optaget af at ﬁnde sammenhængen mellem matematikken i musikkens intervalskala og planetbevægelsernes kosmiske orden.
Pythagoras (ca år 500 f.kr.) og Platon (år 400 f.kr) var de
første til at gøre opmærksom på en sådan sammenhæng.
Pythagoras mente, universet var harmonisk konstrueret
ligesom musikkens toner. Platon skrev i sit værk “Timaios”, at “universet er en besjælet organisme, hvor Gud
har sammenføjet ursubstansen efter bestemte tal-proportioner”. Johannes Kepler (1571-1630) havde forbedrede
redskaber til at måle planetbevægelser og brugte hele sit
liv på at ﬁnde og bevise universets harmoniske orden.
Han skrev et værk på 5 bind, “Harmonice Mundi”, men
han lykkedes ikke helt.
Efter Keplers tid blev videnskabens forskellige fagområder adskilt og man mistede derfor fornemmelsen af
sammenhænge, f.eks. mellem musik, geometri, astronomi
og matematik. Så da Hartmut Warn gik på opdagelse efter
viden om universets harmoniske orden, var der ikke meget
at ﬁnde. Han begyndte derfor med at plotte de data, han
kunne hente hos astronomien ind på en computer.

Han brugte ikke bare planeternes positioner i forhold til
Jorden, men også i forhold til hinanden, til solen osv. Med
en computer kunne han indføre positionerne både langt
tilbage i tiden og langt frem i tiden. Når han så forbandt
positionspunkterne fremkom der fantastiske harmoniske
mønstre. Hans bog er fuld af komplicerede matematiske
ligninger og udregninger, som jeg ikke forstår, men hans
resultater må kunne give videnskaben endnu et skub frem
mod erkendelsen af, at vort univers ikke er skabt ved
nogen tilfældighed.
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Forskning i kommunikation
med afdøde
v/Alex Riel
Det Holistiske Universitet
Gary Schwartz professor i psykologi fra Arizona University i USA er sammen med kollegaer i gang med at
forsøge videnskabeligt at påvise kommunikation med
afdøde/diskarnerede og der viser sig allerede interessante resultater.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bevidsthedens mulige overlevelse efter døden
Bevidsthed og kvanteholograﬁ
Gruppe og global bevidsthed
Paranormale oplevelser hos dyr
Intelligent liv fra andre verdener
Forskning i hvorvidt der ﬁndes en universel intelligens.

Åndsvidenskab på universitetet
De ﬂeste vil vel nok mene
at forestillinger om et liv
efter døden tilhører religionen eller i bedste fald religionsfilosofiens domæne.
Religiøse må nøjes med at
tro på et liv efter døden,
der i bedste fald kan støttes
af indicier i form af nærdøds-oplevelser, ude-afkroppen-oplevelser, eller
erfaringer med mediers
Gary E. Schwartz
kontakt med afdøde. Gary
Schwartz forsøger at undersøge sidstnævnte under kontrollable forhold på Arizonas
Universitet. Men hvem er det der vover at forske i det
nok mest tabubelagte emne der ﬁndes inden for den akademiske verden?
Gary Schwartz er professor i psykologi, medicin, neurologi, psykiatri og kirurgi på Arizonas universitet og har
en akademisk
karrierer bag sig på de mest anerkendte universiteter i
USA (Harvard og Yale). Han er forfatter og medforfatter
til over 400 videnskabelige artikler, samt en række bøger.
Det lå derfor ikke i kortene, at han skulle kaste sig ud i
et sådant spekulativt emne, der vel nok er den hurtigste
måde at ødelægge sit renomme på, indenfor den akademiske verden.
Schwartz er leder af et laboratorium for forskning i bevidsthed og sundhed på Arizonas universitet, der rummer
8 interessante forskningsområder:
1. Bevidsthedens evolution
2. Bevidsthed og sundhed
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Forskningsområderne fra psykologiafdelingen
under Arizonas universitet (USA)
http://lach.web.arizona.edu/
Det er alle forskningsprogrammer der har til formål at
undersøge bevidsthedens potentialer til personlig, social
og global sundhed. Til trods for forskningsområdernes
omfang er det dog kun en mindre afdeling, hvor man
lige nu fokuserer på forskning i kommunikation med
afdøde. Formålet er ganske enkelt at søge indicier for et
liv efter døden.

Forskningen
Programmet hedder VERITAS, hvilket betyder sandhed
på latin. Man ønsker hermed at leve op til de højeste videnskabelige standarter, hvor forskningsresultaterne skal
tale for sig selv. Kun hvis der fremkommer entydige data
kan et resultat accepteres. Men hvordan i alverden kan
man overhovedet forestille sig at dette er muligt med et
emne som liv efter døden?
De første forsøg begyndte i 1997 og i 2003 startede et
systematisk forskningsprogram med fokus på kommunikation med afdøde. Der blev udviklet procedurer som

skulle udelukke at medierne ﬁk information på andre
måder, end via kommunikation med afdøde, hvilket
er omdrejningspunktet for om dette forskningsområde
overhovedet lader sig gøre. Her er en beskrivelse af proceduren på et af forsøgene fra 2001.
Der deltog fem medier og to modtagere, sidstnævnte
kaldes en sitter. Medierne var professionelle og offentligt
kendte for deres evner. Mediet og sitter kendte naturligvis
ikke hinanden og sad adskilt bag forhæng. De blev observeret af et kamera og af personalet. Sitter måtte kun svare
ja eller nej på spørgsmål fra mediet, der skulle forsøge at
indhente information fra afdøde relationer til sitter. Sitter
skulle genkende dem og de blev indplaceret i forskellige
konkrete kategorier. Resultaterne fra mediernes i alt 8
sessioner var 77% korrekte svar for første sitter og 83%
korrekte svar for anden sitter. En kontrolgruppe af studerende forsøgte at gætte sig til lignende resultater og kunne
kun præstere et resultat på 36%, hvilket er indenfor hvad
man med rent held kan gætte sig til. Under sessionerne
blev der målt både EEG, hvilket er hjernebølgesvingninger og EKG, der er elektrokardiogram som måler
elektriske svingninger i hjertes frekvenser. Det skulle
udelukke psykologisk indføling, hvor medium stiller ind
på sitter i stedet for på mulige afdøde relationer. Her var
der ingen korrelationer mellem medium og sitters EEG
og EKG, hvilket man kunne forvente hvis mediet stillede
ind på sitter.

Medie og sitter på Arizona’s universitet i forsøg
på påvisning af kommunikation med afdøde
Resultaterne viste at medierne tilsyneladende kunne opnå
konkret viden i langt højere grad end kontrolgruppen og
en enkel lå på over 90% korrekte svar. Desuden var der
mange eksempler på speciﬁkke begivenheder. F.eks. da
et medie beskriver at den afdøde havde to puddelhunde,
en sort og en hvid, og at den hvide bestandigt ødelagde
inventaret i huset. Gary Schwartz beretter om ﬂere af
sådanne eksempler i sin bog: The Afterlife Experiments
(Efterlivseksperimenter, 2002). Det var disse resultater
der gav forskerteamet troen på at der kunne skabes

positive resultater. Men var dette en påvisning af kommunikation med afdøde?

Sammenligning af resultaterne fra 5 medier og en
kontrolgruppe på 68 personer som forsøgte at gætte
sig til informationer. Fra Gary E. Schwartz: The
Afterlife experiments. s. 300.

Kritikerne
De forskellige skeptikerforeninger verden over har opponeret kraftigt imod Schwartz arbejde. Når der er en
mundtlig kommunikationsfase er det muligt at medierne
kan aﬂæse skjulte informationer fra sitter, det kaldes
cold reading (aﬂæsning af kropssprog og intonation).
Man kan heller ikke udelukke Hot reading (assistenter
eller personale indhenter information til mediet inden
forsøget). Desuden er der problematikken med selektiv
rapportering, hvor sitter bekræfter vage eller tvivlsomme
udsagn fra mediet, fordi sitter ønsker at forsøget skal
lykkes. Skeptikerne mener at disse huller i forsøgsopstillingen kunne forklare resultaterne. Schwartz har forsøgt
at invitere skeptikere og tryllekunstnere til at deltage i
lignende forsøg og vise, at de kan opnå de samme resultater, men ingen har endnu modtaget invitationen. Schwartz
hævder ikke at have bevist kommunikation med afdøde,
men at det er en mulighed der må tages i betragtning og
efterforskes yderligere. Den eneste måde at besvare kritikken, er at udføre forsøg der tager højde for kritikkernes
indvendinger. Et sådant forsøg er afsluttet i 2007.

Det nye forsøg
Schwartz og andre har tidligere udført singleblinde og
dobbeltblinde forsøg, men dette er det første i verden der
har tripleblind procedurer. Forsøget blev udført via telefonisk kontakt, hvor mediet befandt sig på sin bopæl og
var i kontakt med universitetets forskningslaboratorium,
hvor en assistent fra teamet sad som stand in for sitter, der
befandt sig på sin bopæl. I nogle tilfælde befandt medie
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og sitter sig i hver deres stat. Mediet ﬁk kun fornavnet
til den afdøde. Assistenten der sad stand in havde ingen
kendskab til sitter og modtog information fra mediet,
samt stillede spørgsmål. Det var for at udelukke tankeoverføring mellem medie og sitter, samtidig med at det
også udelukkede cold reading og hot reading. Hermed
var det også muligt at sitter kunne vurdere resultatet, da
denne ikke havde deltaget i processen. Man kunne nu
udelukke selektiv rapportering ved at forelægge sitter to
rapporter, hvor kun det ene var dennes. Hvis sitter kunne
vælge rigtigt over 50% indikerede det et positivt resultat.
Alle tre led var således blinde for hele proceduren.
Man havde udarbejdet et spørgeskema som assistenten
udspurgte mediet om vedrørende den afdøde/diskarnerede. Der var tre faser 1) mediet får et fornavn på afdøde
og bliver bedt om at rapportere informationer fra den
diskarnerede 2) mediet får 4 spørgsmål om den diskarneredes fysiske udseende, personlighed, hobby og dødsårsag
3) en fase med mulighed for kommentarer, anmodninger
og spørgsmål som den diskarnerede eventuel måtte have
til sitter.

Resultatet

Sitter scorer fra 0-6

Sitterne var 8 studerende fra Arizonas universitet, der
havde en tæt relation til en afdød forælder eller anden
nær relation. Der var 8 medier, som hver gav to demonstrationer (readings) og det samlede materiale var derfor
16 demonstrationer. Deres materiale blev vurderet i forhold til en kontrolgruppe, hvor 6 af de 8 medier scorede
over kontrolgruppen - hvor man forsøgte at gætte sig til
et resultat. Da sitterne havde læst 2 demonstrationer og
blev bedt om at vælge det der passede bedst, valgte 13
ud af 16 rigtigt (81%)

Schwartz og hans kollegaer er forsigtige og mener at der
kun er påvist en anormal informationsmodtagelse hos
medierne. De kan tilsyneladende modtage information
om afdøde på en måde, som ikke lader sig forklare via
traditionelle informationskanaler. Hvilke andre forklaringsmuligheder ﬁndes der?

Paranormale forklaringer
Andre mulige paranormale forklaringer er at medierne
på en uforklarlig måde kan stille ind på sitter og/eller
dennes familie og venner og hente informationerne. Eller
måske stiller medierne ind på kvantevakuum, som nogle
forskere mener, rummer dimensioner, hvor der holograﬁsk opbevares informationer om alt hvad der sker i tid
og rum. Måske er medierne i kontakt med diskarnerede,
men hvordan udelukker man disse to andre paranormale
forklaringer?
Styrken i dette tripelblind forsøg er, at man for første gang
har en metode der kan udelukke traditionelle forklaringer i
form af cold reading, hot reading og selektiv rapportering.
Der er således kun de paranormale forklaringer tilbage,
hvilket viser at bevidstheden må have paranormale egenskaber. Schwartz og hans kollegaer konkluderer derfor
at såfremt ﬂere og større undersøgelser i fremtiden kan
bekræfte resultatet, er der grundlag for et paradigmeskift
i vores kulturs opfattelse af bevidsthed. Men hvad med
hypotesen om et liv efter døden?
Når man ser på indholdet af den samlede efterlivsforskning (single, dobbelt og tribeltblindforsøg) viser det sig,
at medierne ofte har informationer om afdøde, som sitter
ikke vidste og som først opdages bagefter. F.eks. henvisning til ukendte ting eller genstande. Det er uforeneligt
med clairvoyance og telepatihypoteserne.

Antal medier versus kontrolgruppen
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Sitterne vurderede to demonstrationer på en skala
fra 0-6 (fra helt forkert til fuldstændig korrekt).
Det ses på den vertikale skala Der var kun en af
demonstrationerne som var deres eget og et der
ikke var. Den horisontale linje viser antallet af
medier. Tre medier var således yderst præcise, tre
moderate og to under middel. Mediernes demonstrationer matchede således i høj grad sitternes
afdøde relationer.

De diskarnerede kommunikerer spontant og levende,
hvilket gør samtalen meget anderledes end blot passiv
udskrivning fra en universel båndoptager (måske i form
af et ukendt informationsfelt i kvantevakuum).
Det styrker indicierne for hypotesen om personlighedens
overlevelse efter døden. Samlet set er det den eneste

hypotese som alene kan forklare alle forsøgene, mens
der behøves en kombination af de andre hypoteser for at
forklare alle single, dobbelt og tripelblind forsøgene. Hvis
gentagende tripelblind forsøg en gang i fremtiden viser
samme resultat kunne vi en dag måske læse i avisen, at
videnskaben havde påvist stærke indicier for et liv efter
døden – og det ville ikke være en avisand!

En personlig livshistorie
Hvad driver egentlig Schwartz ind på dette kamikaze
område?
Som 21 årig i 1966 kørte Schwartz i bil sammen med sin
kone og da det begyndte at regne kraftigt drejede de ind
for at holde på en sidevej. Foran dem holdt en anden bil
stille. Pludselig hørte Schwartz en klar stemme der sagde
” tag sikkerhedsbæltet på NU”. Han brugte aldrig sikkerhedsbælte, men tog det nu på og insisterede på at hans
kone også tog det på. Et minut senere drejede en anden bil
ind og ramte dem med høj fart og deres bil blev trykket
sammen som en sandwich. Begge ville formentlig være
døde uden sikkerhedsbælte, og mens konen brækkede
ryggen, slap Schwartz med mindre skader. Men hvor kom
stemmen fra? Schwartz var opdraget som ikke-troende,
men var stærk sandhedssøgende og dette startede en
ﬁlosoﬁsk søgen indenfor mange discipliner.

Evidensbaseret tro
Schwartz’s studier af kvantefysik og systemteori førte til
opdagelsen af hvorledes det energirige kvantevakuum
kunne være organiseret som et lærende system, hvormed universet kunne betragtes som et levende væsen.
Det argumenterer han for i bogen: The Living energy
universe (Det levende energi univers, 1999). Hvis alle
informationer opbevares her kunne man måske stille

universet spørgsmål og få svar. Schwartz eksperimenterede med dette i en årrække og opdagede at man som
selvstændigt tænkende menneske godt kunne genoprette
en forbindelse til kosmos. Det skriver han om i bogen:
The G.O.D. Experiments (G.O.D. eksperimentet, 2006).
G.O.D. står for Guiding, Organizing, Designing process
(guidet, organiseret, designet proces), hvilket er et forskningsområde som undersøger om naturen og mennesket
guides af en ukendt kilde.
Det er et forsøg på at skabe et forskningsområde for evidensbaseret tro, der bygger på den virkelighed vi kender
fra alle videnskabernes discipliner, og som Schwartz
mener, peger mod et intelligent designet univers. Det
organiserer verden ved kun at guide de levende væsener.
Vi kan lade os guide ved at begynde at stille universet
spørgsmål og dermed integrere G.O.D. i hverdagslivet.
Men mener Schwartz at videnskaberne skal bevise Gud?
Nej, han siger: ” vi skal åbne os for at det guddommelige
kan bevise sig selv gennem vores forsøg – såfremt det
eksisterer. Ligeledes forsøger Schwartz heller ikke at
bevise et liv efter døden, men forsøger at skabe videnskabelige metoder der muliggør at diskarnerede kan vise
sig for os, såfremt de eksisterer. Hvis ikke vi begynder
at stille universet sådanne spørgsmål kan vi heller ikke
forvente at ﬁnde svar. Det gælder i videnskaberne og i
det personlige liv.
Stiller du universet spørgsmål?
Får du svar?
Litteratur af Gary E. Schwartz.
The Living Energy Universe (1999)
The Aftrerlife Experiments (2001)
The G.O.D. Experiments (2006)

Der er kun to måder at leve livet på.
Den ene er som om intet er et mirakel.
Den anden er som om alting er et mirakel.
Albert Einstein
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”Har livet en mening?”
v/Per Bruus-Jensen
Kommentar til indslag over dette tema i Danmarks Radio,
P1’s middagstime, mandag den 15. januar 2007.

Indledning
Som udgangspunkt for en formålstjenlig stillingtagen
til spørgsmålet om, hvorvidt livet har en mening, må
man først og fremmest tage dets betydningsmæssige
implikationer i betragtning - altså hvad der rent faktisk
ligger i det pågældende spørgsmål. Og det springende
punkt her er frem for noget ordet mening, jfr. ”har livet
en mening?”.
Med hensyn til udtrykket ”mening” udmærker det sig
tydeligt ved at være værdiladet i den forstand, at taler man
om en mening med dette eller hint, ligger det underforstået i kortene, at det, man taler om, kan ses som repræsentant for et projekt, der er udset til at tjene et bestemt
formål, og bag hvilket der optræder en projektmager, der
med dette formål for øje har udtænkt det. Fx. er meningen med et hus, at det skal tjene som bolig for nogen,
ligesom det er meningen med et skib, en bro eller en bil
at de pågældende objekter skal muliggøre befordring fra
et sted til et andet. Og således fremdeles...
Ordet mening står altså tydeligt og undtagelsesløst i forbindelse med begrebet formålsorienterede projekter, og
spørgsmålet er derfor, om det kan anvendes på begrebet
”livet”. Altså om man kan anskue livet som et formålsbestemt projekt, der står i forhold til en projektmager,
som i et nærmere bestemt interesseøjemed har realiseret
det...?
I pagt med den naturvidenskabelige forskning omkring
livets fænomen i almindelighed og dets opståen samt
materielle grundlag i særdeleshed var svaret i den pågældende radioudsendelse benægtende. Livet som sådant kunne ikke ses som et formålsbestemt projekt med
baggrund i en tænkende projektmager, men måtte som
alt andet i naturen betragtes som et vilkårligt produkt af
kaotiske tilfældigheder i samspil med de herskende naturlove. Og følgelig var det overladt til den enkelte selv
at tilføre sit individuelle liv en tilsvarende individuel mening, ganske uanset hvor utilfredsstillende det eventuelt
måtte forekomme. Livet for hvert enkelt individ måtte
simpelthen ses som en her-og-nu-hændelse, som det var
en personlig opgave at fylde med et tilfredsstillende og
i denne forstand meningsfyldt indhold. Hverken mere
eller mindre...
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Et alternativt livssyn
Set på baggrund af dette mistrøstige livssyn kan der være
grund til at vende opmærksomheden mod det langt mere
positive alternativ, som skyldes Martinus, og som har
sit grundlag i den række dybe, åndelige oplevelser, han
ganske uventet var genstand for i 30-års alderen.
I henhold til disse oplevelser er livet i den fysiske verden
absolut ikke noget tilfældigt produkt af naturens kræfter
og love, men er tværtimod eksponent for et formålsbestemt evighedsprojekt. Nemlig et projekt, der har afsæt i
en kosmisk/guddommelig projektmager, der på ultimativ
vis er afhængig af dets fuldbyrdelse.

Martinus om livets mening
Ifølge Martinus har livet altså i allerhøjeste grad en mening - endda i kosmisk-guddommelig skala. Nemlig at
muliggøre tilblivelsen af såkaldt subjektiv virkelighed,
repræsenteret ved fænomenerne livsoplevelse og bevidsthed. For uden rådighed over denne subjektive form for
virkelighed vil den guddommelige projektmager ikke
vide af noget som helst - herunder heller ikke sin egen
eksistens og substans. Men omvendt: da en sådan tænkt
situation ifølge Martinus’ visioner automatisk vil udfordre
et evigt virkende ur-begær, vil den heller aldrig nogen
sinde i praksis komme i betragtning, men tværtimod til
stadighed blive afværget gennem iværksættelse af et sæt
forholdsregler, der i form af hensigtsmæssig skabelse af
netop subjektiv virkelighed på forhånd vil udelukke den.
Et sæt forholdsregler, der i praksis har form af just det
fænomen, vi kalder LIVET.
I Martinus’ visioner træder livet altså i sin yderste konsekvens i karakter som en følge af det guddommelige
ur-begær. En følge, der uden videre er ensbetydende med
det guddommelige Nogets erkendelse af sig selv - sin
egen væren med tilhørende egenskaber og muligheder
(hos Martinus deﬁneres livsoplevelse og bevidsthed netop
som viden om væren). Og da endvidere livet i praksis har

form af levende væsener - herunder mennesker - er disse
i pagt hermed udset til i fællesskab at skulle tilvejebringe
dette produkt for den guddommelige projektmager. Altså
livets oplevelse og via denne personlig selverkendelse
for guddommen.

Det levende væsen og
livets oplevelse
I Martinus’ fremstilling er LIVET altså ikke en særlig
substans, energi eller kraft (vitalkraft), men derimod en
universel PROCES, der konstant fuldbyrder sig via de
levende væsener. En proces, der endvidere spejler et
treenigt funktionsprincip, som netop tjener det særlige
formål at muliggøre tilblivelsen af subjektiv virkelighed
- såvel på individplan som på guddomsplan.
Sagen er i samme forbindelse, at al erkendelse ved roden
er knyttet til såkaldt oplevelse, der igen dybest set er resultatet af en skabelseshandling. En skabelseshandling, der
på enestående vis formidles af netop fænomenet ”livet”,
og gennem hvilken - som det helt afgørende - den subjektive form for virkelighed med tilhørende livsoplevelse
og bevidsthed tilvejebringes og får eksistens.
Dette kender vi jo også fra os selv: berøvet livets oplevelse, ville vi ikke vide af noget som helst, men tværtimod være totalt bevidstløse. Men på den anden side: for
at få del i netop livets oplevelse, er vi nødt til at skabe
den, hvilket i praksis ﬁnder sted som et samspil mellem
naturen på den ene side og vort sanseapparat med tilhørende hjerne og centralnervesystem på den anden side
- i det mindste for menneskets vedkommende. Og hvad
mere er: da denne skabelsesproces rent organisk sker på
netop det personlige plan, bliver resultatet i form af livets
oplevelse også en personlig ejendom for den enkelte - et
100% privat anliggende, som ikke andre har indblik i på
samme måde som én selv.
Og det er netop dette, der menes med udtrykket ”subjektiv virkelighed”. Denne har ikke på samme måde
som hverken den omgivende genstandsverden eller det
personlige sanseapparat status som en fælles virkelighed,
men har udelukkende karakter af en personlig, privat
form for virkelighed, der alene eksisterer for én selv. Og
at producere netop denne form for virkelighed er ved
roden også den yderste mening med den enkeltes liv - i
det mindste som Martinus fremstiller sagen - idet han
i sine visioner så dette individ-liv som en individuel
funke af et kosmisk/guddommeligt al-liv. En funke, der
via skabelsen af personlig livsoplevelse sammen med
samtlige øvrige tilsvarende funker i tilværelsen under
ét sikrer en altomfattende livsoplevelse for det guddommelig alvæsen og dermed også dette alvæsens erkendelse

af egen væren og vælde.
Med andre ord: som den yderste mening med sit liv
bidrager hver eneste eksisterende livs-enhed gennem
skabelsen af sin personlige livsoplevelse til den guddommelige livsoplevelse med tilhørende guddommelig
selverkendelse...
Og hvad mere er: Da individets oplevelse i medfør af sin
subjektive/private status på den ene side kun er kendt af
individet selv, samtidig med at hvert eneste individ på
den anden side med sin personlige livsoplevelse bidrager til det guddommelige alvæsens livsoplevelse, bliver
resultatet for sidstnævnte en sammensat gigantoplevelse,
der er lige så privat og personlig, som enkeltoplevelserne
er for hvert af de ansvarlige enkeltindivider. Eller sagt
anderledes: som ophav til alt eksisterende liv i verdensaltet er guddommen tilsvarende den absolut eneste, der
har indblik i og overblik over det samlede resultat af sin
gigantiske livsudfoldelse og projektvirksomhed i selverkendelsens tjeneste...

Livet som et treenigt
funktionskompleks
Hvordan bærer livet som kosmisk proces betragtet sig så
ad med at løse sin krævende opgave?
Ifølge Martinus ved konstant at eksekvere en særlig
treenig funktionsproﬁl, der på guddommens vegne kommer til udtryk i hvert eneste levende væsen i tilværelsen.
Nemlig på den måde, at det enkelte individ på én og
samme tid gør sig gældende som princippet skaber; som
princippet skabeevne, og som princippet skabt. Det første
som autonom initiativtager til skabelse; det andet ved at
kunne præstere autogen energiomsætning, og det tredje
i form af sin timelige organisme plus sin rådighed over
en højere eller lavere grad af livsoplevelse og bevidsthed med stadigt skiftende indhold. Ved på treenig vis af
eksekvere netop dette funktionskompleks er livet i stand
til evigt at tilføre det guddommelige alvæsen erkendelse
af egen væren og formåen og forlener herved samtidig
sig selv med en både dyb og ægte mening.

Konklusion
Det fænomen, vi kalder LIV, spejler ifølge Martinus i
alle sine former den særlige strategi, guddommen i konsekvens af sit ur-begær evigt benytter til sikring af egen
selverkendelse, og hvilken sikring er det yderste formål
med livets eksistens - er dets yderste mening. Eller sagt
anderledes: Det skyldes alene guddommens behov for
erkendelse af egen væren at der ﬁndes LIV, idet livet med
sin særlige, treenige funktionsproﬁl er den eneste mulighed, der består for løbende at tilgodese dette behov...
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Beretningen om et gudsmøde
v/Lars Palerius
På hvilket tidspunkt indser man til sidst, at man ikke
længere vil leve det liv, man hidtil har levet? På hvilket
tidspunkt vælder al misfornøjelse, al forløjethed, al vrede
og accept af smålighed frem? På hvilket tidspunkt indser
man uigenkaldeligt, at man mentalt set tilhører en anden
mennesketype, end det store ﬂertal af ens medmennesker? Forståelsen af dette faktum er meget omvæltende
og skaber en stærk følelse af kulturelt at være udenfor.
Et faktum som tvinger én - sommetider efter mange års
elendighed - til at bryde med alt hvad der kaldes familietraditioner.
Med dette havner man i en ny social- og mental position,
som vækker en stærk uvilje og ulyst til at færdes i miljøer,
hvor konkurrencetænkning og fremhævelse af sig selv
udgør det indlysende udgangspunkt for ens virksomhed.
En mental position, som indimellem medfører en smertelig følelse af at komme til kort, på såvel det sociale
som det familiemæssige plan. At beskrive sig selv som
en hverdags-ufo er nærliggende.
At svømme mod strømmen, som dette indebærer, medfører et stort antal mentale “kolde bade”. Det er både fysisk
og mentalt trættende. Hvorhen, eller til hvem, kan man da
henvende sig med dette dilemma? Findes det nogen eller
noget at holde sig til, når jorden ryster og man er ved at
tabe fodfæstet? Jeg vil mene, at det gør der.
I april 1986 blev jeg optaget på den treogethalvt års
uddannelse på Operahøjskolen i Stockholm. Den dag
- det øjeblik - da jeg så mit navn på listen blandt de otte,
som blev optaget på uddannelsen, var, sammen med
oplevelsen at se min ældste datter blive født to år tidligere, den hidtil lykkeligste stund i mit da niogtyve årige
liv. Jeg havde på relativt kort tid, efter tre års intensive
sangstudier, klaret noget som det er de færreste forundt
at gennemføre. En svimlende tanke. Nu åbnedes der
pludseligt for mig en mulighed til at virkeliggøre det,
som jeg dengang mest af alt ville, nemlig at blive en
internationalt aktiv operasanger.
Følelsen af total eufori gennemstrømmede hele kroppen
på vejen hjem ad Strandvejen den aprilsaften. At beskrive
det som om jeg svævede er ingen overdrivelse. At jeg
følte mig bekræftet som person, må vel betegnes som en
underdrivelse. At det hele så anderledes ud seks-syv år
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senere, da jeg var blevet en værdsat og efterspurgt sanger,
vil jeg komme tilbage til senere.
For en person med min på den tid mangefacetterede
mentale karakter, som bl.a. vekslede mellem et stærkt
næsten hensynsløst begær efter for næsten enhver pris
at lykkes i branchen, støttet af en vished om mine kvaliteter, og den konstante kamp mod dårlig selvfølelse og
skånselsløs selvkritik, indebar operamiljøets i mine øjne
dengang fantastiske verden enorme fristelser. Fristelser
som alt for ofte blev lindret med alkohol og vidtløftige
seksuelle udskejelser. Dette højspændte følelsesleje indebar en slags schizofren splittelse, som det til sidst blev
for meget at bære for den mentale og fysiske krop. Det
uundgåelige kollaps nærmede sig.
Samtidig med at dette ekspansive og udadrettede verdslige liv foregik omkring mig, voksede der i mit 29-30
årige liv en helt anden kraft frem i mig. En kraft, som
blev stadig tydeligere og rettede sig mod noget udeﬁnerligt noget. Et “noget”, som jeg på det tidspunkt slet ikke
var klar over, hvad var. Hvad jeg derimod følte og vidste
meget klart var, at den kraft - eller skal vi kalde det et
dybt behov for at komme i kontakt med en sandhed som
ikke lader sig rokke, en sandhed som er helt uforstyrret af
tidens omskiftelser og som ikke var til at standse - havde
en religiøs retning.
Jeg følte et kollossalt behov for at ﬁnde en plads eller et
punkt i tilværelsen, hvor jeg kunne hvile ud. I den tid,

ofte under indﬂydelse af alkohol, udgød jeg jævnligt min
irritation over kristendommen og kirken, som efter min
mening totalt havde misforstået Kristus’ største mission
- korsfæstelsens - og dens dybeste indhold. Jeg kunne
absolut ikke dele den gængse opfattelse, at han skulle
være død på korset for vore synders skyld. At der skulle
være tale om en offerdød, hvor Kristus som stedfortræder for hele menneskeheden både frem og tilbage i tiden
påtager sig en straf for dennes ufuldkomne og umoralske
levevis. Et så primitivt gudsbillede - med en straffende
og dømmende Gud som mål for dyrkelse og tilbedelse,
og hvad værre var med en Kristus som gennem sit liv og
gerning står på et højere moralsk niveau end Gud selv
- kunne jeg ikke acceptere.
Langsomt men sikkert voksede der noget frem i mig som
mundede ud i en natlig oplevelse, en såkaldt somnambul,
hvor jeg ﬁk en for mig helt uventet og totalt omvæltende oplevelse. En oplevelse, som for al fremtid skulle
komme til at præge mig og langsomt ændre retningen og
meningen med mit liv. Efter at have studeret Martinus
kosmologi siden 1991, og da jeg nu ved, hvad kulminationen på min tre-leddede oplevelse er for noget - hvor
jeg befandt mig og hvilket slags møde der var tale om
- har jeg stadig i dag lidt svært ved at forstå, hvorfor jeg
på det tidspunkt, eller overhovedet, da mit liv var mildt
sagt turbulent og selvﬁkseret og tanken om en Gud som et
reelt fænomen knapt eksisterede i min bevidsthed, skulle
få denne enestående oplevelse. En oplevelse som aldrig
vil slippe taget i mig og som jeg efter megen fundering
ﬁk en forklaring på i Livets Bog VI ﬁre år senere, efter
jeg i foråret samme år, under arbejdet med en operaproduktion på Den Jyske Opera i Århus, for første gang kom
i kontakt med Martinus Kosmologi.

Oplevelsen
Jeg var 30 år, da oplevelsen indtraf. På det tidspunkt var
jeg en meget splittet person. En person bestående af et
antal løsrevne mentale komponenter som ikke spillede
sammen men trak i forskellige retninger. Jeg levede et liv
i stråleglans takket være en fremgangsrig operakarriere
både i Sverige og i udlandet, parallelt med et liv i stor
sjælelig nød. Jeg gjorde virkelig mit bedste for at ﬂygte
fra mig selv og min indre længsel efter en dybere mening
med tilværelsen.
Det hele sluttede med at jeg med et brag forlod operaverden. Mit daværende ægteskab både sprak og lappedes
sammen igen, og efter yderligere et par års indre fortvivlelse blev jeg tvunget til at indse, at jeg var nødt til at søge
hjælp for alkoholproblemet. Jeg var nået til en slags bund,
hvor mine før så ﬁne kvaliteter nu efter et antal hårde år
var helt opbrugte. Et sted dybt inde i mig ønskede jeg dog
denne tilstand velkommen, da jeg både på et bevidst og

ubevidst plan havde kørt mig til en slutning. Jeg ville bort
fra en tilværelse, som for mig næsten hundrede procent
bestod af bekræftelsesbehov, selvﬁksering, overﬂadiskhed og en uophørlig jagt på fremgang.
Naturligvis fandtes der også en del glædestunder bl.a. i
form af en ægte skaber- og sangerglæde og en fantastisk
lykkefølelse i de øjeblikke, hvor sangen, musikken og
den sceniske fremføring gik op i en helhed. Øjeblikke for
hvor stemmen var på plads og bare strømmede frem og
ingen vokale vanskeligheder eksisterede. Øjeblikke hvor
det lykkedes mig at yde det lille ekstra. Men disse, og
andre specielle oplevelser udenfor scenen, vejede for lidt i
forhold til det indre eksistentielle kaos, som jeg alt for ofte
kæmpede med. Paradoksalt nok blev min begavelse min
undergang som kunstner. Jeg skulle ved min måde at leve
og være på presses af livet til bristegrænsen, hvor hele
min tilværelse til sidst faldt sammen som et korthus.
Oplevelsen som indtraf en nat for 20 år siden under en
såkaldt somnambul - dvs en tilstand hvor man under dyb
søvn kan modtage budskaber fra den åndelige verden ﬁk en gennemgribende effekt på hele min person. Sagte
men sikkert blev mit mentale kompas vredet i en anden
retning. En meget brydsom sjælelig udrensningsproces
(som stadig foregår) begyndte. Udtrykket “hovmod står
for fald” blev smerteligt selvoplevet. Illusioner og selvbedrag afsløredes ubarmhjertigt. Egne mangler på alle
mulige planer blev åbenbare. En næsten ætsende følelse
af egoet magt var ved at æde mig indefra. At fødes påny
blev ikke bare et teoretisk begreb, men en højst konkret
virkelighed. En fødselsproces som jeg har mistanke om
vil strække sig over ﬂere inkarnationer.
At forsøge at gengive denne for mig så specielle oplevelse
i dets fulde styrke kun med ord er næsten umuligt at gøre.
For selv om jeg var en aldrig så dygtig forfatter, vil der
mangle en masse mentale og visuelle følelsesmæssige
nuancer, som kun en selvoplevelse kan råde bod på. Der
er med andre ord risiko for, at beretningen bliver lidt plat
i forhold til virkeligheden. En risiko jeg dog er villig til
at tage, for takket være denne oplevelse ved jeg, at der
ﬁndes en sandhed med stort S at holde sig til. Nemlig den
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sandhed om livet og evigheden, som Martinus formidler
i sit samlede livsværk “Det tredje Testamente”.
En sandhed, som urokkeligt viser at Martinus’ hele forfatterskab er, hvad det udgiver sig for at være, nemlig den
lovede fortsættelse af Kristus missionen, redegørelsen for
den intellektualiserede kristendoms altafgørende betydning for menneskeheden. Sandheden og Jeget og Guddommen og Livet, en redegørelse for en måde at forholde
sig på til alt levende i tilværelsen.En redegørelse som
sætter den kosmiske verdensmoral i højsædet. En moral
som vil blive det fundament, som den fremtidige verdenskultur hviler på og som altså nu i vor tid er blevet plantet
i den menneskelige bevidstheds muld, med begyndelse
i Skandinavien, for derfra ligesom gødning at sprede sin
mentale varme til resten af menneskeheden.
Jeg vil nu forsøge at beskrive, hvad jeg oplevede i tre
billeder, som de fremtrådte for mig, og som lige siden
har ætset sig fast i min bevidsthed.

åndelige skikkelse, jeg ser foran mig. En skikkelse som
i dybeste fortvivlelse gentager ordene: Kan ingen hjælpe
mig? Kan ingen hjælpe mig?

Billede 2
I næste øjeblik ser jeg mig selv holde en andens højre hånd
i min venstre hånd. Jeg er forundret over, at det er mig,
der bliver ledet, og ikke omvendt. (Det er nemlig sådan,
jeg selv plejer at holde mine børn i hånden, når jeg er ude
at gå med dem, dvs holder deres venstrehånd i min højre
hånd.) Det jeg nu ser af min arm - jeg ser armen og kun
den op til albuen - undrer mig meget. Hele min arm består
af gnistrende, lysende små punkter eller stjerner. Armen
tindrer og stråler af små pulserende lyspunkter. Fantastisk
skønt at se. Armen er æterisk, næsten gennemsigtig, men
alligevel klar og tydelig i sin form. Jeg betragter den med
store spørgende øjne. Hvad er det som sker?

Billede 1
Foran mine øjne, midt i billedet, ser jeg en lysskikkelse
i et landskab, som nærmest må beskrives som helvede
i renkultur. Et landskab totalt uden farver, glæde, lys
og kærlighed. Det ligner et larmende krigsinferno uden
eksploderende bomber og granater. Farveskalaen er grå
i forskellige nuancer. Lysskikkelsen foran mig gentager
hele tiden: “Kan ingen hjælpe mig? Kan ingen hjælpe
mig?”
Det første jeg kom til at tænke på, udover følelsen af
total håbløshed og opgivelse, var at skikkelsen pga sit
udseende og form så ud som Jesus. At det var Jesus der
stod foran mig. At han på en eller anden måde behøvede
min hjælp. At der var noget jeg skulle gøre for ham. (En
opfattelse jeg senere har revideret, da jeg blev klar over,
hvad det hele handlede om).
I periferien bevæger et par andre skygge-skikkelser sig.
Der foregår en tågeagtig bevægelse i billedet. En slags
bølgende angst svøber alt og alle ind i sin bundløse håbløshed og tomhed. En meget stærk skræk griber hele mit
væsen. Jeg tvinges mod min vilje til at overvære en scene,
hvor der tilsyneladende ikke er nogen vej ud...
Hvad jeg senere, efter megen læsning og overvejelse,
skulle komme frem til var følgende: Jeg beﬁnder mig i
den i religiøs litteratur så ofte omtalte skærsild. Et begreb
som nu har fået et højst reelt og konkret indhold. Jeg ved
med hundrede procents sikkerhed, at denne mellemtilstand eksisterer. Det er et sted, som i mit tilfælde, indebar
en kollossal prøvelse. For det er nemlig ingen andre end
mig selv, jeg iagttager. Det er min bundløse ulykkelige,
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Lidt senere ser jeg ud af højre øjenkrog et enormt stærkt
lysskær. Jeg vender automatisk blikket derhen. Det jeg
nu ser kan sammenlignes med et slags renselsesbad. Jeg
ser en skikkelse, nemlig mig selv, stående midt i dette
stærke lys. En skikkelse som bades og overskylles og
ligesom “vaskes ren” af disse stråler. Jeg ser, der løber
en slags sort pløre fra skikkelsen ned på marken (selv
om der her ikke er tale om en egentlig mark). Det som
forlader skikkelsen, løber af den så at sige, er alt det, vi
forbinder med angst, rædsel, skyldfølelser, mørke, kort
sagt det onde. Til sidst forsvinder skikkelsen helt i lyset,
og det tredie billede træder frem for mine mildt sagt
forundrede øjne.
Denne renselsesproces, hvor man forlader de lavere tankeklimaer, er en absolut forudsætning for at man kan tåle
det stærke lys, som ﬁndes bagved tid og rum, hvor jeg nu
var på vej hen. Jeg oplevede altså et mentalt renselsesbad
med en skytsengels hjælpende hånd.
Oplevelsen er uden den mindste tvivl fastslået som en eksisterende åndelig virkelighed. For i det øjeblik et væsen
i skærsilden beder om hjælp, griber en skytsengel umiddelbart ind og bortsuggererer det mentale fængsel, væsenet selv skabte. Dette var del to i den helt usandsynlige
tredelte oplevelse, som Gud forærede mig. Det var nemlig
på vejen til et møde med denne, altets evige midtpunkt,
som jeg var, assisteret af mindst en skytsengel.

Billede 3
Jeg beﬁnder mig nu i et endeløst rum bestående af lysende guldtråde. Guldtråde der kommer farende med
høj hastighed imod og forbi mig. Hele rummet består af
dette lyshav af gyldne glitrende guldtråde - er det eneste
som eksisterer. Det der gør at jeg kan skelne dem som
tråde er, at de ind imellem markeres med en lidt mørkere
nuance. Det er et endeløst pulserende lys, som ligesom
fødes, emanerer, ud af noget foran mig.
Det der er “tilbage” af mig er kun min bevidsthed. Jeg
har ingen krop. Men ellers er jeg helt uforandret, dvs jeg
er præcis den samme person, som jeg plejer. Der er ikke
sket noget underligt med mig. Jeg har ikke gennemgået
nogen slags tankemæssig forvandling. Det som efter en
stund med forundring slår mig, og som jeg tænker højt
for mig selv, er at der er helt stille i rummet. Der høres
ingen lyd. Det eneste som eksisterer er min bevidsthed
og dette uendelige lyshav af gyldne guldtråde. Jeg er
helt fortryllet af det, jeg nu ser og oplever. Jeg har aldrig
tidligere i mit liv oplevet en sådan vågenhed, en sådan
klarhed, som i dette magiske øjeblik. Det ﬁndes intet, som
forstyrrer min opmærksomhed. Jeg er totalt fokuseret på
det, jeg oplever.
Denne følelse brydes langsomt men sikkert ved at noget
tager form foran mig. Det er noget som “markeres”, noget
som giver sig til kende lige foran mine øjne. Det er som
om en både synlig og usynlig horisontrand tager form
foran mig. Jeg kan ikke beskrive det på anden måde.
Blikket drages eller suges til et midtpunkt eller centrum af
en slags. Pludselig vokser dette centrum og tilkendegiver
sig som et levende noget, som en kraft, der i styrke og
omfang er ret skræmmende.
Dette levende noget optager nu hele rummet, bliver eet
med de gyldne tråde. Det føles som jeg vil bakke ud
derfra, som om jeg vil ﬂygte fra stedet. Men det går ikke.
Jeg er som fastnaglet til stedet. Dette centrum med dets
kollossale kraft optager hele min opmærksomhed. Jeg
stirrer som forhekset lige ind i det. Pludselig kommer der
fra dette centrum en kraft, en energi, lige imod mig. Jeg
er helt perpleks og fanget af det, der sker. Energien går
med fuld kraft lige ind i mig og det føles som en orgasme
ganget med tusind.
Jeg nærmest eksploderer. Ja, Ja, Ja. Det er en helt overjordisk orgastisk følelse, som nu fuldstændigt behersker
mig. En følelse der går lige ind i mit hjerte, hvis jeg havde
haft noget. Det er helt og holdent en sjælelig orgasme,
jeg oplever. En orgasme som savner sammenligning med
jordisk målestok. Jeg har aldrig før følt mig så hjemme,
så lysvågen, så totalt forankret i en kærlighedsfuld
omfavnelse, som i dette korte øjeblik. Jeg ved bare, at
dette er mit naturlige hjemsted, min inderste væren, mit
absolutte centrum.

Der er noget så velkendt over situationen, at jeg under
ingen omstændigheder vil forlade den. Dette er den
fuldkomne hjemfølelse og kærlighed. Her slår ord ikke
til. (Når jeg nu gengiver denne begivenhed bliver jeg
helt kold om hænderne, jeg næsten fryser, så stærkt er
mindet om den). Hele mit jeg er fyldt af samhørigheden
med dette noget, som nu behersker min bevidsthed. Det
eneste som eksisterer i dette øjeblik er denne orgastiske
sammensmeltning mellem min bevidsthed og den energi
eller kraft, som tog mig i besiddelse. En følelse som
trodser al beskrivelse. Denne enorme kraft fylder hele
rummet, fylder alt som ﬁndes. Den er det samme som altet
eller helheden, som uendeligheden og evigheden. Intet
andet eksisterer. Jeg er i min nuværende højst ufuldkomne
jordiske tilstand, frigjort af al fysisk og åndelig materie,
blevet omfavnet, kysset og befrugtet af Gud. Jeg har set
og oplevet og blevet tilbageført til altets inderste ophav,
til det udenfor tid og rum evigt eksisterende ophav til al
skabelse, til alt hvad der overhovedet ﬁndes.
Hvor længe denne oplevelse varede, er jeg ikke klar over.
Jeg ved bare, at hvis jeg havde befundet mig lidt længere
i dette orgastiske centrum, var jeg sprængt i stykker. Så
enormt intensiv og stærk er denne kontakt, at jeg på mit
nuværende udviklingsstadium kun kan tåle den nogle få
sekunder. Dog, i nøjagtig rette øjeblik afsluttedes dette
møde med Gud. Jeg oplevede præcis så meget, jeg kunne
tåle, for at denne oplevelse, dette møde, for altid skal stå
fastætset i min bevidsthed.
I samme øjeblik, hvor dette Gudsmøde blev afbrudt,
føltes det som om jeg var på vej tilbage i min krop. Jeg
fornemmede det som at jeg trængte mig ind i den igen.
Det var omtrent som når man med en båd med lidt for høj
fart skal lægge til kajen. Den ryster ligesom et par gange,
før den er på plads. Sådan føles det at komme tilbage i
kroppen. Da jeg vågnede, følte jeg hvor kold kroppen var,
til forskel fra den varme der havde gennemstrømmet mig
et øjeblik tidligere. At forsøge at beskrive, hvordan jeg
følte det, da jeg ﬁk min jordiske bevidsthed tilbage, kan
næsten ikke lade sig gøre. Kun kan jeg sige, at jeg følte
mig totalt fortumlet og perpleks.

Tiden derefter
Efterdønningerne efter denne oplevelse holdt sig i omkring et halvt år. Det jeg husker tydeligst er de depressive
stunder, som kom og gik og følelsen af at ville tilbage til
det gyldne rum og den levende kraft bagved guldtrådene.
Jeg havde overhovedet ingen anelse om, hvad alt dette
betød eller hvad hensigten var med at lade mig opleve det.
Oplevelsen tog mig meget lang tid at bearbejde, smelte
og internalisere i bevidstheden. Det skulle tage adskillige år, før jeg for første gang nævnte denne oplevelse
for nogen. Den var aldeles for hellig for mig til at den
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skulle profaneres eller misforstås i nogen sammenhæng.
Dybt inde i mig voksede der en slags vished frem om, at
der fandtes et ansvar forbundet med det hele. Et ansvar
først og fremmest overfor mig selv.
Efterhånden som årene gik, forstod jeg meningen med, at
hvis noget nyt skal bygges op, må det gamle først rives
ned. Da jeg så kom i kontakt med Martinus’ analyser ﬁre
år senere, 1991, og kunne læse i stk 2087 i LB VI om guldtrådene, evigheden og uendeligheden, faldt brikkerne på
plads. For mig er min oplevelse, og Martinus’ forklaring
på den, en urokkelig garanti for, at det han skriver i Livets
bog er sandt. Jeg har oplevet tre forskellige foreteelser,
som jeg har fået en logisk forklaring på fra Martinus.
Da hans udlægninger af de store analyser, af hvilke jeg
næsten uden undtagelse savner egen erfaring for, følger
samme logiske og stringente mønster som de, jeg kan
veriﬁcere, er de for mig fuldt pålidelige. Vi har her at
gøre med den person, som af Forsynet blev sendt til os
arme jordmennesker for at formidle sandheden om Livet
og Universet.
Endelig havde jeg fundet det åndelige fundament, som
jeg kunne gøre til mit eget. Her var den åndelige lærer,
som kunne forklare, hvad jeg havde oplevet, som kunne
forklare tilværelsens allerdybeste gåder og mysterier.
Nu havde jeg gennem Martinus fundet det verdensbillede, den åndelige videnskab, som jeg kunne bygge min
tilværelse på. En livslang undervisning i uselviskhedens
svære kunst havde taget sin begyndelse.
(oversat fra svensk af red.)
Universets grundtone alkærligheden, som i virkeligheden behersker alle foreteelser,
er en verden, et element, der skjult er til stede for almenheden på samme måde,
som lyset skjult er til stede for det blinde menneske.
Men ligesom lysets tilstedeværelse efterhånden igennem årtusinderne bevirkede
synets tilblivelse hos de levende væsener, således bevirker universets grundtone
alkærlighedssansens tilblivelse hos det levende væsen.
Det bliver i kraft af denne sans udelukkende kun indstillet på at se alt i alkærlighedens
sande lys. Denne tilstand har naturligvis også sit kredsløb og er i sin begyndelse
kun en anelse.
Men efterhånden bliver anelsen mere og mere til intuition og dermed til vished.
Denne vished eller viden bliver så ved intelligensens hjælp givet ord og udtryk på
det fysiske plan.
Martinus LB V stk.1725)
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Nyt om Jesu ligklæde
v/Ruth Olsen
Jerusalem. Aftrykket af de mønter, der var lagt på øjnene,
viser de var slået af Pilatus i år 30. osv..
Forfatteren er læge og kan derfor udfra aftrykkene af
sårmærker, blodspor osv bekræfte, hvad evangelierne
beskriver om, hvad Jesus blev udsat for. Analyse af blodpletterne afslører, at der er gået ca. 1½ time fra sårene blev
fremkaldt og til lagenet blev lagt over dem, en serumring
omkring lansesåret i siden viser, at der var en højere
mængde bilirubin end i normalt blodserum, hvilket ofte
ses hos patienter udsat for større fysiske traumer.

En dansk læge, Niels Svensson, har skrevet en bog,
hvor han har samlet al nyere
forskning om det ligklæde,
der bærer aftryk af Jesu
jordiske fremtoning (“Det
sande ansigt”, Gyldendal
2007). Han er med i en stor
international forskergruppe på ca. 100 medlemmer,
Shroud Science Group, der
repræsenterer de ﬂeste videnskabsgrene.
Diskussionerne har bølget frem og tilbage i årtier om,
hvorvidt dette liglagen var ægte eller ej. På et tidspunkt
mente man, at en kulstof-14 test havde vist, det måtte
være fra ca. 1400-tallet. Senere er det blevet opklaret,
hvorfor denne test var forkert. For at skåne klædet havde
man dengang i 1988 kun taget en prøve fra et hjørne. Nu
har det vist sig, at netop det hjørne var indsat ca år 1500,
indvævet så ﬁnt, at det ikke umiddelbart kunne ses. En
hertuginde af Savoyen havde ønsket et stykke af ligklædet
som relikvie i sin kirke og havde klippet et hjørne af.
Bogen sandsynliggør med en mængde detaljer, at ligklædet er ægte. En del af detaljerne er beskrevet før i bogen
“Jesu ligklæde” (Stevenson og Habermas, Borgen 1988),
men ﬂere er kommet til senere, fordi der er blevet udviklet
bedre tekniske metoder imellemtiden. Der er detaljer som
klædets vævningsstil, at der er pollen i det, som påviseligt er fra Palæstina på Jesu tid, og lidt snavs afsat hvor
Jesu hæle er aftegnet er ved hjælp af krystallograﬁ påvist
stammer fra en sjælden limsten, der kun ﬁndes omkring

Mønterne lagt på Jesu øjne

Desuden synes blodpletterne at vise, at Jesus havde
blodtypen AB. Det er en sjælden blodtype, som kun
ﬁndes hos 2-5% af jordens befolkning. Det viser, at han
nødvendigvis måtte have haft to jordiske forældre, en
med A-type og en med B-type! AB-blodtypen beskrives
iøvrigt i bogen “Lev efter din blodtype” (D’Adamo, L&R
2001) som “ligevægtig, følsom og intuitiv”. Blodpletterne
er afsat på klædet før billedet er skabt, for der er ikke
noget billede under dem. Jesu lig er forsvundet, mens
det lå i klædet, ellers ville blodpletterne være udtværet,
hvad de ikke er.
Det er interessante overvejelser, forskerholdet gør sig om,
hvordan billedet er opstået. Det fremstår godt nok som
negativ, men et almindeligt fototeknisk fænomen er det
ikke. Ved en særlig computerteknik har man kunnet skabe
en tredimensional gengivelse, hvorved de opdagede, at
billedet faktisk indeholder tredimensionale informationer.
Ved forsøg med ekstremt kortbølget ultraviolet bestråling
af et hørklæde har man fundet en vis evne til derved at
gøre ﬁbrene mørkere. Men man forstår ikke, hvordan et
lig skulle kunne udsende så stærk stråling.

Nærbillede af mønstret på
mønterne

Pilatusmønt fra år 30
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Nogle af forskerne mener med baggrund i Einstein,
der påviste at stof er energi, at der er sket en pludselig
opløsning af ligets atomer, dvs en dematerialisering.
Andre indvender, at en så pludselig brydning af atomets
bindinger ville give en energiudladning svarende til en
brintbombe, og så ville der ikke være noget ligklæde
tilbage. At billedet er dannet ved en eller anden form for
stråling, er de ﬂeste dog enige om. At det var en form for
dematerialisering, der fandt sted, og at det var derfor Jesu
lig så pludselig forsvandt den påskemorgen, er forfatteren
ikke i tvivl om og kalder det “opstandelsen”.
Her vil jeg minde om, hvad Martinus skriver i småbogen
“Påske”, kap.11:
“Endnu før solen stod op, vibrerede usynlige ukendte
kræfter i gravens nærhed. De virkede efterhånden så
stærkt, at de ellers så uforfærdede og modige krigsfolk
begyndte at føle sig utilpas. De stirrede alle mod graven,
det dyrebare klenodie de var sat til at bevogte. Men da
blev deres ansigter som forstenede, thi fra gravens indre
begyndte der at udstråle et stærkt lys. Det gjorde de
tykke stenvægge gennemsigtige som glas. Det vibrerede
efterhånden i svingninger, der ikke kunne tåles af jordiske
sanser. Dødens livvagt sank afmægtig til jorden. Intet
jordisk øje blev derfor vidne til den himmelske handling,
der her foregik.”

en blomstrende handelsby mellem Mesopotamien og
Anatolien. Dvs i det østlige Tyrkiet på grænsen til Syrien.
Her ﬁk kristendommen tidligt fodfæste og byen havde år
180 e.kr. omkring 300 kirker og klostre.
Engang i det 6. årh.,da byen blev angrebet af perserne,
blev angriberne jaget på ﬂugt, fordi indbyggerne ﬁk styrke
fra et særligt kristusbillede, “Det guddommeligt skabte
billede, som menneskehænder ikke formede”. Det var
byens kæreste og helligste relikvie. Sådan beretter en
historiker på den tid, og fortæller historien om billedet,
som han angiveligt bygger på byens arkiver. Ifølge den
skulle en af Jesu disciple (Jesu havde iﬂg den kilde 72
disciple), Thaddæus, have helbredt byens kong Abgar
ved hjælp af dette billede.
Efter dette lod kongen sig døbe og snart var hele byen
kristen, det “guddommeligt skabte billede” blev gemt i
bymuren til hellig beskyttelse af byen, men altså båret
frem ved persernes angreb. Efter sejren byggede man i
taknemmelighed en katedral, Hagia Soﬁa, hvor billedet
blev opbevaret indtil år 944, sammenfoldet i 4x2 lag så
kun hovedet blev fremvist. Det blev almindelig kendt
som “Edessa-klædet”, og pilgrimme valfartede til stedet
i århundreder, også efter byen var blevet erobret af muslimer i år 639.
Den romerske kejser hentede det til Konstantinopel i år
944, hvor klædet føres i triumf rundt i byen og anbringes
sammen med andre relikvier i det kejserlige palads. Et dokument beskriver billedet som bl.a. “en fugtig afsondring
uden farve, ikke gjort af en kunstner”. I de følgende år
æres klædet af valfartende pilgrimme fra hele Europa.

Ligklædets lange rejse

På Det Kongelige Bibliotek i København opbevares et
dokument, skrevet af en korsridder i 1216, der beskriver
hans oplevelse af at have set Jesu liglagen i Konstantinopel. Der er iøvrigt i klædet fundet pollen fra såvel
Anatolien som fra Konstantinopel. Herfra er det fjernet
af den magtfulde tempelridderorden, der var kendt for sin
ihærdige relikvie-indsamling. Således kom det med skib
til Marseille i år 1306, og beskrevet som “tempelriddernes
hemmelighed”.

I dag bevogtes Jesu liglagen strengt af Torinos ærkebiskop
i Johannes Døber-domkirkens sidekapel, så der går mange
år imellem videnskabens muligheder for fortsatte undersøgelser. Der ligger det i sin forseglede boks og besøges
af talløse pilgrimme, hvoraf nogle bliver så bevægede, at
de bryder ud i gråd. Her er jo beviset på Jesu lidelser.

Det blev bragt til ordenens hovedsæde i Paris og bevogtet
dag og nat, æret og tilbedt som deres mest dyrebare skat.
Ifølge inkvisitionens beskrivelser, tilbad tempelridderne
“et mystisk ansigt”, et hoved. Lige inden arrestationen i
1307 betroede riddernes ordensmester, Charney, klædet til
et familiemedlem. Dennes søn, Geoffroi, udstiller i 1355
klædet i en kirke i Lirey, en lille by nord for Paris.

Men hvordan havnede det der? Det er der også forsket en
del i. Historikere har været på grundigt dedektivarbejde,
så i dag ved man ret nøje, hvilke veje det tog. I årene
efter Jesu tid var byen Edessa (i dag hedder den Urfa)

Pilgrimme begynder nu at valfarte i store tal til den lille
kirke. Der blev solgt et særligt pilgrimsmærke, der utvetydigt viser billedet af Jesu liglagen. I de følgende år blev
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der fremstillet mange uægte kopier, således at originalen
kommer i miskredit. I 1453 sælges det ægte klæde til
hertugen af Savoyen, som opbevarer det i et kapel ved
Grenoble, hvor det skades af en brand. I 1578 overﬂyttes
det til Torino. I 1983 overdrages klædet til pavestolen.

Er der en dybere mening med
det liglagen?
Efter denne bog er jeg overbevist om ligklædets ægthed
(og altså ikke kun fordi Martinus mente det). Men hvad
kan mon være den dybere mening med, at dette stykke
stof mirakuløst skulle bevares til vor tid? Måske for at
der i denne skeptiske tidsalder, der kræver viden i stedet
for tro, skulle være et håndgribeligt tegn på, at Jesus rent
faktisk havde levet, var blevet korsfæstet, og at hans
kærlighedsbudskab stadig er lige vigtigt? Der er jo dem,
der ikke tror, han blev korsfæstet.
Nu hvor selv ﬂere naturvidenskabelige forskere erkender,
der må være sket en dematerialisering, kan forskningen
omkring det klæde måske også føre til en øget søgen
efter og større indsigt i, hvordan vort univers er “skruet
sammen”, dvs til en forståelse for, at det er bevidstheden
der styrer stoffet og ikke omvendt. Og hvis Jesus med
sin bevidsthed kunne opløse stoffet i sit afdøde legeme,
måtte han nødvendigvis være noget helt specielt med en
højere bevidsthed.
Og hvis man erkender, Jesus var en særlig udsending fra
en højere verden, må det vel føre til en større søgen efter
det egentlige budskab, han bragte, dvs det der ligger bag
alle eftertidens menneskelige misfortolkninger? En sådan
søgen må før eller siden føre til Martinus’ værk, for her
får vi jo opklaringen og fortsættelsen.

Det er den alt for overlegne følelsesenergi i mentaliteten, der formørker “kristendommen” eller til en vis grad endnu gør den identisk med “hedenskab”.
Og det er dette, som “kristendom” camouflerede “hedenskab”, der betinger, at
den herpå baserede verdenskultur i dag befinder sig i sin egen dødskamp.
“Hedenskab”, hvilket vil sige udfoldelsen af “det dræbende princip”, forandres
ikke ved blot og bar camouflage.
Den absolutte sandhed vil uundgåeligt overvinde enhver form for usandhed. Derfor må enhver kultur, der ikke er af sandhed, synke i grus, blive til aske, overfor
livets egen opadgående strålende virkelighed.
(Martinus LB I stk. 618)
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Om bøger
LIV OG
UDVIKLING
Af Ole Terkelsen
Borgen 2007
324 sider
279 kr.
Anm. Gunder Frederiksen
ISBN 978-87-21-03005-6

Vi er alle genstand for livets oplevelse, og alligevel kan
vi nemt komme til kort, hvis vi skal forklare, hvad det liv,
vi er midt i, egentlig er for en størrelse. Ole Therkelsen f.
1948, der er cand. polyt. et scient. og har et mangeårigt
særdeles grundigt studium af Martinus’ verdensbillede bag
sig har helt aktuelt beriget os med en informationsmættet
bog, som belyser livets udvikling fra tre forskellige indfaldsvinkler: ”Martinus, Darwin og Intelligent Design”.
Om disse tre indfaldsvinkler skriver Ole Therkelsen:
”Darwinismen er udtryk for en materialistisk livs- og
naturopfattelse. I Vesten er materialismen blevet den
dominerende livs- og naturopfattelse, og det har ført det
gode med sig, at intelligensen er blevet kolossalt udviklet,
men det har samtidig bevirket, at et åndeligt livssyn er
blevet trængt tilbage. Materialismen er for mange mennesker blevet den nye religion.
Intelligent Design-teorien er blevet ført i marken som en
modvægt til det materialistiske livssyn. Teorien tilstræber
på videnskabelig måde at bevise, at der ligger en guddommelig skabende kraft eller en intelligent årsag bag
fremkomsten af de komplekse organismer i naturen.
Martinus har lavet et nyt verdensbillede for at give en
logisk og videnskabelig forklaring på, hvorfor man skal
være god og kærlig. Kærlighedsbudskabet er ganske
vist allerede kernen i de humane verdensreligioner, men
her bliver det præsenteret i form af religiøse dogmer
og læresætninger. Det moderne intellektuelle menneske
kræver imidlertid en logisk og intellektuelt underbygget
forklaring. Formålet med Martinus’ verdensbillede er at
bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur. (s. 36)
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Ole Therkelsen har praktisk taget hele sit liv været dybt
engageret i Martinus Verdensbillede. Allerede som 11årig traf han Martinus i Martinuscentret i Klint og kom
hurtigt i gang med at studere de mange bøger Martinus
har skrevet for at afdække livets mysterium og vise vejen ud af mørket og frem mod et lysets og kærlighedens
menneskerige.
Ole har ikke sparet sig selv for at udbrede kendskabet
til Martinus kosmologi. Han har rejst land og rige rundt
og som det hedder på bogens bagside ”holdt over 1200
foredrag i femten forskellige lande på seks forskellige
sprog” - i sig selv noget af en Mammutpræstation. Og
stadig virker den snart tresårige Ole både levende og
parat til mange ﬂere foredrag for den sag, som er blevet
hans liv.
Nu har han desuden fået overskud til at skrive denne mere
end 300 sider store bog, hvor han med hele sin ballast af
videnskabelige studier og et dybt kendskab til Martinus
som menneske og verdensfornyer bringer en analytisk
gennemgang og vurdering af Martinus verdensbillede.
En stor TAK til Ole med de bedste ønsker for fortsat
engagement inden for din hjertesag.

ET MED GUD
Af Neale Donald Walsch
Borgen 2007
290 sider
280 kr.
Anm. Gunder Frederiksen
ISBN 978-87-21-02916-6

Det er jo et af livets store spørgsmål. Under studium af
litteratur, der beskæftiger sig med disse store og evige
spørgsmål kan man næppe undgå at støde på udtalelser
fra mennesker, der har oplevet denne enheds- eller helhedsoplevelse. Fælles for dem alle er deres beskrivelser
som ”uforglemmelig”, ”strålende”, ”kærligt” o. lign.
De ﬂeste af os har nok stødt på navnet Neale Donald
Walsch. I min reol står der i al fald fem af hans tidligere

produktion og nu kommer så en sjette, så en ting kan vi
i al fald hurtigt blive enige om: Han er en produktiv forfatter. Og så er han god til at vække vores nysgerrighed
– eller i al fald min dito! Alene hans bogtitler vil være
nok for at få folk med spirituelle interesser til at spidse
øren. Hør her: ”Guddommelige samtaler” – en usædvanlig
dialog 1. bog (1997), ”Guddommelige samtaler - dialogen fortsætter” 2. bog (1999), ”Guddommelige samtaler
– dialogen slutter 3. bog (1999). – ”Venskab med Gud”
(2000), ”Samvær med Gud” (2001) og nu ”Et med Gud”
(2007). – Og det er ikke små hefter. Bøgerne er alle på 3
– 400 tætskrevne sider uden illustrationer. De foreligger
alle på dansk. Men når han skriver ”dialogen slutter” efter
3. bog, så passer det jo ikke. Også de følgende bøger er
skrevet i dialogform mellem en elev og en mester. En
enorm præstation. Men det er mere end det.
Sådan startede det
I den første bog ”Guddommelige samtaler” beskriver
Neale Walsch, hvordan samtalerne med ”Gud” begyndte.
Han var forfærdelig ulykkelig. Han oplevede livet som en
stor ﬁasko. Han havde for vane at nedskrive sine tanker
og følelser som en slags breve, der bare ikke blev sendt.
På et tidspunkt begyndte han at samle, hvad han havde
skrevet. Det drejede som om beklagelser, vrede mod
”Gud” og beskrivelser af sin egen ulykkelige situation:
mangel på penge, uheld med alt, hvad han gik i gang med,
ulykkeligt ægteskab osv. – altså endeløse beklagelser,
bebrejdelser og fordømmelser af ”Gud”, der blev formet
som breve til ”Gud”, og som sluttede med spørgsmålet:
Hvad har jeg gjort, siden jeg fortjener et liv så fuld af
evindelige kampe?
Da han havde skrevet det, ville han smide pennen væk,
men i stedet oplevede han, at ”den begyndte at bevæge
sig af sig selv!”. ”Følgende kom frem: ”ønsker du virkelig svar på alle spørgsmålene, eller er det bare for at
få luft?
Neal nedskrev følgende svar: ”Begge dele. Ja, jeg vil have
luft, men hvis der ﬁndes et svar på spørgsmålene, så vil
jeg helvedes gerne høre dem!
”Gud”: ”Du vil helvedes gerne en hel masse. Men kunne
det ikke være dejligt at ville ”himlens gerne”?
Neale: ”Hvad skal det betyde? –
Neale modtog nu direkte diktat, og dermed var hele hans
forfatterskab i gang – eller rettere ”Guds” og hans.
Alle seks bøger er skrevet i dialogform mellem ”Gud”
(eller et væsen, der udgiver sig for Gud) og Neale, idet
Neale er den utrættelige spørger, der vil have svar på alt,
og hvor man oplever, at de guddommelige svar næsten
konsekvent afføder nye spørgsmål. Alt – såvel hans egne
spørgsmål som ”Guds” svar blev nedskrevet med Neals
håndskrift. – I sig selv noget af en kraftpræstation.

Eksempel: Neale bruger den jævne amerikanerjargon
med alt, hvad dertil hører af bandeord o. lign. Og hvordan
tager ”Gud” nu det?
På et tidspunkt siger Neale til ”Gud”: ”Tak skæbne! Hvor
du inspirerer mig!”
Og så et pædagogisk svar fra ”Gud”: ”Tja, hvis Gud ikke
kan inspirere dig, hvem i helvede kan så?
Neale: Er du altid så rapkæftet?
”Gud”: Det ville da være i orden at være rapkæftet,
ikke?
Så slipper Neale pludseligt sin rapkæftede jargon: Det ved
jeg nu ikke. Jeg er vant til, at min gud er mere alvorlig.
”Gud”: Nå, men gør mig en tjeneste, prøv ikke at styre
mig. Og for resten, gør dig selv den samme tjeneste.
Og så en anden lidt spektakulær dialog:
”Gud”: Tænker du nogle gange: ”Jeg ønsker flere
penge?
Neale: ”Ja!
”Gud”: Du kan derfor hverken få verdslig succes eller
ﬂere penge.
Neale: Hvorfor ikke?
”Gud”: Jeg + ”ønsker succes” frembringer dig, der ønsker
succes, ikke dig der får succes.
Konklusion: hvis man ønsker succes, skal man sige ”Jeg
får succes”. Hvis man bare siger. ”Jeg ønsker succes”
omdanner man mig selv til en person, der ønsker succes,
og så bliver jeg kun en person, der ønsker succes. Siger
jeg derimod: Jeg får succes, så omdanner jeg mig til en
person, der får succes. Filosoﬁen bag dette lille tankeeksperiment er altså, at man skaber sig selv hele tiden via sit
mentale liv. Tankegangen lyder da spændende.
Der skulle altså her være tale om ”Guds” egen tale. Jeg
har mødt dette tidligere ved læsning af spirituel litteratur;
men har desværre aldrig fået den veriﬁceret i virkeligheden, og vil derfor gerne høre, hvis nogen har erfaringer
på det område.
På en måde kan man også sige, at man næsten altid har
succes, også hvis jeg spiller alle mine penge op i en spilleautomat eller på anden måde. Man får jo en værdifuld
erfaring, og det er kosmisk set mere værd end alverdens
guld – altså trods tabet af penge en slags succes.
Men her kommer vi til det spørgsmål, som alle stiller sig
i forbindelse med disse bøger: Mon ikke ”Gud” i denne
fremstilling er en ﬁktion – evt. produceret af Neale selv?
– et smart bedrag?
Her må vi jo ikke glemme, at hele verdensaltet er identisk
med Gud, og derfor er al vor kommunikation med omgivelserne i realiteten kommunikation med Gud, hvorom
det hedder ”i ham lever, røres og er vi”. Vi er alle levende
væsener i et altomfattende energiocean, som vi kalder
Gud. Og netop derfor er hele vor livsudfoldelse en daglig
kontakt med Gud.
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Men kan man også føre samtale med Gud på samme
måde, som jordiske mennesker samtaler med hinanden.
Det er det springende punkt i den form Neale Walsch
benytter. Er der tale om en reel dialog med Gud, eller
er det hele konstrueret af Neale? – Det er spørgsmålet?
Og kan man ikke ﬁnde frem til et svar, så kan man jo
bare føle sig tilfreds med ﬁktionen, hvis den kun er det.
Lærer man noget af det, så er det jo bare OK. Men er det
et bedrag, så er det i al fald et ﬁkst bedrag. – Men for
øvrigt: Selve bibelen indeholder jo også beretninger om
direkte samtaler med Gud, så hvorfor ikke?
Som de andre bøger af Neale Walsch kan også denne
bog anbefales.

UNIVERSET I ET
ENKELT ATOM
Af Dalai Lama
Aschehoug 2005
214 sider - 280 kr.
Anm. Gunder Frederiksen
ISBN 87-11-26433-0

Det må da være en atomfysiker, der er ophavsmand til
ovennævnte overskrift, vil de ﬂeste nok sige. Men nej! Det
er det ikke. Men det er et menneske, som funderer meget
over vestlig materialistisk videnskab, og som prøver at
forstå den ved at drage sammenligninger til Buddhismen.
Så er der utvivlsomt mange, der allerede har gættet, at det
må være Dalai Lama. Ganske rigtigt. Han er lige barslet
med endnu en bog: ”Universet i et enkelt atom”.
Snart sagt alle kender Dalai Lama. Jeg er lige ved at tro,
at vi kan kalde ham verdenskendt. For efter kinesernes
indtog i Tibet ﬁk han asyl i Indien, og rejste en del rundt
i verden og holdt foredrag for interesserede. Han blev
selv interesseret i den vestlige verdens videnskab, som
han med udgangspunkt i Buddhismen prøver at forstå,
idet de har fælles mål: Søgen efter sandheden.
Medens man i Vesten har tradition for at adskille videnskab og religion, er Dalai Lama mere interesseret i at
kombinere videnskab og Buddhisme, som rettere bør
betegnes ﬁlosoﬁ. For Dalai Lama må formålet være klart,
nemlig at ﬁnde fred både inde i mennesket og udenfor”.
Dette falder i tråd med, at vi her i Vesten oplever Dalai
Lama som en fredens ambassadør, der er elsket overalt,
hvor han kommer og taler fredens sag.
Om Dalai Lamas interesse for den materialistiske videnskab siger han: ”Man kan tage videnskab alvorligt og
acceptere validiteten af dens empiriske opdagelser uden
at tilslutte sig videnskabelig materialisme”.

32

Dalai Lama fortæller, at han allerede som seksårig blev
indsat som den 14. Dalai Lama i Tibets hovedstad Lhasa.
Og her begyndte en omfattende uddannelse i Buddhismens ﬁlosoﬁ. Han ﬁk personlige lærere, som hver dag
underviste ham i læsning, skrivning og udenadslære af
tekster og ritualer inden for Buddhismen. Han skulle
inddrages i debat om buddhistisk tænkning, og i perioder
mediterede og bad han sammen med sine lærere ikke
mindre end ”to timer ad gangen ﬁre gange om dagen”. En
praksis som man med rette burde være noget betænkelig
ved – ikke mindst på grund af omfanget og så i barnealderen. Men Dalai Lama kalder det ”en meget typisk
træning for en højtstående lama i tibetansk tradition”.
Almindelige fag som matematik, geologi, kemi, biologi
eller fysik hørte han intet om. Man får let det indtryk, at
Buddhisterne mener, at man kan bede og meditere sig til
en højere udvikling, hvor vi i Vesten er mere tilbøjelige
til at mene, at det hovedsageligt er gennem hverdagen i
livets skole, at udvikling ﬁnder sted.
I 1950 blev Tibet invaderet og indlemmet i Kina og et stort
antal tibetanere ﬂygtede til Indien. Fra det tidspunkt ﬁk
Dalai Lama asyl og residens i Indien. Det blev udgangspunkt for hans mange rejser til Vesten, hvis materialisme,
han ikke kunne dele, men hvis tekniske resultater, han
trods alt beundrede – i al fald hvor de er til gavn og
glæde for menneskene. For Dalai Lama er humanisme
og altruisme altid i centrum, og bør være hovedformålet
– også for videnskaben.
I tråd dermed har begrebet bevidsthed hans store interesse
og dermed genstand for søgen gennem meditation og dybe
studier på anden måde. Blandt andet opsøger han på sine
mange rejser mange kendte mennesker inden for videnskab og andre grene af åndslivet, ligesom han deltager i
drøftelser på højt videnskabeligt og humanitært niveau.
Bogen kan varmt anbefales.

Det levende
verdensbillede
Af Asger Lonrentsen
157 sider - 148 kr.
Kommentar af
Gunder Frederiksen
ISBN 87-990058-1-6

Bogen er udgivet på ”Den gyldne cirkels forlag” 2006
og bærer undertitlen ”Levendegørelse mellem Martinus
og esoterisk teosoﬁ”. I forordet skriver Asger Lorentsen
– direkte refereret: ”Denne bog er blevet til på initiativ
af den danske erkendelsesmystiker Martinus. Martinus

henvendte sig 22 år efter ophøret af sin fysiske inkarnation
til mig (Asger Lorentsen) fra de indre planer med et ønske
om, at jeg (Asger Lorentsen) skrev en bog, der kombinerede min interesse for hans kosmologi med min indsigt i
kærlighedsmystikken og i den moderne teosoﬁ”.
For fuldstændighedens skyld bør tilføjes, at det lyder
højst usandsynligt, at Martinus fra det åndelige plan 22 år
efter sin diskarnation skulle have henvendt sig til Asger
Lorentsen og bedt ham om at skrive en bog, der forbinder
hans kosmiske verdensbillede med teosoﬁen. Martinus og
hans kosmologi er totalt suveræn og har ikke behov for at
kombineres eller ﬁnde støtte i teosoﬁen eller nogen anden
åndsretning og heller ikke som Asger Lorentsen skriver
på omslaget at blive levendegjort ved at blive koblet til
esoterisk teosoﬁ. Martinus verdensbillede er levende i sig
selv og som menneske sprudlede Martinus af liv, hvilket
enhver, der har kendt ham vil kunne bekræfte.
Herfra skal på det kraftigste tages afstand fra Asger Lorentsens ovennævnte initiativ, som jeg ﬁnder upassende.
Bortset fra denne alvorlige skønhedsplet skal dog tilføjes,
at bogen er læseværdig.

DET KNUSTE
HJERTES VISDOM
af Lars Muhl
Forlaget Lemuel Books
174 sider

- 148 kr.

Anm. Torben U. Andersen
ISBN 978-87-991820-0-8

Ethvert menneske vil på et eller andet tidspunkt af livsomstændighederne blive nødsaget til at gøre op med de
værdier, normer, begær og lykkejagt som hidtil har styret
det og som har spillet fallit. Denne hektiske aktivitet efter
tryghed og fred viser sig at være ufrugtbar; man får ikke
de ønskede resultater, fordi denne aktivitet ikke er båret af
det virkelige Jegs begær men af egoets, som altid kræver
mere og aldrig kan stilles tilfreds.
Når omtalte livsomstændigheder, som kan være sygdom,
økonomisk ruin, tab af sine nærmeste, arbejdsløshed osv.
efterhånden tvinger det enkelte menneske til at kigge i en
anden retning efter det ønskede, er man modtagelig for
åndelig visdom, der kan hjælpe een på benene igen og
tilføre mere fylde og kærlighed.
I denne proces er Lars Muhl’s forfatterskab en stor hjælp,
dels fordi han selv har gennemgået processen og kender
den situation ﬂere og ﬂere beﬁnder sig i, og derfor med

sine erfaringer beskriver hvad den omstilling fra egostyring til hjerte-styring betyder og bevirker, og dels
fordi han udlægger denne erfaring på en meget kærlig
og inspirerende måde.
I vor tid hvor det meget handler om at blive set, beundret
og anerkendt, have succes både socialt og karrieremæssigt, have rigelige økonomiske ressourcer osv., kan det
for mange virke provokerende at få fortalt, at disse ting
kosmisk set er uendeligt ligegyldige og har intet med
sand væren at gøre, men derimod at blive stille, ydmyg
og givende er kvaliteter, der fører til det ønskede resultat.
Som bogens titel viser er det på et vist stade i den personlige udvikling, når hjertet er bristet af modgange og
lidelser, at disse nye begreber vinder indpas, integreres
og bæres ud i verden.
Med specielt Jesu liv og visdom som forbillede underbygger forfatteren sine anvisninger på, hvilket fundament
man skal bygge sit på. Specielt Jesu bjergprædiken er anvendt med udgangspunkt i Saligprisningerne. Martinus,
hvis åndsvidenskab netop er videreførelsen og afslutningen af Jesu mission, henviser ofte til bjergprædiken
og han siger, at denne er udtryk for kosmiske facitter,
som han (Martinus) blandt meget andet analyserede ud
som videnskab. Så når Lars Muhl ofte henviser til Jesu
udtalelser ved vi, at kilden er i orden.
I dette landskab kommer forfatteren ind på vigtige emner.
Her kan nævnes nødvendigheden af trække sin opmærksomhed fra det ydre liv og rette fokus indad. At komme i
kontakt med sin egen guddommelighed, der kan opfylde
alle dine behov.
At komme til erkendelse af, at alt hvad skæbnen byder
een, bør man selv tage ansvar for og ikke projicere sine
negative følelser ud på omgivelserne. At være nærværende i nuet og ikke fraværende.
Forfatteren beskæftiger sig med parforholdets udviklingsmuligheder, idet vi først føler os som hele mennesker,
når vi smelter sammen med et menneske af modsat køn.
Hvis man arbejder bevidst med dette, giver parforholdet
mulighed for at integrere den modsatte pol i stedet for
at projicere den over i partneren. Hvis det lykkes vil der
fremstå et ligeværdigt forhold.
Til slut skal nævnes forfatterens fremhævelse af begrebet
tilgivelse. En forudsætning for at kunne forstå det sande
omfang af tilgivelse, må man starte med at kunne tilgive
sig selv. Når det lykkes og først da, vil man være i stand
til at kunne tilgive andre.
Larts Muhls bog giver en lang række anvisninger på.
hvordan man kan indrette sit liv, således at ens virkelige
behov kan realiseres. Der lægges ikke skjul på, at en
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forudsætning for at kunne følge disse anvisninger er, at
hjertet, via smerte og lidelse, i et vist omfang er modtagelig for den visdom, der her præsenteres. Det indfølende
og smukke sprog, der bruges, virker tillidsvækkende og
troværdigt og vil givet give megen lindring til det menneske, der beﬁnder sig i vadestedet mellem det kendte
forladte og det ukendte fremmede.

Budbringerne

- Beretningen om de hemmelige fredsskabere
Af James F. Thyman
Borgen 1997
237 sider
Anm. Joy Persson
ISBN 87-21-00769-1

Fortsat fra forrige nummer.
Mysteriet opklaret
Det var en farlig rute de skulle følge op i bjergene ind i
serbisk område. Hvis vi er heldige vil vi nå frem inden
aften, sagde Duro, der mærkede James´ bekymring. Jeg
har gjort det mange gange uden uheld, jeg ved hvordan
man slipper mellem serberne.
James var på ingen måde beroliget og prøvede at tænke
på noget andet.”Duro, fortæl mig mere om den mand i
midten af hjulet, hvad er hans rolle?”
De tolv budbringere, der sidder rundt om hjulet repræsenterer alt liv på kloden, ligesom zodiaken med de tolv tegn,
forklarede Duro. Deres job er at fokusere specielle farver
lysstråler gennem symbolerne i diagrammet til hjulets
midte. Manden i midten tager hver stråle og samler dem
i en syntese, hvorefter han sender dette guddommelige
lys op gennem sit kronechakra ud til hele verden.
Han er hjulets nav, de andre dets ege. Det lys han i midten
sender ud er rent healende lys. Tænk på en fontæne, der
sender en vældig strøm af vand op i luften, der spreder
sig i alle retninger og falder på den tørre jord, hindrer
tørke og stimulerer vækst. Det er meget lig det arbejde
lysets budbringere udfører.
De gik hele dagen, og da mørket faldt på kom de til nogle
spredte hytter gemt mellem buskene. Her var de ventet
og blev hjerteligt modtaget, blev installeret og ﬁk lidt at
vide om det mystiske samfund. James opdagede at de
læste hans tanker, han påtalte det og ﬁk smilende at vide
at her var ingen personlige tanker, alt foregik telepatisk
mellem samfundets budbringere og deres hjælpere, alt i
ærlig forståelse.
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De gik til ro i en af hytterne, men det var svært at sove,
drømmen han havde haft om hjulet og ham der sad i
midten forfulgte ham – var det virkelig sandt? Og ham i
midten, var han virkelig?
Næste dag skulle han deltage i meditationen og han var
meget nervøs, men faldt så endelig i søvn.
Gennem skoven til meditationshallen
De ﬁre venner med Duro i spidsen gik næste morgen til
Meditationshallen, hvor en hjælper viste dem ind – meditationen var i gang (havde varet fra midnat) så de satte
sig stille ned, James overvældet af det stærke lys mest af
den ophøjede fred og stilhed. Alt var præcist som i hans
drøm. Han faldt hurtigt ind i en meditativ tilstand hvor
tiden ligesom var ophævet , og før han vidste af det
lød en stemme i hans hoved ”Søg ikke freden her, men
ﬁnd den overalt”. Han åbnede øjnene og så at alle tolv
i hjulet og manden i midten så på ham og smilede. Han
forstod at stemmen i hans hoved var dem, at det var en
telepatisk projection af klarhed og vished om det fælles
bevidsthedsplan. Da meditationen var forbi, gik de alle
ud og hver til sit.
Næste dag gik James alene rundt i skoven med en følelse
af at være åben, klar og med ekceptionelt vågne sanser
der gav skovens træer og lyde nyt liv og ﬁk ham til al føle
sig et med alt liv, ja, med hele universet.
”Jeg ser at du har fundet mig” Stemmen kom et sted inde
fra skovtykningen, men han så ingen. Han stoppede op og
kiggede igen og opdagede da manden fra hjulets midte
stå en snes meter fra ham.
”Jeg vidste ikke at jeg ledte efter dig”, sagde
James.”Selvfølgelig gjorde du det, jeg kaldte på dig. Du
hørte det ikke med dine fysiske ører, men dit sind vidste
hvor du skulle gå hen. Hvordan har du det?”
”Udmærket, men også lidt bange, for jeg har aldrig oplevet
sådan noget før.”
”Du vænner dig til det, din krop behøver tid til at vænne
sig til det intense lys her, men det udjævnes, om at par
dage vil du have det ﬁnt.”
Der var noget ved den mand som James ikke kunne lodde,
hans tilstedeværelse var fascinerende og dragende.
”Ved du hvorfor du er her”, spurgte manden, som James
nu vidste var Læreren på dette sted.
James fortalte hvad han vidste, og de gik hen til lærerens
hytte og satte sig efter at have tændt op i ildstedet. ”Du
er her,” fortsatte læreren, ”fordi din bevidsthed er ved at
vågne op til virkeligheden, så simpelt er det. Når det sker
kender du sandheden. I har levet i en drøm om separation, men den drøm er snart forbi. Virkeligheden er ved
at trænge igennem. Det er derfor du er her, for at hjælpe
virkeligheden gennem fødselskanalen.”
”Hvordan skulle jeg kunne det?”
”Når det sker, kender du sandheden. I har levet i en drøm

om separation , men den drøm er snart forbi. Virkeligheden er ved at trænge igennem, og det er derfor du er her,
for at hjælpe virkeligheden gennem fødselskanalen.
”Hvordan skulle jeg kunne det?”
”Det er allerede sket. Når tiden er inde og alarmklokken
skal ringe, så gør den det. Alarmklokken er gået af, James,
og menneskehedens opvågnen til sin guddommelige natur er nu meget nær.Og du kan hjælpe til at gøre det lidt
lettere, forstår du?”
”Nej, hvordan kan jeg …?”
”Ved at lære at arbejde med guddommeligt lys. Din musik
vil formidle en oplevelse af fred. Det du skriver vil give
intellektuel forståelse af hvad virkelig fred er. Derfor er
du her, for at erfare guddommeligt lys og lære hvordan
det kan udbredes. Verden hungrer efter denne viden! Du
vil fortælle om os, du var bragt her fordi du er i stand til
at foretage det skift i dig selv, du er allerede tilstrækkelig
fri. Dit job vil være at kommunikere erfaringen af lys og
fred som du kan få her. Du vil undervise i det du erfarer
her, du giver hvad du tillader dig selv at modtage.”
Læreren gik hen til James og lagde sin hånd på hans
pande – og pludselig oplevede han en vældig strøm af lys
i og omkring sig. Hvor længe det varede vidste han ikke,
han var komplet indhyllet i lys. Da det endte, åbnede han
øjnene – og læreren var væk.
Medjugorje
James vidste at Medjugorje ikke var langt væk, og spurgte
Læreren om det var sandt at Maria havde åbenbaret sig
dér i 1981?
Læreren smilede, ja, Maria viser sig virkelig i Medjugorje,
og Budbringernes mission er tæt forbundet med Medjugorje. De ﬂeste tilsynekomster i det tyvende århundrede
har været i områder af ekstrem konﬂikt, som under første
verdenskrig, hvor Europa var i oprør, da viste Maria sig i
Fatima i 1917. Målet for enhver guddommelig åbenbaring
er altid at inspirere til fred. Alt hvad Maria sagde var om
fred. Det sker indenfor enhver religion med lignende
fænomener indenfor deres tro og tradition. Energien er
den samme.
Læreren havde samlet vennerne og hjælperne i sin hytte,
hvor han talte til dem om de åndelige love og principper
som James nu havde erfaret hos dem: tålmodighed, tillid,
overgivelse, taknemmelighed og udsendelse af guddommeligt lys, og hvordan dette kan integreres i livet.
Det sidste er at lære kærlighedens sande mening. Det som
blokerer kærligheden er frygten. Når frygten overvindes
vil kærligheden åbenbares. Dog er den virkelige erfaring
af kærlighed hinsides alle idéer om den. Kærlighed er
viden, en forståelse af alle tings Enhed.
De sad længe tavse. Tavsheden var overvældende. James
så at lærerens ansigt begyndte at lyse, og lyset der udgik
fra ham bredte sig og omsluttede dem alle. Indhyllet i

dette lys ﬁk de alle en ubeskrivelig ophøjet erfaring af
deres Enhed.
Flugten
Dagen efter ﬁk James af vennerne besked på at det var
nødvendigt at tage tilbage til USA hurtigst muligt, det
var nu blevet for farligt, hele området var i oprør, og hvis
de ventede ville det være svært at slippe forbi soldaterne.
Så han måtte af sted, på enkeltbillet til USA, hvor han
efterhånden blev i tvivl om det hele og rejste rundt på må
og få uden initiativer til noget som helst – depressionen
sneg sig over ham.
Men så ﬁk han en ny klardrøm: han stod pludselig i meditationshallen igen, men ingen budbringere sad omkring
hjulet, kun Læreren, som så direkte på ham og sagde: Er
du parat nu?
James klagede sin nød, kunne ikke komme i gang med
det han skulle, og havde næsten glemt hvad han havde
lært, han manglede ”nøglen” , sagde han.
Læreren talte nu til ham og mindede ham om Budbringernes projekt, at vise verden at den allerede er hel og
smuk bag alle illusioners forvrængede forestillinger om
krig og vold. At holde visionen om verdens enhed, bag
om konﬂikterne – det er budbringernes mission , at vise
menneskeheden det.
Menneskeheden er parat til det budskab, James, de vil
tro dig. Verden har ventet på folk der fortalte dem denne
sandhed, som mennesker altid har følt dybt i dem selv.
Men frem for alt, lær dem hvad du har lært, så de kan
tage det næste skridt , som er det der vil være springet
hinsides frygten og konﬂikterne. Menneskene er parat,
men de må tro at de er det. Det bliver din opgave, James,
at erklære denne sandhed og deres parathed, så de forstår
det og kan erfare det.
Selv om Lysets Budbringere ikke længere er nødvendige
(i den form du kender dem) så vil jeg altid være med
dig. Du har altid vidst hvad du skulle gøre. Nu, gå og
gør det!
Pludselig var han alene, han vågnede og stod op. Nu
vidste han igen hvad han skulle gøre. Han satte sig til
skrivemaskinen og begyndte at skrive historien om Lysets
Budbringere.
Men Historien ender ikke her. Jo nærmere han kom de
sidste afsnit af sin bog steg følelsen af at den ikke var
slut, der var nok et afsnit mere. Og det var der. Igen var
det en drøm der satte ham på sporet - han var en god
drømmer, eller var det måske hans lærer, der gav ham
drømmene som vejledning og prøve? Denne drøm var ret
usædvanlig: han var i et stort hus, hvor kroatere, bosnier
og serbere var sammen i skøn forening! Drømmen gentog
sig næste nat, og igen den tredje nat. Så vidste James, at
der måtte være en mening med den, et budskab i den.
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Han ringede ud til Snjezana for at spørge om drømmen
sagde hende noget?
Ja, det gjorde den bestemt! For i Sarajevo var der en
gruppe fredselskere, som absolut ville have fredstroubadouren ud og synge sine freds-budskaber ved en koncert
i deres store kulturhus og fredscenter. Så skynd dig at
komme, James!
Ugen efter sad James igen i en Jet på vej til Kroatien, hvor
de gamle venner mødte ham. Duro blev straks spurgt, om
han ville tage op til Lysets Budbringere med James, der
så gerne ville se og tale med Læreren igen. Duro tøvede,
men gav så efter og sagde ok lad os to tage af sted i
morgen tidlig.
Ankommet til Budbringernes domæne blev James dog
sørgeligt skuffet, for der var ingen og huset var tomt,
stedet forladt.
Hvor er de? råbte James. De er væk, svarede Duro, som
jeg fortalte dig, da du var her sidst, der ville ikke være
noget spor af dem, intet der antydede at de havde været
her, husker du ikke det?
Jamen hvor er de taget hen? James var forvirret.
Det ved jeg ikke, svarede Duro, kald det opstandelse.
Læreren og de andre budbringere havde ikke mere brug
for deres krop, så nu er de mere tilgængelige for dig end
før. Læreren er hos dig lige nu og vejleder dig. Du er ikke
alene, James, du vil aldrig være alene.
Vi tager snart til Sarajevo, sagde Snjezana, da de to kom
tilbage til Rijeka. Vi vil møde en berømt bosnisk skuespiller, Josip, som var meget populær over hele det tidligere
Jugoslavien. Han er leder af den fredsorganisation i Sarajevo som sponsorerer koncerten i kulturhuset, og den
bliver transmitteret i TV med efterfølgende interview i
en lokal radiostation.
Det er en stor fornøjelse at træffe en Freds Troubadour,
sagde Josip da han hilste dem velkommen,
Sarajevo behøver bestemt mere end én. Granaterne er
stoppet, vi kan gå i gaderne, men krigen er ikke forbi,
hadet ler. Vi får ikke varig fred før vi ændrer vores måde
at tænke på. Derfor inviterede vi dig, James, koncerter
som din kan hjælpe os til at forstå at vi i grunden er ens.
Jeg véd der kommer mange til din koncert.
James havde besluttet at synge den kristne og den muslimske fredsbøn sammen trods telefoniske advarsler.
Antagonismen var dyb her, det kunne blive hans død.
Men James insisterede, jeg er her med et formål, sagde
James, jeg er ikke på ferie. Du er her heller ikke for at
blive dræbt, lød svaret, den slags trusler må tages for
pålydende her i Sarajevo.
Men James holdt på sit, han stolede på at Læreren var
hos ham og vidste besked. Så han gik på scenen og hans
optræden var en succes, han sang hvad han havde planlagt
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og alt gik som det skulle -- indtil tæppefald. Da mødte
James en mand bag scenen, som tilbød billejlighed til et
party for dem alle, James var betænkelig og sagde han
lige skulle hente sit grej inde på scenen, gik roligt derind,
men så sprang han ned og løb mod hovedindgangen, hvor
hans venner hurtigt ﬁk ham ind i en ventende bil, og af
sted gik det i en fart.
Hvorhen? spurgte James.
Til et sikket sted, du ved måske ikke hvor tæt du var på
at blive myrdet. Der var folk i teatret med ordre om at
myrde dig.
Fordi jeg sang et par sange?
Ja, men der er mere til det, at myrde dig ville tjene et
politisk formål. Hvis nogle af din slags blev myrdet, ville
det måske lægge pres på jeres præsident, så han trak sine
tropper ud. Det er hvad de radikale nationalister ønsker.
Hvis amerikanerne forsvinder, forsvinder europæerne
også og fredsforhandlingerne vil stoppe, og så vil alt være
som før. Så det er nok bedst at I tager af sted ret hurtigt.
Døren til evigheden
James og Snjezana besluttede at tage tilbage til Rijeka
. Få km fra Mostar svingede bussen ned ad en smal vej
til venstre og chauføren stoppede og sagde de ville gøre
et kort ophold. Hvor er vi? spurgte Snjezana. Vi er i
Medjugorje, svarede chauføren.
James kunne næppe tro det, her må vi blive lidt, sagde
han, intet skal få mig til at miste chancen for at opleve
Medjugorje. Der var en senere bus, så de gik på opdagelse,
som millioner af mennesker der var kommet dertil siden
Maria´s tilsynekomster begyndte.
Det er ikke tilfældigt vi er her, mente James, der følte en
enorm energi, lige som den sidste dag hos
Budbringerne.
På vej til åbenbarings-højen, hvor der var guidet tur,
opdagede James en anden høj med en særlig dragning
for ham, så han gik i stedet efter den, og jo nærmere han
kom desto mere følte han dens dragning. Der var et lys
omkring toppen af højen, og der synes at være en skikkelse deroppe, som selv var lys - og nu så han at det var
hans Lærer! Denne smilede og sagde: ”Vær ikke bange,
kom helt herop!” Snart var James inde i lyset, der udgik
fra mesteren, og han følte det som om de begge svævede
højt på en sky.
Jeg kunne ikke helt forlade dig, sagde læreren¸ selv om
mit fysiske legeme er borte kan jeg hjælpe dig bedre end
før. Jeg vil altid være hos dig, fordi du er begyndt rejsen
mod at blive en Lysets Budbringer. Men der er en sidste
ting jeg vil vise dig, fortsatte læreren, det er Døren til
Evigheden.
Døren du må lære at gå igennem før du kan blive en virkelig Budbringer. Det er passagen mellem denne verden
og den virkelige verden, broen der spænder over gabet
mellem sandhed og illusion.

Når du én gang har gået gennem den dør, ud af tiden, og
kommet tilbage igen, vil du være i stand til helt at opfylde din mission. Det er hvad de sande budbringere gør,
bevæger sig mellem disse forskellige dimensioner som
udsendinge fra Lyset, det er den gave lysets budbringere
giver verden.
Hvor er den dør? spurgte James. Den er lige foran dig,
du må bare lære at se den, fornemme den, give den opmærksomhed. Jo mere du gør det, jo mere energi vil du
få fra den og den vil trække dig igennem til den næste
dimension. Og du vil komme tilbage til den fysiske verden
og bringe noget af den fjerde dimension med dig tilbage,
og det er hvad du giver verden.
Hvordan kan jeg lære at se Døren til Evigheden?
Dit ønske vil vise dig døren, jeg kan hjælpe dig til at
fokusere din opmærksomhed på Døren, men det er dit
ønske som åbenbarer passagen til den fjerde dimension.
Så går du ud af tiden, oplever evigheden, og kommer
tilbage som budbringer af lys.
Lyset omkring Lærerens skikkelse blev nu stærkere, det
så ud som om lyset tog ham og han selv var gået gennem
døren til evigheden. Hans sidste ord til James var: Du har
altid vidst hvad du skulle gøre. Nu, gå og gør det.
Så var han væk.
Herefter rejste James hjem til USA og skrev bogen LYSETS BUDBRINGERE, som hermed kan anbefales på
det varmeste, der er masser af visdom i den bog, langt
mere end jeg har kunnet vise her.

Oliventræet

- en beretning om Jesu
barndom
Af Winnie Maj Nydahl
Forlaget Fortuna 2007
310 sider - 279 kr
Anm. Ruth Olsen
ISBN 978-87-91312-05-2

Denne bog er første bind i en trilogi om Jesu barndom,
ungdom og hans sidste år, og titlen på denne bog, Oliventræet, henviser til det sted i hans barndomshjem, hvor
han satte sig og samtalede med Gud.
Forfatteren blev inspireret til at skrive bogen af Jesus selv
og i første omgang blev hun skræmt, men da hun først
kom i gang mærkede hun inspirationens kærlige energi
og noterede blot, hvad der blev fortalt.
Allerede som helt lille, blev det tydeligt, at Jesus ikke

var et helt almindeligt barn. Hans moder, Maria, vidste,
at Jesus havde en helt speciel opgave i denne sin sidste
inkarnation, hvorimod faderen, Josef, var mere uforstående og stivsindet over for de helt indlysende evner og
den usædvanlige modenhed og visdom, som barnet Jesus
besad. Men Jesus bar over med ham og føjede ham så
godt han kunne, for ikke at skabe konﬂikter. I det hele
taget virkede Jesus som en stærk helende faktor for hele
familien; med sin kærlighed kaldte han på det bedste hos
familiens medlemmer, hvad enten det var bedsteforældre,
forældre, søskende og dyrene, og med sin allerede veludviklede intuition, fjernede han megen frygt og bekymring
med sine kloge råd og beroligende forudsigelser.
Allerede som seks-årig møder han Maria Magdalene, som
senere i hans voksne liv, kom til at spille en væsentlig rolle
i hans mission. Maria Magdalene boede med sin lillesøster
hos sin bedstefar under meget fattige kår. Bedstefaderen
var en brutal mand, der ikke behandlede sine børnebørn
godt. Jesus ﬁk sat lidt skik på det meget snavsede hus, de
boede i, ﬁk vasket pigerne og satte dem i forbindelse med
en faster, som lærte Maria Magdalene de mest almindelige
huslige pligter. Til trods for sin unge alder, ﬁk Jesus efter
en samtale med bedstefaderen, formået denne til at tage
sig mere og bedre af pigerne.
Overalt hvor Jesus dukker op spreder han kærlighed og
lys. Imidlertid kunne det hænde, at situationen blev lidt for
broget. Når det skete, satte han sig under oliventræet ved
barndomshjemmet, kontaktede Gud, der roste ham for alt
det gode han gjorde og opmuntrede ham til at fortsætte,
idet Gud til hver en tid stod bag ham og sørgede for, at
alt skete på rette vis.
Det var under en af disse samtaler, at Gud opfordrede
ham til at tage på ekskursioner rundt om i landet, så han
kunne lære, hvordan andre mennesker tænkte og handlede
og således være bedre rustet til den store opgave, der
ventede ham, når han blev voksen. Fra disse ekskursioner
kommer der mange ﬁne beretninger om mennesker, som
Jesus møder på sin vej.
I det hele taget er det en rigtig god bog, der er kommet om
Jesu barndom. Tonen i bogen er gennemsyret af mildhed,
overbærenhed, forståelse og kærlighed, der vidner om
Jesu enestående menneskelige evner, på samme måde
som også Martinus’ arbejde må siges at indeholde. I
mange af de tanker, som Jesus fremkommer med, er der
en direkte linje til Martinus, f.eks. omkring reinkarnation,
jomfrufødsel, stivnede religiøse traditioner osv.
Jeg kan varmt anbefale denne bog, bl.a. fordi den giver et
enestående indblik i og en masse detaljer om Jesu barndomsår, samt meget klart viser, at Jesus var et menneske
lige som os om end på et meget højere udviklingsstade
og jeg glæder mig allerede til næste bind i trilogien.
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Dialog
Spørgsmål om reinkarnation
v/Gunder Frederiksen
Fra Henrik Poulsen har vi modtaget følgende interessante
spørgsmål:
Som de ﬂeste andre læsere af IMPULS ”tror jeg” på
reinkarnation. Det er der mange mennesker, der ikke
gør. Helt i orden med mig. Enhver er i sin gode ret til at
mene sit, og jeg mener mig ikke i stand til at bevise min
opfattelse. Men somme tider fortæller jeg alligevel om
det, at jeg mener, at det er sådan, det forholder sig, at
der faktisk er belæg for denne opfattelse osv., og at der
heller ikke er ”bevis for et-livs modellen.
Så sker det ofte, at jeg bliver spurgt: Jamen, hvad så med
befolkningstilvæksten? Vi er 10 gange ﬂere nu end for
få århundreder siden. Hvor kommer de nye fra? Et godt
spørgsmål! Jeg plejer at svare noget med, at man i dag
ikke behøver at vente så længe på at få en tur i det jordiske
som før, at der simpelt hen er mindre kø ”derovre”, eller
at nogle kommer fra andre planeter, eller at nogle har
været aber for nyligt. Kvaliﬁceret gætteværk, for dybest
set ved jeg det ikke. Hvad siger Martinus om det?
Redaktionen siger tak for spørgsmålet, som sikkert også
er af interesse for andre. Når du skriver, at du ”tror” på
reinkarnation, så er du på linie med ﬂere og ﬂere mennesker. En sociologisk undersøgelse i Tyskland for nyligt
viste, at 40 % af de adspurgte troede på reinkarnation, og
noget lignende har jeg hørt om fra USA. Hvordan det er
i Danmark ved jeg ikke, men det er en kendsgerning, at
kirkerne affolkes mere og mere. Menneskene ﬁnder ikke,
at kirkens svar, som jo også bygger på et-livs tanken, er
tilfredsstillende. En præst leverede følgende ironiske
svar på dette dilemma: ”så går folk over til de alternative, som jo giver svar på alt”. Det virkede nærmest som
om præsten foretrak det sædvanlige svar: ”Guds veje er
uransalige”. For så behøver man ikke bruge hjernen.
Men da vi ikke desto mindre er udstyret med en intelligens og et behov for at forstå livet, så må det da også
være i orden, at vi søger sandheden. I modsat tilfælde
ville livet gå i stå.
Med hensyn til befolkningstilvæksten, som nogle ikke
kan få til at passe med reinkarnation, så er det fuldstændig
rigtigt, at det ud fra Martinus verdensbillede kan skyldes,
at folk inkarnerer hurtigere, hvilket kan hænge sammen
med et stigende behov for udvikling – for at lære noget, så
man i fremtiden kan skabe sig en stadig bedre tilværelse.
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Vor klode har åbenbart en usædvanlig stærk tiltrækningskraft for tiden. Derimod tror jeg næppe, at nogen som for
nylig har været aber kan inkarnere på jordkloden, da den
står foran sin ”store fødsel”, dvs skal til at have kosmisk
bevidsthed i løbet af ca 3000 år.
Vi er 10 gange ﬂere end for få århundreder siden, skriver
du. Ja, men den hurtige udvikling kommer jo også efter
en lang periode, hvor der nærmest var tilbagegang i befolkningsvæksten, således at der blev talt om faren for,
at befolkningen måske var på vej til at uddø.
Det er jo muligt, at de to forklaringer, du selv anfører, er
dækkende: Forceret udvikling samt invasion fra andre
kloder. Vi skal jo også huske, at vor klode kun er et lille
bitte fnug i forhold til hele verdensaltet, som dybest set
er uendeligt.

Et-livs teorien er uretfærdig
Der er ikke bevis på et-livsteorien, skriver du. Nej, men
den er ulogisk og utrolig uretfærdig, så den kan ikke
være i overensstemmelse med den opfattelse, at livet er
en alkærlig, almægtig og alvis Guds skaberværk.. Dertil
kommer, at selve spiralkredsløbsprincippet, som livet
inklusive reinkarnationsprincippet bygger på, simpelt
hen er, hvad vi alle kan genkende i naturen.
Nej, der er ikke bevis for et-livs modellen. Men er der
kun et eneste stakket liv, vil det, som Martinus skriver
”være umuligt at se, at der kan være retfærdighed i en
verden, hvor nogle fødes til sygdom, nød og elendighed,
får ukærlige forældre, der ligefrem opdrager dem til at
være forbrydere, medens andre børn fødes til et liv i
rigdom og velvære, beskyttet af kærlige forældre og får
adgang til de højeste og mest agtede kredse i samfundet.
Nogle børn fødes med ringe begavelse, medens andre
fødes med strålende intellektuelle evner og anlæg. Det
ene barn fødes som geni, det andet fødes åndssvagt. Nogle
væsener er slaver, må slide og slæbe eller pukle for andre,
der så kan leve højt på disse væseners arbejde, føre et
luksusliv. Nogle dør af frådseri og dovenskab, andre af
sult og overanstrengelse”. (Martinus ”Vil erkendelsen af
reinkarnation få betydning for verdensmoralen?”)
Martinus nævner videre, at såfremt der kun er et liv, er
det umuligt at ﬁnde retfærdighed i den kendsgerning, at
”Nogle børn dør straks efter fødslen, medens andre opnår
at blive 100 år. Nogle fødes med en stor og venlig psyke,
og andre fødes med en psyke, der kun kan udløse bandit
eller gangstervæsen”. Og Martinus spørger: ”Hvordan
skal der kunne være retfærdighed i en verden, hvor alt

således tilsyneladende er ganske meningsløst, og livsgoderne er ulige fordelt? Og når man ret betænker, at denne
tilstand, som alle kan konstatere står i skærende kontrast
til Guds generalegenskaber som er alkærlighed, alvisdom og almagt. Det er synligt for alle, at et-livstanken
strider mod enhver form for retfærdighed, ligesom den
er ude af trit med naturlig logisk tænkning. Her er en af
forklaringerne på, at ﬂere og ﬂere begynder at afvise etlivstanken til fordel for reinkarnation i forbindelse med
skæbne- eller karmaloven.

Forsøg på bevis
Men for øvrigt er der gjort forsøg på at bevise reinkarnationsprincippet. En amerikansk forsker ved navn Jan
Stevenson ofrede mange år af sit liv i et utroligt ihærdigt
forsøg på at sandsynliggøre reinkarnationstanken. Han
rejste land og rige rundt og udforskede op imod 1000
konkrete tilfælde, hvor der tilsyneladende var tale om
reinkarnation. Resultatet er offentliggjort i to tykke bind
på tilsammen 2268 tætskrevne og illustrerede sider.
Titlen er ”Reincarnation and biology” med undertitlen:
“A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth
Defects” (Et bidrag til etologien om modermærker og
fødselsdefekter)
Det viser sig, at mange børn i den tidligste barndom tilsyneladende har mere eller mindre diffus erindring om
deres tidligere liv. Det gælder især, hvis deres tidligere liv
har været af ret kort varighed – f. eks. at de døde allerede
i 3,4,5,6 års alderen og dermed blev genfødt ret hurtigt.
Helt spontant har mange af disse børn på en mere eller
mindre diffus og småbarnlig måde talt om deres oplevelser i tidligere liv, hvor det har været muligt at veriﬁcere
deres udtalelser.

Pige, der havde fået ødelagt sin hånd i
en høstmaskine i sit tidligere liv.
Et eksempel: I Mandalay-distriktet i det Øvre Burma levede en lille dreng ved navn Maung Hla Hsaungs sammen
med sine forældre og søskende. Da han blev født, udfoldede jordemoderen hektiske anstrengelser for at skjule

den nyfødte for moderen. Hun var bange for, at moderen
ville få et chok, hvilket oven på fødselstraumerne kunne
være risikabelt. Den lille nyfødte dreng var nemlig født
med misdannelser. Så godt hun kunne, pakkede hun derfor
den nyfødte ind i et tæppe.
Maung Hla Hsaung begyndte at tale i 2 års alderen og
i tre års-alderen begyndte han at referere til et tidligere
liv i Japan. Han fremviste også nogle usædvanlige adfærdsmønstre, der stod i forbindelse med, at han påstod,
at han havde været Japaner i et tidligere liv (muligvis
japansk soldat). Han forklarede misdannelserne af ﬁngre
og tæer som tortur efter at være blevet taget til fange.
På et tidspunkt sagde han, at han ønskede penge, så han
kunne komme tilbage til Japan. Han fortalte også, at
han havde haft en kone ved navn Ma Thuong, og at de
havde tre sønner. Han boede i nærheden af en ﬂyveplads
i Japan. Maungs familie mente, at han refererede til, at
han var blevet taget til fange, tortureret og dræbt i sit
tidligere liv.
Ovenstående beretning er en ultrakort sammenfatning
af en meget mere detaljeret beskrivelse af Stevensons
forskning, hvoraf Stevenson har beskrevet op mod 1000
tilfælde, som det vil føre alt for vidt at komme nærmere
ind på her.
Sandsynlighedsbeviserne består altså i, at der er født
børn med forskellige misdannelser, som i mange tilfælde
kan henføres til et tidligere liv. Det kan være påførte
skader ved vold eller ulykkestilfælde eller de såkaldte
modermærker, som kan stamme fra skud eller knivstik i
et tidligere liv. Dertil komme småbørns erindringer, som
man søger at få veriﬁcerede. Disse erindringer glemmes
ret hurtigt, når børnene begynder at blive meget optaget
af leg, børnehave, stræben efter at ”blive stor” o. lign.
Men der er ikke blot sandsynlighedsstof i form af legemlige misdannelser og sandsynlighedsberetninger.
Medfødt klaustrofobi kan således i mange tilfælde føres
tilbage til, at barnet har været indespærret f. eks. i et mørkt
kosteskab – måske som straf for ikke at have ”opført
sig ordentligt”, ”ikke vil lystre” eller lign. Det kan have
medført en så voldsom skræk, at det sidder i det stakkels
lille barns åndelige legemer, og dermed kan overføres til
næste liv. Og hvis et menneske f. eks. er druknet under
voldsom forgæves kamp for at holde sig oven vande,
som f. eks. ofrene fra Titanis forlis, som mange sikkert
har set ﬁlmatiseringen af, så er det højst sandsynligt, at
vedkommende fødes med vandskræk, måske uden selv
at kunne forklare hvorfor.
Principielt er det imidlertid af interesse, at der kan registreres sandsynlige forbindelser fra en inkarnation til den
næste. Hvor talen er om reinkarnation hedder det ofte,
at man jo ikke kan huske sit tidligere liv. Ja, så guddommeligt er tilværelsen skruet sammen! Vi skal nemlig være
glade for, at vi ikke kan huske, hvad vi lavede i sidste
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liv. Det kunne give os en mængde samvittighedskvaler.
Vi må jo som bekendt regne med, at vi går i en livslang
kosmisk skole, hvor vi lærer af alle de fejltrin, vi begår,
fordi de iﬂg. skæbne- eller karmaloven vender tilbage til
deres udgangspunkt – altså os selv. Vi kommer altså til at
opleve konsekvenserne af vore egne handlinger, hvilket
igen medfører, at vi har chancer for at vokse som mennesker fra inkarnation til inkarnation. Men konsekvensen af denne ”skolegang” betyder jo også, at vi efter al
sandsynlighed har været svagere udrustet som menneske
i det foregående liv. Og enhver kan jo forstå, at en sådan
hukommelsesbyrde med tilsvarende dårlig samvittighed
ville være en alt for tung ”sæk” at slæbe rundt med fra et
liv til det næste. Derfor er det på denne måde en velsignelse, at vi ikke kan huske vort tidligere liv.

kunne bære det”, som Jesus sagde til apostlene. Men hør
her hvad store ånder har sagt:
Goethe: Menneskets sjæl er som vandet: fra himlen
kommer den, til himlen løfter den sig, og da vender den
tilbage til jorden – bestandigt skiftende …..
Gustav Mahler: ”Vi vender alle tilbage. Det er denne
sikkerhed, som giver livet mening, og det gør ikke den
mindste forskel, om vi husker det tidligere liv i en senere
inkarnation eller ej. Hvad der tæller, er ikke individet og
dets trøst, men den store higen mod det fuldkomne og det
rene, som fortsætter i enhver inkarnation”
Jean Sibelius: For millioner af år siden, i mine tidligere
inkarnationer, må jeg have været forbundet med svaner
eller vilde gæs, for jeg kan stadig føle dette slægtskab.
Richard Wagner: I forhold til reinkarnation og karma
virker alle andre opfattelser smålige og snæversynede”.
Voltaire: ”Det er ikke et større under at blive født to
gange end at fødes en gang”.
Fra en gravsten: Her hviler bogtrykker B. Franklins
legeme som bindet af en gammel bog, hvis indhold er
revet ud og berøvet sin titel og forgyldning til glæde for
ormene. Men værket vil ikke gå tabt – det vil – som han
troede, komme til syne igen i en ny og mere elegant udgave, revideret og rettet for trykfejl af forfatteren selv.

Karma og reinkarnation i Bibelen

Barnet ﬁk i sit tidligere revet armene af ved
en eksplosion.

Hvad siger videnskaben?
Mange vil måske mene, at hvis reinkarnation var en realitet, så måtte det være videnskabeligt konstateret, eftersom
vor videnskab står på et ret højt stade. Jeg mener ikke,
man kan slutte således, idet vor materialistiske videnskab
vil henføre reinkarnation til menneskenes trosstof, og det
hører hjemme under religion. Som bekendt siger videnskaben, at mennesket er produkt af arv og miljø. Her vil
vi ud fra en åndsvidenskabelig synsvinkel hævde, at der
er en tredje faktor. Så der er tre og ikke kun to faktorer
som grundlag for det levende væsens fremtræden.
Og når man med rette undrer sig over, at tanken om reinkarnation har været så længe om at trænge igennem,
så skyldes det, at menneskene simpelt hen ikke har de
tilstrækkelige evner til at fatte den storslåede tanke - ”ikke
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”…men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de
kendte ham ikke, men gjorde med ham, hvad de ville;
således skal også menneskesønnen lide ondt af dem. Da
forstod disciplene, at det var om Johannes Døber, han
havde talt til dem”. (Matt. 17,12-14)
”Thi ud fra dine ord, skal du frikendes, og ud fra dine
ord, skal du fordømmes” (Matt. 12, 37)
”Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom I dømmer, med den skal I selv dømmes.” (Matt. 7.1)
Når bibelen ikke indeholder meget om reinkarnation,
skyldes det sandsynligvis, dels som nævnt, at Jesus sagde
til apostlene ”I kan ikke tage det (forstå det) og dels
– men ikke mindst – at reinkarnation blev forkætret af
kirkemyndighederne og derfor sorteret fra. Baggrunden
for kirkens modstand kunne være, at med reinkarnation
og karma bliver menneskene i stand til at frelse sig selv,
hvilket kirken gerne ville have æren for.
Den allerbedste dokumentation for reinkarnation fås imidlertid i Martinus omfattende værker, hvor han påviser, at
reinkarnation er nøglebegrebet for logik og kærlighed,
samt at ægte logik er identisk med ægte kærlighed, der
begge går som en rød tråd gennem hele hans værk.

Lysernæring
v Bjarne Møller Nielsen
Jeg lovede at vende tilbage efter ca. ½ år og berette,
hvordan det videre er gået. Jeg var fuld af optimisme i
forbindelse med mit første indlæg i bladet, men optimismen blev aﬂøst af en pessimisme efterhånden og især
den sidste måned. Jeg kan straks tilkendegive, at jeg
arbejdede med lysernæring som eneste kilde til energi
og næringsstoffer i 3 måneder, idet jeg begyndte på processen d. 24. juni og ophørte den 24. september 2006.
På det fysiske plan gik det rigtig godt. Efter den første
måned blev min vægt stabil på 75 kg., og her lå den så
de næste 2 måneder. Det
var således lykkedes at
få ændret tilstanden i de
fysiske/æteriske legemer, hvorved jeg kunne
opretholde livet på et
endnu ukendt grundlag.
Der kan i hvert fald kun
gisnes herom, hvordan
det kan lade sig gøre.
Jeg er overbevist om, at
jeg kunne have fortsat
med den såkaldte lysernæring, hvis reaktionen i mine omgivelser
havde været anderledes.
I de første tre uger, hvor
man skal følge en bestemt plan for at kunne
overgå til denne nye ernæringsform, fandt der
en proces sted, som til
dels var hård at komme
igennem, men samtidig var det en meget
spændende proces, hvor
jeg fuldt og helt kunne
koncentrere mig om forvandlingen og iagttage ændringerne i min krop, psyke og ånd. Det er nøje beskrevet,
hvad der kan forekomme af tildragelser i de tre uger, og
jeg oplevede en del heraf men også en del forhold, som
ikke er nævnt i forskriften. Men det gjorde det jo ikke
mindre spændende.
Der optrådte i de tre første uger forskellige fysiologiske
ændringer, som jeg kun vil nævne nogle få af. Udpræget

var det store blodtryksfald, som satte ind efter ca. 12 dage
og stod på en uge, før der skete en varig stabilisering på
et ﬁnt niveau. Det laveste, jeg målte, var 95/60, hvilket
gav meget svimmelhed. Jeg var desuden i en ret mange
dage svækket, og kunne derfor ikke godt foretage mig
noget fysisk anstrengende. Men kræfterne vendte gradvist
tilbage igen og var helt på toppen efter ﬁre uger regnet fra
starten af processen. Faktisk var mit energiniveau efter
den første måned på et helt andet plan, end jeg var vandt til
før lysernæringen. Jeg var meget mere udholdende og det
med at gå ”sukkerkold”,
som man kalder det, når
man får en indre rysten,
lidt koldsved og utilpashed og en fornemmelse
af meget lavt energiniveau i forbindelse med
kortere eller længere anstrengelser, det optrådte
ikke, og jeg kunne ikke
fremprovokere det uanset, hvor meget jeg anstrengte mig. En anden
uventet iagttagelse var,
at når jeg sov, lå jeg aldeles stille og nærmest
i fosterstilling. Endelig
vil jeg nævne det seksuelle, som gik helt i stå,
nærmest ophøret som
trang eller drift.
Jeg kunne nævne mange
spændende detaljer omkring processen, men
det vil føre for vidt her.
Derimod vil jeg vende
tilbage til det, jeg nævnte i andet afsnit om andre menneskers reaktioner eller
mangel på samme.
For fortsat at kunne gennemføre den anderledes ernæringsform, ville det for mig have været meget værdifuldt
at tage omverdenen med i ernæringsomlægningen, kan
jeg nu se bagefter. Jeg burde have forberedt alle mennesker omkring mig - på arbejdet, venner, familier og
måske gjort læger eller i hvert fald naturvidenskabeligt
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uddannede opmærksom på mit forehavende, så det ikke
kom som et chok for alle, hvad jeg udførte. Jeg fortalte
først åbent om det efter 5 uger.
Altså skal hele den verden, der berører én, være forberedt
på det, der vil ske, hvad man forsøger på. Jeg burde have
forklaret, hvad der var gang i, meningen med det, belyst
de kendte problemstillinger mens man gennemfører de
tre uger, og jeg burde have udtrykt ønske om at blive
støttet. Når det så lykkes, ville det for mig have været en
uvurderlig hjælp til at kunne fortsætte i længere tid, hvis
der stadig blev støttet op om projektet. Kun min nærmeste
familie var grundigt orienteret, dvs. min kone og vore
voksne børn og svigerbørn. Det skal siges, at de tog det
helt roligt og viste stor interesse.
Jeg kan nu efter så lang tid godt se problemet for andre.
Det vender helt op og ned på verdensbilledet, og er derfor ret umuligt at forholde sig til, så der blev nærmest en
larmende tavshed omkring det. Der var også en mistro
og selv blandt naturvidenskabeligt uddannede var der
ingen gehør, ingen interesse ”for det kunne jo ikke lade
sig gøre”!!! Jeg prøvede at fremlægge de facts, der kunne
beskrives, men det blev ignoreret. Nogle troede i fuldt
alvor, at jeg ville falde om, blive udtæret og at mine indre
organer ville blive nedbrudt og ophøre med at fungere.
Jeg gik trods alt dette på arbejde og fungerede optimalt,
kendte ikke til træthed, motionerede, holdt vægten, men
lige meget hjalp det. ”Det kunne ikke lade sig gøre”. Jeg
tror, at den negative holdning eller ignorering af det, der
foregik, var det der i længden blev én af grundene til, at
jeg måtte bøje af og ophøre med den ernæringsform.
Selvom min familie bakkede mig op, var det langt fra
nok. Jeg ville have anerkendelse, fornemmer jeg nu, fra
andre mennesker, mærke en nysgerrighed og støtte til
eksperimentet, men det modsatte skete altså. Alt dette
havde jeg ikke forberedt mig på, og det manifesterede
sig i mig som en chokagtig tilstand, hvor jeg til stadighed
skulle manifestere mere og mere vilje for at holde mig
til denne type ernæring. Negativiteten var for massiv og
jeg kunne ikke takle den.
Jeg har siden spekuleret en del over, hvorfor jeg overhovedet gik i gang med projektet. Der er ﬂere faktorer, der gør
sig gældende, og jeg er nok ikke kommet tilstrækkeligt
langt i min efterbearbejdning, men jeg nævner nogle, for
også at få det afklaret mere for mig selv. Jeg kan ikke
selv prioritere de efterfølgende udsagn, da det endnu er
for komplekst for mig.
Som en fundamental tilstand i det allermeste af min tilværelse var følelsen af dyb smerte og dyb længsel. Det
befandt sig på et åndeligt plan, er jeg helt overbevist om.
Jeg har set de to hjertefølelser som en konstant virkende
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drivkraft for mig i en søgen efter at få stillet længslen
og komme af med smerten. Det har ført mig ud i mange
forskellige gøremål, som jeg vil lade ligge her. Jeg tror,
at ideen med lysernæring var endnu én af disse gøremål.
I smerten og længslen kunne jeg også fornemme en
ulyst til at være på Jorden. Ved ikke at spise kunne jeg
ignorere den fysiske verden i høj grad, gøre mig fri og
måske gennem dette fravriste hjertet følelsen af smerte
og længsel.
Det skal siges, at 2½ måned efter ophøret med lysernæring, forsvandt længslen og smerten fuldstændig i en
bestemt sammenhæng, og måske har lysernæringen været
med til at forberede dette.
Jeg er biolog af uddannelse og har altid været meget overbevist om det naturvidenskabeliges begrænsninger. Jeg
har i mange år sideløbende med mit arbejde beskæftiget
mig med alternative helbredelsesmetoder og spirituelle
forståelser. Lysernæring må siges at være noget af det
mest ekstreme, jeg endnu har stødt på, så måske netop
derfor tiltalte det mig så meget. Min nysgerrighed var i
hvert fald enorm. Dette var det ultimative oprør og med
en bagtanke om at påvise det utilstrækkelige i naturvidenskaben.
Jeg kunne også se lysernæringen som et stort egotrip,
som havde den modsatte effekt af at få en hjerteåbning,
som jeg har arbejdet på i mange år bevidst eller ubevidst.
Selvom jeg ophørte med at spise, blev min personlighed
ikke mere gennemsigtig, snarere tværtimod, som jeg
tidligere har nævnt. Jeg blev mere og mere krampagtig.
Meningsløsheden overvældede mig.
Hvordan går det så nu? Længslen og smerten forsvandt
som nævnt i december. Fysisk har jeg det rigtig godt.
Bedre end før lysernæringen. Jeg har fornemmelsen af et
paradigmeskifte, hvor jeg er i gang med at forholde mig
til mit liv på en anden måde end før lysernæringen. Jeg
føler mig lidt i et vakuum, hvor jeg skal til at forholde mig
fysisk, psykisk og spirituelt til det nye liv, fylde det ud på
en ny måde. Efter 61½ år med smerte og ubestemmelig
længsel, som jeg nu til fulde forstår betydningen af, er
jeg fritstillet og kan udfylde tilværelsen på en ny måde.
Mange gamle vaner følger med, og jeg må efterhånden
blive mere og mere bevidst om at få dem sublimeret, så de
ikke skal stå i vejen for det nye, livet har at byde mig. Jeg
skulle helst kunne gribe og begribe det og dermed være
den, der fra nu af styrer mit liv under lydhør vejledning
fra min sjæl.

DEN TRADITIONELLE RELIGION BØR DØ,
MEN LÆNGE LEVE JEG’ET ELLER X1
v/ Göran Rudengren

(oversættelse fra svensk v/Gunder Frederiksen)
Vi står i en situation, hvor religionernes farlighed, specielt
Islams og kristendommens, burde være åbenbar for de
ﬂeste. Alligevel fortsætter man med at tale om religionens
og kærlighedsbudskabets store betydning, og hykleriet
i samfundet gælder ikke bare religion, men også de sekulariserede ideologier. Vi skal have respekt for andre
menneskers tro og overbevisning, men religionsfrihed
i disse tider er ikke blot retten til at udøve sin religion
i fred, så længe man holder sig inden for humanitetens
grænser. Det er også ved at være retten til at slippe for at
få sin religion kritiseret.
EU er gået med på dette urimelige krav, som er en trussel mod tankens frihed, en trussel mod princippet om
at ræsonnere rationelt og have respekt for evidens og
empiriske fakta.
Således er religionerne i dag den største trussel mod
verdensfreden.

Islam har fremkaldt selvmordsbombere, som er villige
til i den samme tros navn at sprænge vantro i luften og
få gratisbillet til paradiset. Og tror man ukritisk på noget
sådant, så slutter ødelæggelsen ikke på dette niveau,
men kan blive udløsning af en kerneladning i en af vore
metropoler.
Den katolske kirke vender sig mod præventive midler og
er uforstående over for de lidelser, som en verden i hungersnød og fattigdom medfører for menneskene. George
Bush værner mere om 150 stamceller end bevidste levende mennesker, hvis lidelser kunne lindres og hvis død
forsinkes gennem udnyttelse af stamcelleforskning.

Desuden tror USA’s præsident, at jorden skabtes for 6000
år siden, i det mindste som politisk propaganda. Man
satser ressourcer på at få ungdommen til at gå med til
afholdenhed til trods for, at ungdommens seksuelle liv
burde være deres egen sag, og man giver hjælperessourcer på vilkår, så hjælpen måske ikke bliver nogen hjælp
overhovedet. Det er således, at mennesker, som tror på de
forskellige religioner og ideologier og er beredt til at ofre
sig for dem, er blevet en trussel mod overlevelse.
Da jeg var ung, blev jeg omtrent en gang om måneden
tvunget til følge mine forældre til den svenske statskirke,
den lutherske. Somme tider var der i begyndelsen af hver
gudstjeneste en ceremoni, som jeg aldrig forstod noget af.
Den kaldtes syndsbekendelsen og begyndte således: ”Jeg
fattige, syndige menneske”, og sluttede med, at præsten
på Guds vegne tilgav mig mine synder. På en eller anden
måde er den traditionelle religions væsen indeholdt i
denne ceremoni. Uden denne havde vor verden af skyld
og skamfølelse samt følelsen af utilstrækkelighed og selviskhed ikke kunnet leve videre, selv om de ved grunden
er totalitære. I Sverige giver man nu aﬂad for synderne
ved at købe ekstra ret til forurening, når man skal ud og
ﬂyve. Det dulmer skyldfølelsen, men gør naturligvis ingen
som helst nytte for miljøet.
Når mennesket vokser op i familien og samfundet, så
begynder det sit liv med det, Martinus skildrer som
instinkt. Barnet patter automatisk ved moderens bryst,
og selvhævdelsen og forestillingen om at være verdens
centrum indgår automatisk i barnets verden, når det går
mod voksenverden. Med opdragelsen skabes to typer
mennesker. Der er det menneske, som er spaltet indvendigt og stadig stræber efter at tilpasse sig omgivelserne,
det for hvem egoismen er det største onde og uselviskheden det største gode uafhængig af alle ydre hændelser.
Den anden type mennesker er den, der får held med at
integrere omgivelsernes krav, bliver bevidst om verden
og sig selv og samtidig bliver harmonisk og uspaltet, den
som Ken Wilber kalder Centauren.
Jeg er klar over, at min beskrivelse af menneskene ikke
er helt upartisk, og de ﬂeste af os er en blanding af begge
de mennesketyper, jeg beskriver.
Den første mennesketype er den, som de traditionelle
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religioner og ideologier er til for, medens den sidste type
som sit mål har harmoni og konsekvens mellem sit liv
og det, som det til hver en tid oplever som sit Jeg. Dette
kan kaldes den nye religion. Den er væsensforskellig fra
den gamle religion, den som hylder menneskenes lidelser
som det højeste ideal, en puritansk levemåde med offer,
og menneskers syndefuldhed mod kirken eller partiet.
Denne måde at leve på tilhører det livsfarlige i vor verden. Jeg skal ret kortfattet forsøge at skildre, hvad der
gør, at udviklingen bliver forskellig for de forskellige
mennesker.
Alle mennesker må forlade
den totale egocentricitet, som
vi begynder med i livet. Hvis
vi ikke havde den fra begyndelsen, ville vi ikke overleve.
Spørgsmålet er bare på hvilken
måde vi forlader den. Den første mennesketype har ofte en
opvækst, hvor man ikke sætter
spørgsmål ved eller funderer
over det mærkelige, man oplever som barn.
Livet er selvfølgelig besværligere jo hårdere opvækstforhold, man vokser op i, men
trods dette kan mennesker fra
forskelligt baggrundsforhold ﬁnde frem til en måde at
leve på, som er harmonisk. Mange mennesker tilpasser
sig omgivelser, som ikke tillader harmoni og autonomi,
og disse mennesker bliver på en måde spaltede i to eller ﬂere dele i deres personlighed, men naturligvis ikke
kropsligt. Det er ingen tilfældighed, at schizofreni kaldes
personlighedsspaltning.
Psykoanalytikeren Karen Horney har fanget selve processen udmærket i det, hun kalder ærelysten, search of glory.
Vi oplever alle, når vi vokser op, at omgivelserne kræver
af os, at vi skal være anderledes end den, vi er. Vi kommer
selv til at ønske og drømme om, at vi var anderledes end
vi i virkeligheden er. Så efterhånden identiﬁcerer vi os
måske med vort idealbillede og bliver spaltede mellem
det idealbillede, som vi skal være, og den person vi i virkeligheden er i dagliglivet. Vi skaber os en personlighed,
som vi vil være, og ikke en som overensstemmer med
den, vi faktisk er, og vort liv bliver fyldt med tanker, ord
og gerninger, som vi ønsker ikke var vore.
Hvor mange forbrydere, som lever på denne uharmoniske
måde, har ikke forsikret, at det ikke var deres rigtige jeg,
der begik forbrydelsen. I værste fald tror de, at de var
besat af onde ånder og kan til og med kræve straffrihed.
Nixon forklarede, at den nye Nixon var født, men den
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gamle levede i bedste velgående, da Watergateaffæren
indtraf.
Det er for disse mennesker, de traditionelle religioner
ﬁndes. Egoismen bliver den værste af alle forbrydelser.
Egoismen er nemlig en tilbagevenden til den, man var,
inden man skabte et idealiseret jeg. Selvopofrende uselviskhed som ideal betragtes altid som noget godt. På den
baggrund har siden hen præster og ideologer fået sine
martyrer og opofrende soldater. Det er forunderligt ofte,
at de af dagens ledere som foretrækker inhumane metoder er pastorer, imamer, eller
præster, og alligevel forsikrer
man, at ens egen religion er
kærlighed. Men med kærlighed
menes, at tilhængerne er rede
til selvopofring, der lige godt
kan være for onde som for gode
formål. Men altid er det forenet
med attituden, at livet, når det
er levet rigtigt, er lidelse og
selvopofring, og siden har man
tilfredsstillelsen af, at man er et
godt menneske, som formår at
ofre sig selv.
Man får det, som Freud kaldte
et stort overjeg, et jeg, som
bør skelnes fra det, jeg senere
skriver om, (vort indre jeg udstrakt til uendeligheden,
Martinus’ X1). Dette overjeg giver den lidende den indstilling, at man hader sig selv, og dermed er grunden lagt
til had mod alle andre. Her bliver janteloven det naturlige,
ingen skal afvige fra alle andre. Det er hvad Nietzsche
i sin bog kalder slavemoral. På en måde forstod Jesus
måske dette, da han i bjergprædiken opfordrede til ikke at
dømme for at man ikke selv skulle blive dømt. Dømmer
man sig selv, så dømmer man andre, for kun ved at have
dem, man kan se ned på, kan man selv få en højere status.
Offentlige skurke udfylder en vigtig funktion, ikke bare
for avisernes salgsresultat, men også for menneskenes
selvopfattelse. Man elsker fattigdommen og ikke de fattige, som nogen sagde om Mother Teresa, og selvhadet
betragtes som ydmyghed, medens skyldfølelse er et tegn
på følsom samvittighed. De kommunister, som fremlagde
forkastelsesdomme over sig selv under Moskvarettergangen anvendte et ordvalg, som i forbløffende grad lignede
syndsbekendelsen.
Naturligvis går processen oftest ikke så langt, men de
ﬂeste mennesker i dagens samfund forsøger på en eller
anden måde at tilpasse sig forskellige grupper, til det som
er in og pop, mærketøj osv. Man deler hensigter for at
tilhøre samme klike, og man forsøger at være progressiv
og moderne. Derimod ønsker man ikke at have alt for

mange personlige overvejelser om, hvad der er sandhed
og moralsk rigtigt. Man har idoler, som man ønsker at
efterligne, dyrkelsen af kendis’er og idolkult har fået et
stærkt opsving, samtidig med at religionerne i det sekulære samfund har mistet sit greb om individerne. Det
drejer sig stadig om personer, som er spaltede mellem
dem, de ønsker at være, og dem de er, selv om fortvivlelsen sjældent bliver så stor som blandt martyrer og
selvmordsbombere.
Men den nye tids religion, hvis den skal kaldes religion,
er forenet med bevidsthed om livet og selvet og kundskab
om verden. Meningen med vor tilbagekomst i materien
er jo at udvikle bevidstheden. Din vej kan gå på ﬂere
måder, men når intellektet vågner, begynder mennesket
at anvende den. Man forstår, at de mennesker, man ser
rundt omkring sig, har samme rettigheder og skyldigheder
i livet, som man selv har. Man lærer at bedømme verden,
ikke udfra nogen form for religion eller kvasireligion,
men man tildeler sig selv og andre samme rettigheder
og skyldigheder.
Man kan bedømme sig selv, se svagheder og styrke hos
sig selv og andre mennesker, og får ikke behov for at
dømme hverken sig selv eller andre.
Man lærer sig at anvende logik, når man ræsonnerer, og
man lærer sig at kræve evidens for det, man betragter som
sandhed. Efterhånden ved man, hvem man er, hvordan
man skal handle, for at det ikke skal stride mod hvem
man er, og man handler oftest i overensstemmelse med
det. Men gør man alligevel ikke dette, fordi omstændighederne bliver for besværlige, så kan man tilgive
sig selv, præcis som man kan tilgive andre, i stedet for
at læse indignationsjournalistik, og man behøver ikke
syndsforladelse af Gud.
Man ved, at selv om den verden, vi lever i på en måde
er en uvirkelig verden, så er det af den, man skal lære
livets love. Derfor bliver det så vigtigt med evidens og
forståelse af verden, og man lærer ikke at benægte fakta

i den verden, man oplever. Det er mødet med verden
som taler.
Dette skildres på følgende måde i The Keeners Manual:
”Gud har omgivet mig med en uendelighed af spejle,
hvilket gentager mit billede om og om og om igen.” En
følge af at se verden sådan som den skildres af videnskab,
og gennem den oplevelse man har af den er, at den intellektuelle ærlighed kommer som noget naturligt.
Det menneske, som lever på denne måde, er et helt
menneske og ikke et splittet menneske, og derfor er
det harmonisk og autonom. Hvad andre har af hensigter spiller ingen rolle, for det er dets Jeg, der fortæller
det, på hvilken måde, verden ser ud. Martinus skildrer
dette menneskes tilblivelse i Livets Bog bind 1 stk. 135:
”Denne afdeling udgør altså en zone i udviklingen, hvor
den rent materielle eller forstandsmæssige kundskabs
tråde begynder at vibrere i harmoni med modsvarende
tråde i følelseslivet.”
Man skal altid vise respekt for mennesker, for man er
ikke i deres situation, men man skal aldrig foregive at
vise respekt for menneskers hensigter for at fremstå
som politisk korrekt eller tolerant. Hvor gør man da det
i praksis? Jo i debatter og samtaler med mennesker, som
ikke tror på religion og ideologier, her kan man tale om
den død, fattigdom og fanatisme, som religionerne skaber.
Møder man derimod et menneske, som er tilhænger af
disse trosretninger, så begynder man ikke at debattere
disse med dem. Skulle man få en fornemmelse af, at
modparten begynder en diskussion, så undgår man at
svare, indtil man er klar over, om modparten virkelig vil
have en diskussion, og så siger man, hvad man tænker.
De gamle religioner er farlige for verden, og hykleriet er
heller ikke godt.
(Litteratur: Sam Harris: ”The End of Faith”, Karen Horney: ”Att förverkliga sig selv”, David Riesman: ”Den
ensamma massan”, John Rogge: ”Hjärntvätt och bekännelser”, Ken Wilber: ”The Atman Projekt”, A Course In
Miracles.)
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Martinus og seksualiteten
Forord v/Ruth O:
Nedenstående indlæg er et uddrag af en meningsudveksling mellem Kurt C. og redaktøren af bladet
“Horoskopet”, Karl Aage Jensen, i anledning af dennes
anmeldelse af den store Martinus-biograﬁ. Karl Aage
Jensen var af den opfattelse, at Martinus var homoseksuel, hvad der åbenbart verserer rygter om. Nu kan den
slags rygter for Martinus være ligegyldige, men da der
i almenheden hersker en del misforståelser omkring begrebet “homoseksualitet”, ønskede Kurt C. altså at klare
begreberne vedrørende Martinus’ særlige poltilstand og
seksualitet.
I sin artikel kommer Karl Aage Jensen iøvrigt både ind på
Martinus’ horoskop og lidt på Kurts, som han tolker sådan, at de skulle have haft kontakt i et eller andet tidligere
liv, og at Kurt nærmest var udset til opgaven med at skrive
den biograﬁ. Nu er det tvivlsomt, hvad horoskoper kan
fortælle om den slags konkrete ting, men det er i hvert fald
bemærkelsesværdigt, hvor mange interessante kontakter,
han “tilfældigvis” ﬁk, da han skrev biograﬁen.
Bl.a. ﬁk han ad omveje kontakt med den sygeplejerske,
der dengang som elev var den sidste, Martinus talte med
i sin jordiske inkarnation. Hun var gået ind for at tale
med ham om døden for at trøste og berolige ham, da
man vidste døden var meget nært forestående. Det forløb
imidlertid ganske anderledes, end hun havde forudset.
Martinus talte til hende om døden, og han indgød hende
en sådan ro og forståelse, at hun efterfølgende kunne
bruge det i samtaler med andre døende mennesker og
dermed hjælpe og trøste disse. Mere end 20 år efter denne
hændelse havde hun endnu oplevelsen i klar erindring.
Den havde gjort et uudsletteligt indtryk på hende. Hun
huskede klart, hvilken energi og ro Martinus udstrålede
i de sidste øjeblikke af sit liv. Hun har aldrig mødt noget
tilsvarende.
Karl Aage Jensen siger om Martinus’ horoskop, at det
viser “en ny begyndelse og transformation” og særlige
evner for formidling. Hans decendant stod på det galaktiske centrum og viser dermed en meget speciel mission i
forhold til hele menneskeheden, skriver Karl Aage Jensen
og mener desuden, at årene 2005-08 er oprydningstid,
hvor skjulte ting vil komme for dagens lys. Plutos stilling
i disse år viser iøvrigt, at for de, der har haft med andres
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penge at gøre på ikke helt redelig vis, er nu regnskabets
time inde. I årene 2007-08 skulle der komme et gennembrud for kendskabet til Martinus’ åndsvidenskab.
Vi får se!

v/Kurt Christiansen
(uddrag af et svar til Karl Aage Jensen)
Du har ret i, at Martinus ikke
var aseksuel som sådan. Hans
seksualitet var imidlertid af
en speciel karakter, som man
kun har en mulighed for at
forstå, når man forstår det
med polforvandlingen. Hans
seksualitet var ikke af den
type, som er den almindelige
blandt mennesker i dag. Han
var dobbeltpolet. Da stort set
ingen mennesker har blot en
antydning af den udvikling, som Martinus havde, havde
han meget svært ved at udleve en kærlighed til et andet
menneske uden at blive misforstået.
Jeg forestiller mig udviklingen hen mod det dobbeltpolede
stadium nogenlunde således:
Mennesket begynder at se på sine medmennesker på en
ny måde. Når det mere udviklede menneske lærer nogle
af sine medmennesker at kende på en dybere og mere
intellektuel og åndeligt inspireret måde, vil der sikkert
være et eller ﬂere mennesker, som det føler sig åndeligt
i særlig harmoni med. Det kommer til at nære en mere
åndeligt betonet kærlighed til disse. Man føler, at man “er
på åndelig bølgelængde” med vedkommende.
Da seksualiteten hos sådanne mennesker absolut ikke er
udfaset eller neddroslet, vil der opstå en naturlig trang til
en fælles gensidig ekstaseoplevelse relateret til det seksuelle, men baseret på den oplevede harmoni. Et ønske om
at etablere en glædesoplevelse får såvel sig selv som for
modparten. Jeg forestiller mig, at man bevidsthedsmæssigt fokuserer på mennesket bagved kroppen, det er jo
dette der er objektet for den opståede kærlighedsfølelse.

Om den fælles lykkefølelse vil manifestere sig i en fysisk udløsning via en
selv eller modparten er da mindre væsentlig, for det er den åndelige kontakt
og ikke den fysiske, der skaber den
ægte fælles ekstaseoplevelse.
Hvilke fysiske midler, man tager i
brug, vil sikker være individuelt.
Martinus siger, det er kysset der er et
begyndende nyt aspekt på vej ud af
den enpolede tilstand, idet det ikke
er knyttet til kønsorganerne men et
overgangsfænomen frem imod, at den
enkle berøring af modparten kan være
udløsende for ekstaseoplevelsen. Da
vi endnu ikke har udviklet os til en tilstand, hvor kønsorganerne er degenereret, så den rene berøring er nok, må
man stadig benytte sig af denne form
for ekstaseudløsning. Men forskellen
består deri, at oplevelsen af modparten er helt forskellig fra den enpolede
seksualitet, som i bund og grund er
baseret på egoistiske følelser.
Når jeg her har brugt ordet partner,
skal det ikke nødvendigvis opfattes
som en ægtefælle. Det kan være et
andet menneske, som man i en periode er nær på og i harmoni med, for
derefter at møde et andet menneske,
som man er i harmoni med. Der kan
også være ﬂere mennesker, som man
er i harmoni med i samme periode.
Det skal heller ikke forstås således,
at dette andet menneske nødvendigvis
er af det modsatte køn eller af samme
køn som en selv. Kærlighedsfølelsen
og ønsket om ekstaseoplevelse er ikke bestemt af køn, da
man ikke er fokuseret på kroppen men mennesket bagved
kroppen. Kroppen er ikke en dominerende medspiller i
oplevelsen.
Med det jeg har skrevet i mente, kan vi prøve at forestille
os Martinus, som var helt fremme i polforvandlingen.
Han manglede blot at have en krop, som svarede til sin
udvikling. En sådan kunne han ikke få her på jorden, da
den ikke er implanteret på jorden endnu, og det hjalp jo
heller ikke så meget, når der ikke ﬁndes nogen medspiller på samme niveau. Det kan ikke hjælpe, at den ene er
højtudviklet, og den anden stadig er “enpolet”. Det giver
ikke den harmoniske oplevelse, men kun problemer og
misforståelser.

Jeg er sikker på, at Martinus klart så det, og derfor følte
sig meget ensom. Han skulle netop passe på ikke at blive
misforstået. Martinus nærede uden tvivl stor kærlighed til
alle levende væsener, og måske særligt til nogle, som han
nok kunne få lyst til at opleve en ekstatisk lykkefølelse
sammen med, men de var jo alle endnu ret “enpolede” og
ville ikke forstå præmisserne og baggrunden.
Det her skrevne skal opfattes som mit eget forsøg på at
forstå Martinus’ situation, på baggrund af den forskning
og analyse af Martinus’ tekster, som jeg har foretaget i forbindelse med, at jeg skrev bogen om polforvandlingen.
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Hvad er lykke?
Da jeg som ung læste, at Jesus skulle
have sagt, at man “vinder sig selv
ved at miste sig selv”, forstod jeg det
ikke og syntes, det var ulogisk nonsens. Jeg var jo dengang så opsat på
at “ﬁnde min identitet” og erobre et
stærkt jeg, der kunne håndtere livets
problemer.
I dag kan jeg begynde at forstå meningen. Hvis man spørger ældre mennesker, hvornår de var mest lykkelige
i deres liv, vil mange (de fleste?)
fortælle om situationer, hvor de helt
glemte sig selv, enten i et skabende
arbejde eller for at gøre noget for
andre. Man bruger ofte udtrykket “at
gøre en forskel”, man burde vel tilføje
“for nogen”. Det gælder hvadenten
man arbejder i Læger uden Grænser,
i Røde Kors el. lign.
Det er ikke tilfældigt, at der i disse år
er stor tilslutning til frivillige hjælpeorganisationer. Flere og ﬂere er
blevet klar over, at lykken er at ﬂytte
sit fokus fra sit eget jeg til medmennesket. Det er ikke det samme som at
“udslette sit ego”, som visse især indiske guruer prædiker, for man behøver
dette ego for at kunne bruge sig selv
konstruktivt og næstekærligt.
Det handler heller ikke om “at overgive sig” til nogen “højere instans”,
for det kan ende i den form for selvopofrelse, verden har en del dårlige
erfaringer med, f.eks. selvmordsbombere eller religiøse selvmordssekter.
Paradoksalt nok tror de muslimske
krigere, at de kæmper i en god sags
tjeneste, ligesom USAs soldater tror
(og de danske?).
En “selvforglemmende” handling
kræver viden og indsigt i, hvad der
“godt og ondt”, for at blive “selvvindende”. De soldater, der kommer
hjem fra Irak, har ikke “vundet sig
selv”, tværtimod. Derimod synes
den læge eller sygeplejerske, der har
lappet nogle af ofrene sammen, at
have vundet en god jeg-fornemmelse,

uanset de dårlige oplevelser. Nogle af
dem har ligefrem bagefter udtrykt, de
var lykkelige.

Troen står for fald
Den religiøse tro står for skud i disse
år. Der er næsten ikke den intolerance,
ja ondskab, man ikke kan give religionerne skylden for. Men her får man
byttet om på årsag og virkning, for når
religionerne kan bruges destruktivt, er
det jo ikke religionernes skyld, men
fordi menneskene endnu er så mentalt underudviklede, at de tolker og
bruger dem efter deres egen åndelige
ufuldkommenhed.
Det gælder f.eks. når Paven mener at
kunne bruge sin religion til at tordne
mod brugen af prævention i en tid,
hvor det kunne beskytte mennesker
mod AIDS og mod at sætte børn i
verden, de ikke har mulighed for at
give en god opvækst. Det er heller
ikke religionens skyld, når Paven
pålægger den katolske kirke tavshedspligt om de mange præsters seksuelle overgreb på børn og prøver at
forhindre italiensk TV at vise ﬁlmen
herom. Den kan dog ses på internettet
og er i Italien den mest sete ﬁlm her.
Iøvrigt gemmes de skyldige præster i
Vatikanet, så retssystemet i USA ikke
kan nå dem.
Det er dog nok ikke af den grund,
Paven nu har vedtaget, at der alligevel
ikke ﬁndes noget helvede - ihvertfald
ikke for udøbte børn. Men man må
konstatere, at Paven elllers gør sit til
at bringe den religiøse tro til fald.
Det har ej heller noget med religion
at gøre, når nogle danske hankøns-

præster ikke vil give kvindelige præster hånden. Det er rester af gamle
patriarkalske æresbegreber, som vi
troede vi var færdige med. Men det
var komisk, at den historie netop kom
frem i medierne samtidig med, der
blev harceleret over, at en kvindelig
folketingskandidat ikke ville trykke
mænd i hånden.

Polforvirring?
En amøbe behøver ligesom andre
encellede væsner ikke sex for at formere sig. Den deler sig bare i to, når
ernæringsgrundlaget er til det, altså
ved “jomfrufødsel”. Mange planter
befrugter sig selv, og der er også ﬁsk
og slanger, der ikke behøver en seksuel mage for at formere sig. Er de så
dobbeltpolede?
I en engelsk zoologisk have har man
til stor undren set to kommodovaraner
få æg med levende unger uden beviseligt at have haft samkvem med en
han (Ill. Videnskab 7/07) Begynder
enpoletheden, dvs den fast forankrede
han- og hunkønsdifferentiering, først
for alvor langt oppe i dyreriget? Her
har Martinus mig bekendt ikke fortalt
noget konkret.

Videnskaben mener, det hovedsageligt er hormoner, dvs kemiske stoffer,
der afgør kønsforskellen. Testosteron
hedder det mandlige kønshormon,
østrogen det kvindelige. Med åndsvidenskaben ved vi, at det dybest set
er talentkerner i overbevidstheden,
der styrer hormonproduktionen og
således afgør kønnet. Betyder polforvandlingen så, at mænd begynder
at producere mindre testosteron og
kvinder mindre østrogen hhv mere
testosteron? Hvor meget kan menne-

sket kemisk gribe forstyrrende ind og
således tilsidesætte talentkernerne?
Når mænd og kvinder i overgangsalderen f.eks. tager ekstra kønshormoner, griber de så forstyrrende ind i
deres polforvandling? Eller når mænd
f.eks. tager anabolske stereoider,
der vist også er en slags mandlige
kønshormoner, hvilket jo gør dem
mere “virile” og aggressive (=dyriske). Det er iøvrigt tankevækkende,
at drenge undfanget ved kunstig
befrugtning, producerer 27% mindre
testosteron, viser forskningen (DR
21/5). Vil det mon fremme deres
polforvandling?
Det er ikke alt, åndsvidenskaben har
svar på - endnu!

Er universets energi konstant?
Når Walter Russell skal prøve at
forklare, hvordan bevidsthed skaber
energi, gør han det sådan:
Når naturvidenskaben påstår, at energi kun kan omsættes fra én form til
en anden, og at den samlede mængde
energi er konstant, er det ikke rigtigt.
Når en mand i løbet af en dag kan
skovle 20 tons kul, så er den energi
han bruger ikke kun, hvad han får fra
den mad, han spiser. Hvor kommer
den så fra?
Den kommer fra hans ønsker, dvs fra
hans bevidsthed. Dybest set kommer
den fra den universelle kosmiske
energistrøm, vi alle trækker på. Det er
den der er ophav til alt i den fysiske
verden. Det er den, der får en bevægelse til at fortsætte, når den først er
sat i gang. Videnskaben kalder det
“enertiens lov” men ved ikke, hvad
der er dens dybere årsag.

Flokbevidsthed
Det, der holder udviklingen tilbage i
de hovedsageligt muslimske lande, er
ikke så meget religionen, som det er
disse landes gamle klanstruktur med
deres patriarkalske æresbegreber. De

har bevaret meget af det stammesamfund, vi kender fra Moses’ tid. De
formår kun at føle sympati for deres
egne klanfæller. “De andre” nærer
man mistillid til, ja næsten fjendskab,
så overfor dem behøver man ikke
være moralsk ansvarlige.
De lever efter det, Martinus kalder
ﬂokbevidsthed. De er kun kommet
til “templets forgård” (Småbog 21:
“Det psykiske tempel”). De følger
flokkens meninger og handler ud
fra skik og brug. Når deres ﬂok eller
ﬂokkens overbevisninger angribes,
går de straks til kamp mod de “anderledes tænkende”. Martinus kalder
dem “mentale robotter”, der er suggereret til at følge føreren uden at
tænke selv.
Jeg tror, at islam fra forsynets side
faktisk var ment som et forsøg på at
nedbryde klanstrukturen med dens
evindelige hævntogter. Engang var
den struktur vigtig for overlevelsen,
men i dag er den blevet en destruktiv
hæmsko for udviklingen. De forskellige tiltag, vi har set i historiens løb,
for at opløse stammesamfundets
struktur, er mangfoldige: slavehandelen i Afrika, folkevandringerne i
Europa, krige osv.
I dag har USAs præsident fået den
lidet sympatiske rolle i Irak og Afghanistan at være udløseren af de
omvæltninger, der skal til for at få
opløst stammestrukturen og få givet
de lidelseserfaringer, der skal sætte
gang i den mentale udvikling i disse
lande. Det vil få ﬂere og ﬂere til at
søge fra “templets forgård” ind i det
“det hellige”, dvs der hvor man begynder at tænke selv. Derfra er der
dog endnu lang vej til “det allerhelligste”, hvor man er i stand til “at
elske sin næste”.
Ser vi i det nordiske “tempel”, må
vi konstatere, der stadig ﬁndes en
del, der ﬂokkes i “forgården”, men
ﬂertallet er dog kommet videre, dvs i
stand til at være solidarisk med andre
end “sine egne”. Mange er kommet til
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det stadie, hvor individualismen er så
udpræget, at enhver samhørighedsfølelse er ophørt. Følelsen af at være
totalt adskilt fra andre, oplevelsen
af ensomhed, er blevet et udbredt
fænomen og åbenbart en naturlig del
af udviklingen.
Men oplevelsen af at være adskilt
fra alle andre vil ikke vare ved.
Med udviklingen kommer en stadig
større helhedsbevidsthed, en følelse
af samhørighed med alt levende. Den
sjælelige ensomhedsboble vil briste,
superindividualismen vil blive aﬂøst
af en altomfattende altruisme. Det
virkelige menneskerige er på vej.

Profetier for vor tid
Vor verden styres pt af et absurd
økonomisk system, som de kyniske
kan boltre sig lystigt i, og som de lidt
mindre kyniske forsøger at hægte sig
på for også at få del i “kagen”, mens
jordens folk ﬂest hutler sig gennem
livet eller dør af sult. Der er virkelig
brug for en gennemgribende ændring,
men hvornår og hvordan?

holde stik, så der er al grund til at tage
sine forbehold.

lukke for naturgassen, hvis de ønsker
“at banke Vesteuropa på plads”.

Mange har hæftet sig ved, at den ene
af profeterne - Irlmaier fra Sydtyskland (1894-1959) - sagde, at det år
den 3. verdenskrig bryder ud, kommer
foråret meget tidligt. Allerede i marts
kan bønderne så, og det bliver en god
høst. Alt tegner lyst og der tales kun
om fred, men så sker noget pludseligt.
Et politisk mord får russerne til at
angribe Vesteuropa. Dette sker efter
Berlinmurens fald, siger han. Der
kastes noget i Nordsøen, så de omliggende lande oversvømmes.

Den nye tid

Andre profeter ser også angreb på
byer i USA, på byer i Italien, især
Rom, og paven ﬂygter ved juletid.
Derefter kommer 3 døgns mørke,
begyndende med et stort jordskælv.
Irlmaier giver råd om da at blive
indendøre for nedrullede gardiner og
kun spise dåsemad, for der vil falde
farligt “gult støv” overalt. Efter de
tre dage vil de overlevende opleve
en ny verden. Forskrækkelsen har
ændret menneskene, hjælpsomheden
er stor.
Hvor realistisk er dette? Som alt ser
ud lige nu, virker det ikke sandsynligt.
På den anden side - da vulkanen på
Santorino i det græske øhav ca 1700
år f.Kr. havde sit store udbrud, var
der uden tvivl næsten mørkt i Europa
i 3 dage, men selv om der var en del
svovl i nedfaldet, har det næppe haft
så drastiske konsekvenser, som profeterne spår om for vor tid. Området
omkring Santorino er iøvrigt stadig
vulkansk aktiv.

Nogle mener, der i 2007-08 vil ske
drastiske ændringer og bygger det
på de profetiske udsagn, der i tidens
løb er blevet fremlagt. I bogen “Vor
verdens fremtid” samlede Inge Stoltenberg (1984) en del af profetierne,
hvori der er en tankevækkende overensstemmelse mht nogle begiveheder.
Mange af forudsigelserne, især vedrørende året 1999, har vist sig ikke at
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Men at russerne skulle overfalde Vesteuropa lyder ikke sandsynligt. Eller
hvad? Putins Rusland er ude på at
vise “muskler” og raseriet over USAs
planer om at opsætte missil-anlæg i
Polen og Tjekiet er sikkert alvorligt
ment. Men hvordan mon profeter ser
forskel på fysiske og mentale overgreb? Kunne man forestille sig, at det
der så ud som fysisk krig blot var en
ord-krig? Russerne kunne evt. bare

I bogen “Vor verdens fremtid” citeres
en kendt tysk seer fra 1800-tallet, Jacob Lorber, for noget, han angiveligt
skulle have fået fra Jesus:
“Når den tid kommer, da der i menneskene vil opstå en længsel efter
åndeligt lys, og autoritetstroen ikke
er dem nok, da vil der blive givet
dem et stort livslys fuldt af klarhed
og sandhed. Ved mit andet komme
til jord skal jeg ikke fødes som barn
af en kvinde. Mit legeme forbliver
forklaret i evigheden. Men jeg vil
komme, og sammen med mig vil
der da være store skarer af mine fra
himlen, og vi vil styrke de brødre og
søstre, som endnu vandrer på jorden.
Såldes vil der opstå et sandt fællesskab mellem dem i himlen og dem på
jorden, og det vil være til stor trøst for
alle mennesker.”

Nærdødsoplevelser
Under overskriften “Nærdødsoplevelser er bare en drøm” bringer
tidsskriftet “Ill.Videnskab” (5/07)
de sædvanlige dogmer til torvs om,
hvad man tror, nærdødsoplevelser
er. Nemlig dette med hallucinationer,
skabt af kemiske ændringer i kroppen
pga faldende blodtryk.
Nu mener man at have fået bekræftet
denne teori, fordi der er fundet visse
ligheder med de fænomener, der kan
opstå ved det, der kaldes “søvnlammelse”. Dette fænomen beskrives
således:
“Det opstår typisk, når man lige er
vågnet af en drøm. I et par sekunder er
kroppen lammet, så man hverken kan
røre sig eller tale, og man forvrænger
lyd- og synsindtryk til en slags hallucinationer. Det er ofte fredfyldte
forestillinger om paradis, hvor man
bare har lyst til at slappe helt af, men
det kan også være mareridtsagtige

oplevelser af helvede, hvor man føler
afmagt ved ikke at kunne handle.”
Problemet for forskerne er, at de
ikke ved, hvad drøm er. Når vi sover,
er bevidstheden “på udﬂugt” i den
såkaldt “åndelige verden”, hvorfor
man da også altid har kaldt søvnen for
“den lille død”. Artiklens overskrift
er således slet ikke forkert, selv om
videnskaben endnu ikke ved hvorfor.
Om bevidstheden forlader kroppen
pga søvn, hjertestop eller bedøvelse
gør ikke den store forskel. Det er de
samme ikke-fysiske sanser, vi da
oplever med.
Når bevidstheden skal tilbage i kroppen alt for hurtigt, f.eks. på grund af
et vækkeurs ringen før vi er udsovet,
opstår det forskerne kalder “søvnlammelse”. Mange kender sikkert den
fornemmelse af “at falde” eller det
sæt det giver i kroppen, når man vågner pludseligt. Bevidstheden skal lige
have lidt tid til at ﬁnde tilbage.
Så længe naturvidenskaben ikke
erkender, at kroppen blot er bevidsthedens redskab og at den har andre
mere ﬁnstoﬂige legemer at “færdes”
i, vil de fortsat fremsætte deres forvrøvlede teorier. For hvordan skulle
hallucinationer kunne forklare f.eks.
oplevelsen af at følge sin egen operation i detaljer udefra? For de, der
selv har haft en nærdødsoplevelse,
en ud-af-krop oplevelse, er forskernes
teorier bare komiske.

og dets samspil med vore sanser, end
naturvidenskaben siden er kommet.
Den ved stadig ikke, hvad lyset dybest
set er. Da man godtog Newtons teorier
og forkastede Goethes, drejede man
ind på et spor, der nok har givet en del
teknologiske landvindinger, men har
forhindret en dybere indsigt.
Man har troet, verden kunne forstås
som enkeltdele, mens den i virkeligheden kun kan forstås som et samspil.
Det indså Goethe og tilbageviste
f.eks. Newtons påstand om, at lys
spaltes i et prisme til dets bestanddele - farverne. Hvidt lys indeholder
ikke farverne, og lys kan ikke spaltes,
sagde Goethe, det skaber i samspil
med vore sanser blot forskellige billeder af sig selv.
Goethes forklaring af farverne og
lysets natur falder godt i tråd med
det, jeg ﬁnder hos såvel Martinus som
Walter Russell, så det vil jeg vende
uddybende tilbage til i næste nummer
af bladet.
Einstein var faktisk ved at komme
på sporet af de videnskabelige fejltagelser (og altså også sine egne)
vedrørende strålingsenergiens natur,
og skrev en artikel herom. Men da
var man kommet så langt ud ad det
forkerte spor, at der ikke syntes nogen
vej tilbage. Den blev fortiet, og man
“lukkede munden” på Einstein ved at
give ham en professorstilling og en
nobelpris. (Diføt-nyt april 2007)

Tekoppen og jeg

Lysets natur

Dette er en sød lille norsk billedbog,
skrevet af Greta Bylund, der handler
om intet mindre end tilværelsens
mysterium. Greta kender Martinus’
verdensbillede og får det “smuglet”
naturligt ind i de små hverdagshistorier. Et sted kommer en dreng med
dette ﬁlosoﬁske spørgsmål: “Tænk
hvis vi har et begrænset perspektiv
- som en ﬂue i en tekop”.

Goethe var med sin farvelære (fra
1810) mere på sporet af lysets natur

Det blev inspirationen til bogen, som
ikke kun er for børn og barnlige sjæle,

men kan også bruges som gave til
begyndere udi det åndelige. Ca. 100
sider, 130 kr.

Autisme
Der er sket en tidobling af antallet af
autistiske børn i løbet af de sidste 20
år (kun i USA?), læser man. Årsagen
er man selvfølgelig meget uenige
om, men den synes at dreje sig om
nogle problemer med immunforsvaret. Mange mener, det skyldes småbørns-vaccinationerne, fordi der er et
tidsmæssigt sammenfald. Man mener
vaccinationerne griber forstyrrende
ind i immunforsvaret på et tidligt og
sårbart tidspunkt.
Det samme gælder den store stigning
i allergiproblemerne. Men andre mener, det er de mange kunstige stoffer,
vi har tilsat miljøet, der er de skyldige,
dvs et forureningsproblem. Der er
også sket en fordobling af børn med
psykiske problemer indenfor de sidste
få år. Det sidste kan forklares (åndsvidenskabeligt) med, at det er en del
af vor naturlige udvikling, at vi bliver
mere følelsesmæssigt sensitive.
Men autisme er det svært at ﬁnde
en åndsvidenskabelig forklaring på.
Den indebærer jo ofte, at børnene har
ekceptionelle evner på et eller andet
felt, så det er ikke logisk, at forklare
det med mangelfulde talentkerner fra
misbrug i et tidligere liv. Men da det
fysiske styres af det åndelige, løses
problemet jo nok ikke ved kun at se
på kroppens kemiske stoffer.
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Tysk Martinus-biograﬁ

Fra idé til handling

I Tyskland er udkommet første bind
af en Martinus-biograﬁ på forlaget
Novalis, skrevet af Uwe Todt. Den
er et meget ﬁnt bidrag til udbredelse
af kendskabet til Martinus i det tysktalende område i Europa.

Når du har fået en ide og tænkt den,
eksisterer den allerede i åndelig materie, dvs formet i elektriske vibrationer.
Skal den også eksistere på det fysiske
plan, må du handle fysisk. Du dropper
måske ideen, men den eksisterer dog
fortsat på det åndelige plan, hvor en
anden i et psykisk modtageligt øjeblik
måske samler den op - og fører den
ud i livet!

Martinus-udstillingen
Under overskriften “Oplev Danmarks
bedst bevarede hemmelighed” afholdes en stor Martinus-udstilling på
biblioteket i Sindal fra maj til august.
Ved åbningen holdt borgmesteren en
tale.

Diamantstjernen
Omkring en ung stjerne, Beta Pictoris,
63 lysår fra os, har man fundet ekstremt meget kulstof, 20 gange mere
end i vort solsystem. Det bekræfter,
hvad Russell siger om solsystemers
dannelse - kulstoffet er det grundlæggende. I 2004 fandt man 50 lysår
herfra en stjerne, en såkaldt “hvid
dværg”, der menes at bestå af kun
diamant dvs krystalliseret kulstof,
med en masse lidt større end solens.
(Ill.Videnskab 7/2007)

SIQ-instituttet søger deltagere til undersøgelse
Vil du være med til at tage pulsen på
danskernes uforklarlige oplevelser?
Har du haft uforklarlige oplevelser,
som der ikke umiddelbart ﬁndes nogen logisk forklaring på?
Vi er ved at lave en kort undersøgelse
for at se hvor mange mennesker der
har uforklarlige oplevelser og for at
kortlægge hvilke typer oplevelser
forekommer oftest.
Undersøgelsen kan udfyldes online
på instituttets hjemmeside:
http://www.siqintelligens.dk/skema.
php

Jan og Maria har oprettet en hjemmeside omkring udstillingen:
www.martinus-on-tour.info
Her kan du både se og høre Martinus
holde tale.

Man skal ikke afholde sig fra at
udfylde skemaet fordi man kun kan
svare på et eller to af spørgsmålene.
Alle svar eller mangel på samme er
MEGET vigtige for resultatet. Det er
vores håb at du har lyst til at bruge
lidt tid på at udfylde skemaet.
Det er SIQ- Instituttet som står for
undersøgelsen. Skemaerne vil blive
kortlagt i samarbejde med to kvindelige forskere Sussie Johansen og
Mette Højlund.
Med venlig hilsen
Merete Gundersen
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ORD TIL EFTERTANKE
Det umodne menneske kendetegnes ved, at det ønsker at dø for en sag; det modne ved, at det ønsker
at tjene den i stilhed.
Ukendt
Mens man kan løse materiens rent fysiske reaktioner med intelligensen og komme til de rent fysiske
tal-, mål- og vægtfacitter ganske uafhængigt af moral eller human evne, er det umuligt at tilegne
sig forståelsen af de kosmiske facitter uden en vis kapacitet af humanitet eller kærlighed. Man vil
ikke engang kunne lære dem ved undervisning, hvis denne kapacitet mangler.
Martinus
“Livets skæbnespil”
Hvad de første seere fandt og nedskrev ﬁnder de seneste tiders seere og bekræfter for os i dag. Men
hvad den første videnskabsmand i det nittende århundrede fandt og nedskrev, ler den sidste videnskabsmand af i dag og forkaster.
Paul Brunton
Når mennesket har lært at bygge en stille kirke i sit eget hjerte og være sin egen præst, har religionen
opfyldt sin egentlige hensigt.
Paul Brunton
Gennem langvarig gråd indvies vi til visdom. Det er der ingen tvivl om. Lad os blot græde over
fortidens fejltrin, af fortvivlelse over kommende ulykker, over legemlig smerte, over såkaldte venners forræderi og over at skilles fra dem, vi har kær; det bringer visdom. Lad disse tårer trænger
ind i vore hjerter og lad os ikke foragte dem eller søge at holde dem tilbage.
Paul Brunton
Kun en sjælelig uberørthed af alle de timelige foreteelsers indvirkning på sansesættet kan skabe den
ro og upartiskhed igennem hvilket det timeliges forbindelse med virkeligheden uhindret kan skues.
Kun en skuen på denne betingelse kan være “kosmisk klarsyn”
Martinus
Livets Bog II - stk. 441
Intellektualitet er det samme som tankestabilisering, hvilket igen vil sige det samme som evnen til
tankemæssigt at være i kontakt med kendsgerningerne eller de virkelige fakta.
Martinus
Logik 6. kap.
Ligesom et sovende væsen ikke kan høre, når man hvisker eller taler sagte, men derimod kun påvirkes
af støj og højrøstet tale, således kan væsenet i dyreriget heller ikke påvirkes af ﬁnere bevidsthedsnuancer, men er kun modtagelig for en mere massiv eller opruskende påvirkning,
Martinus
Livets Bog I stk. 172

Bogudsalg
Fantastisk tilbud

Nils Kaléns korte
version af Martinus’
åndsvidenskab
94 sider - kr. 20
10 stk. kr. 150

Mogens Tverskovs trilogi over 1000 sider.
Alle 3 bind for kun kr. 100

Temahæfter
10 kr. pr. stk.
50 kr. for alle 7

Hannemanns fortolkning af Martinus’
verdensbillede
195 sider - kr. 10
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