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Tidsskrift for åndsvidenskab

Juleglæde

Efterhånden som den nye verdensimpuls vinder indpas i menneskenes bevidsthed, vil de se anderledes
på mange ting, end de gjorde, da de var under den gamle verdensimpuls’ påvirkning, og det gælder også
julen. Julebudskabet i sin gamle form vil med tiden tabe sin kraft, men det lys og den glæde, der udtrykkes
gennem beretningen, vil ikke alene bestå, men blive stærkere og stærkere.
En ny epoke er under udvikling blandt de jordiske mennesker, i hvilken julen ikke blot vil være en fest én
gang om året, men skal blive en konstant funktion i menneskenes psyke. Juleglæden vil blive til livsglæde,
julegaverne til, at mennesket vil give sig selv, dvs sin livsglæde og sin skabeevne til gavn for helheden,
og julefreden vil blive til fred hele året, ikke blot mellem de forskellige nationer, men også mellem de
enkelte mennesker.
Der skal virkelig blive ”fred på jorden og velbehag iblandt menneskene”, som det er bebudet i juleevangeliet. Men for virkelig at forstå, hvad meningen er med dette gamle budskab, må man lære det at kende,
som det forkyndes for de vise og ikke blot, som det har været under den gamle verdensimpuls, for de
enfoldige. Mennesket må lære at forstå universets tale om julebudskabet.
(Martinus i artiklen ”Lyset i mørket”, Kosmos nr. 16/1975)
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I dette blad er der mere debat om Martinus’ værker,
dvs om tolkninger, om rettelser, om copyright osv. Da
der nu er opstået flere grupper, der gerne vil arbejde
aktivt med at oplyse om Martinus’ åndsvidenskab,
er der naturligvis også opstået forskellige meninger
om ting, som jeg vil karakterisere som hovedsageligt
”administrativt interne”.
Da jeg nødig ser dette blad udvikle sig til noget, der
ligner et ”menighedsblad”, men samtidig indser nødvendigheden af et eller andet forum for debat om, hvordan
vi håndterer arven efter Martinus, er der nu ved at blive
oprettet en hjemmeside til indlæg – f.eks. om sagens
økonomiske forvaltning.
Jeg vil så her i bladet nøjes med at fortælle, hvilke artikler der ligger hvor, og tilbyde udprint på papir sendt
til evt. interesserede, der ikke selv kan gå på nettet.
Altså vil ”intern-debatten” her i bladet være begrænset
fremover. Hvordan forlaget ”Kosmologisk Information”
er organiseret (en ikke-profit-baseret oplysningsfond
med en bestyrelse på 5 medlemmer) og dets årlige
regnskaber tilsendes også, om det ønskes.
Bortset fra det – bærer dette nummer præg af, at det
er svært at finde illustrationer til artikler med meget teoretisk og ”åndeligt” indhold. Billeder er i sagens natur
fra en fysisk verden. Derfor de mange korncirkelbilleder – alle hentet fra dette års ”høst” i England.
Og så vil jeg ellers ønske, at I alle trods finanskrise må
få en god og kærlig jul.
Ruth

Forside:
Hvid julerose
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Om bøn, mirakler og
opfyldelse af ønsker
v/Toni Bjerremose

ikke i miles omkreds beﬁnder sig et andet menneske, der
vil kunne høre skriget og ile til hjælp.”

”Et mirakel sker ikke i modstrid med naturen, men i modstrid med, hvad der af naturen er os bekendt.”
Augustin 354 – 430

En bøn er et begær, skriver Martinus, der, hvis det er
stærkt nok, vil blive opfyldt. ”Men da bønnen virker
ligeså godt i mørkets som i lysets tjeneste, bør man vogte
meget nøje på, at ens bøn, hvilket i dette tilfælde altså vil
sige et hvilket som helst ønske, ikke er
af en sådan natur, at dets opfyldelse
bliver til gene og lidelse for andre
væsener, thi i så fald hører det ind
under ”sort magi”, og vil som sådan
sluttelig falde tilbage på sit ophav med
tilsvarende ubehagelige eller mørke
virkninger.”

Hvad er bøn? Det er det levende væsens
samtale med Gud eller Forsynet.
Martinus selv levede sit liv ”i bøn til
Gud”, som han udtrykte det, men hvis
situationen krævede en hurtig bøn
til Forsynet, bad han blot: ”Vær hos
mig!”
Han opfordrede til, at vi alle flere
gange om dagen beder til Gud, ”for
den, man taler meget med, lærer man
godt at kende”.
Mange mennesker i den vestlige verden er ude af øvelse med at tale med
Gud, fordi de enten ikke tror på et Forsyn, eller fordi de
er så optaget af livets daglige kampe, at de glemmer Gud.
Og når de så vil bede, aner de ikke, hvad de skal sige, og
hvordan de skal udforme deres bøn, eller også tænker de,
at Gud da må have alt for travlt andre steder, og derfor
ikke have tid til at lytte til deres personlige bøn. ”Der er
jo ikke nogen, der lytter!”, siger mange, men det er nu
ikke rigtigt! Der er altid kærlige åndelige væsener, som
lytter, idet de er Guds ”lytteorganer”, og lige meget hvor
skeptisk eller uartikuleret en bøn bliver fremført, bliver
den hørt.
”Tanken om et Forsyn er ikke en menneskelig opﬁndelse.
Den er allerede som instinkt til stede i det levende væsen,
længe før det har fået udviklet intelligensevnen eller
evnen til at reﬂektere og analysere. Dyret skriger, når
det kommer i livsfare, og dette skrig er i virkeligheden
et råb om hjælp, et råb til et ukendt Forsyn. Dyret ved
ikke selv, til hvem det skriger, det er en automatfunktion,
hvilket vil sige en organisk funktion”, fortæller Martinus
og fortsætter: ”Henvendelsen til et Forsyn er til stede hos
alle levende væsener (…)” og ”selv den mest hårdnakkede
gudsfornægter vil opleve, at skriget eller bønnen eller
begge dele forenet, automatisk bryder frem, hvis vedkommende pludselig beﬁnder sig i livsfare, også selv om der

Gennem stærke følelser som f.eks.
kærlighed og had kan man skabe enten
lykke, sundhed, glæde og velsignelse
eller ulykke, død, nød og elendighed.
Det er sidstnævnte, vi kender som
voodoo eller ”sort magi”, hvor offeret
faktisk ”hjælper” det hadefulde ønske på vej gennem
sin stærke følelse af fuldkommen rædsel!
”Det er ikke så mærkeligt, at mange mennesker i stor
udstrækning opfatter det at bede som ganske værdiløst,
idet de i samme udstrækning har oplevet ikke at få deres
bøn hørt, hvilket vil sige: opfyldt af Forsynet”, skriver
Martinus.
Mange mennesker beder f.eks. om, at én af deres pårørende må blive rask, og bliver fortvivlede eller i værste
fald gudsfornægtere, når bønnen ikke bliver opfyldt. De
forstår ikke, at Forsynet ikke kan gribe ind i denne pårørendes skæbne uden at ødelægge personens mulighed
for at få afviklet en nødvendig karma.
”Og alle bønner bliver hørt af dette Forsyn. Men det kan
ikke fritage væsenerne fra deres mørke karma, den er
nødvendig for humanitetens eller kærlighedens udvikling.
Men det kan fylde det betrængte væsen med så megen
åndelig kraft og lys, at dets almenbeﬁndende eller humør
kan opretholdes næsten uberørt under mørke karmakriser.
Det kan vejlede og hjælpe menneskene i enhver ting, der
berører deres daglige liv”, skriver Martinus og fortsætter: ”Ligeså lidt som det kan nytte at bede til Forsynet
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om, at solen må stå før eller senere op om morgenen,
ligeså lidt kan det nytte at bede Forsynet om, at den eller
den situation eller begivenhed i en pårørendes skæbne,
der er ligeså skæbnebestemt af allerede forud udløste
betingelser som solens tilsynekomst over kontinentet om
morgenen, må blive udløst eller ikke udløst.”
Så hvis vi altså fuldkomment uselvisk beder for
en anden, vil bønnen blive
opfyldt, dog kun hvis den
ikke kolliderer med denne
andens skæbne. Når vi beder, bør vi altid afslutte bønnen med ordene: ”Ske ikke
min, men din vilje.” Ingen
af os kan nemlig vide, om
bønnens opfyldelse er det
kærligste eller det værste
for den, vi beder for.
”Mens den stærkt religiøst troende sender sine brændende
bønner op hinsides himlen til et tænkt strålende væsen
og venter sig dette væsens mirakuløse indgriben i dette
eller hint felt til gunst for bønnens opfyldelse”, skriver
Martinus, er det væsen, der kun er opfyldt af ydmyghed
overfor sin egen betydning, udelukkende opfyldt af at
bede for andre.

Alle levende væsener er Gud
De ﬂeste mennesker ved ikke, at det ofte er deres ukærlige
opførsel overfor Gud i skikkelse af andre mennesker
eller dyr, der forhindrer opfyldelsen af deres bønner til
den samme Gud!
”Hvad nytter det, at man intimt i lønkammeret eller åbenlyst i forsamlinger beder til Gud om dette eller hint, når
man med sin viljekraft og legemlige styrke selv kun manifesterer egoisme, vrede, had og bagtalelse, ja, myrder og
dræber om end ikke mennesker så dog dyr i massevis (…)
- Hvad nytter det, at man i lønkammeret med en autoriseret bøn eller med smiger, ros eller lovprisning søger at
overbevise Guddommen om sine dyder og gode forsætter
eller hensigter, når man med sit daglige væsen mere eller
mindre i form af selviskhed, indignation og forfølgelse
slår løs på sin næste og derved gør de modsatte foreteelser
til kendsgerning overfor den samme Guddom.
Man må stadig huske på, at vor næste er Guddommens
absolutte realistiske sanseredskaber. Det, vi gør imod
disse ”sanseredskaber”, bliver Guddommens eneste
virkelige materiale for hans analyse og bedømmelse af
vort sande væsen og vor autoriserede eller intime bøns
ægthed,” skriver Martinus og tilføjer:
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”Vil man gøre sig håb om et virkelig intimt forhold til
Guddommen og om en virkelig bønhørelse af sine lønligste ønsker, må disse ønsker naturligvis først og fremmest
være noget, vi selv er rede til at opfylde hos vor næste,
uanset at denne næste måske i øjeblikket af os betragtes
som en fjende, thi i modsat fald beder vi Gud om noget,
som vi absolut ikke selv ønsker at give Guddommen, hvis
forholdet var omvendt, og det var Guddommen, der var
den bedende part overfor os. Tror man ikke, at dette, at
forlange at Guddommen skal gøre noget for os, som vi slet
ikke selv vil gøre for Guddommen, hvis vi blev sat i stand
dertil, vil være nok til at neutralisere den pågældende
bøn, lige meget hvor intim og inderlig en henvendelse til
Guddommen den så end har været?”
Her har vi altså forklaringen på, at mange af vore bønner
ikke bliver opfyldt!
Mange troende mennesker beder til Jesus, Jomfru Maria,
forskellige helgener eller diverse åndelige Mestre i stedet
for direkte til Gud eller Forsynet, fordi de håber på, at
de nævnte hellige personer vil gå i forbøn for dem hos
Gud. Det bunder i en vrangforestilling om Gud som en
”vredens Gud”, der ligesom en jordisk konge kun lytter
til sine yndlinge, hvorfor enhver gunstbevisning må gå
gennem disse.
Men Martinus skriver herom følgende:” Dette guddommelige Forsyn består (…) af mange væsener, der alle
fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Det er
ikke væsener, der skal tiltales som ordens- eller rangpersoner. Tværtimod, de må være navnløse for ikke at
blive til tilbedelsescentre i stedet for Guddommen. De
udgør Guds manifestations- og oplevelsesredskab over
for menneskene og ikke Guddommen selv. Derfor må
bønnen til Gud formes og stiles direkte til dette verdensaltets guddommelige ophav, der her har et tilpasset organ
og sanser for direkte tankeudveksling med det jordiske
menneske”.
Martinus skriver, at ”Fader vor” er ”den største og mest
fuldkomne bøn, der overhovedet kan manifesteres, idet
den omfatter absolut alt, hvad det levende væsen kan bede
om og med sikkerhed opnå bønhørelse af. Der ﬁndes i
den ikke noget som helst selvisk eller egoistisk, men kun
det absolut naturnødvendige, ikke blot for den bedende
selv, men også for dennes næste. Der er ikke nogen som
helst tendens til ønske om favorisering eller til at komme
i særlig gunst eller yndest hos Guddommen frem for
medvæsenerne eller næsten. ”Fader vor” er således tilstrækkeligt eller fuldt dækkende den bedendes behov. Men
hvis man trods dette alligevel yderligere har tanker eller
anliggender, man gerne i egne specielle ord vil udtrykke
overfor Guddommen, vil det ikke være hverken naivt eller
naturstridigt at indﬂette dem i sit ”Fader vor”, når blot
de er af samme uselviske natur som dette.”

Martinus skriver, at vi hver især er et makrovæsen eller
Forsyn for de mikrovæsener, der danner vort legeme. Når
der opstår sår eller læsioner i vores krop, sker der samtidig
en katastrofe på mikroplan, og vore mikrovæsener ”skriger” i deres dødsangst og sender bønner til dette Forsyn,
dvs. os, om at stoppe denne katastrofe. Disse ”skrig” og
bønner fornemmes af os som smerte eller ubehag, og vi
vil som regel gøre, hvad vi kan for at skabe en tilstand,
hvor disse smerter eller dette ubehag hører op.
Det er lidt på samme måde, at Gud eller Forsynet kan
fornemme vore bønner, idet vort ubehag føles som ubehag
for Gud, fordi vi jo er celler i Guds organisme. Vi er jo
dybest set ikke adskilt fra Gud, så når vi lider, er der en
del af Gud, der lider, og makrovæsenet vil gøre alt for at
lindre eller opfylde ønsket.
Vi må efterhånden øve os i at lægge alle vore sorger
og bekymringer i Guddommens hænder, for når vi har
overvundet vores frygt for nød og elendighed, sygdom og
død, og alle vore negative tanker samtidigt er forsvundet,
kan vi derved bruge vores guddommelige skabeevne til
at skabe det liv for os selv, som vi ønsker. Det er vores
frygt, mistillid, negativitet og manglende næstekærlighed,
der blokerer for vores evne til at skabe mirakler.
Martinus skriver, at vores skepsis har en stor del af skylden for, at vi endnu ikke kan lave mirakler. Når vi engang
har fået kosmisk bevidsthed, har vi samtidigt fået evnen
til at skabe mirakler og er i besiddelse af en urokkelige
tro på, at det kan lade sig gøre.
”Når Jeg’et i menneskene får hele sin magt, så er det
herre over al bevægelse. Derfra kommer al bevægelse i
livet, og derfra kan man forklare alle miraklerne. Jeg’et
i de levende væsener har jo al magten, når de er blevet
kristusvæsener”, har Martinus udtalt.
Mange mennesker har oplevet, at de i stor sorg og fortvivlelse har bedt til Gud, og at deres bøn omgående er
blevet opfyldt. De har oplevet et ”mirakel”, som Martinus
deﬁnerer: ”som en foreteelse, der er blevet til ved hjælp
af en indsats af kræfter, der unddrager sig de almindelige
kendte fysiske love for skabelse eller manifestation.”
Et mirakel bliver skabt af
psykiske kræfter, når de
fysiske kræfter ikke slår til,
men er alligevel ”en ligeså
naturlig ting som enhver
anden form for skabelse”,
skriver Martinus og tilføjer, at de åndelige væsener,
der står bag disse mirakler,
er dem vi her på jorden
kalder engle.

Vort urbegær er så stærkt, at det kan få universet til at
opfylde et hvilket som helst normalt ønske. Det er derfor,
at den materialistisk indstillede videnskabsmand eller
forsker igennem sin tro på, at alt er tilfældigt, kan få
universet til at ”bevise”, at alt er tilfældigt ved, at han ubevidst påvirker sine egne forskningsresultater! På samme
måde kan den åndeligt indstillede forsker få universet til
at bevise det stik modsatte!

Koncentrerede tanker kan
skabe mirakler
Tanker er børn af begæret, skriver Martinus, og med vor
koncentrerede tanke kan vi skabe mirakler. Vi må opøve
vor tanke, således at vi kan sende den som en laserstråle
hen imod det, vi begærer. Vi skaber i realiteten vort eget
liv, idet vore tanker og følelser ved hjælp af urbegæret
tiltrækker enten rigdom, sundhed, glæde og lykke eller
økonomisk ruin, angst, ulykke eller sygdom. Vi tror, at
vi er magtesløse og ofre for skæbnen, men hver og én af
os er en del af Gud og er derfor i besiddelse af guddommelige kræfter. Problemet er bare, at vi her i slutningen af
Dyreriget hverken er klar over det eller tror på det. Derfor
begrænser vi os selv i stedet for at leve livet fuldt ud.
Men når vi på et tidspunkt i vor udvikling er blevet klar
over, at alle normale ønsker før eller siden bliver opfyldt,
må vi først deﬁnere et stærkt ønske, så må vi tro på det
uden vaklen, derpå sende stærke følelser hen mod det,
skrive ønsket ned og læse det højt og være tålmodig og
vedholdende.
Alt, hvad man sender stærke og vedholdende følelser
hen imod, tiltrækker man! Elsker man f.eks. penge som
onkel Joakim, strømmer de hen til én, og hvis man frygter at mangle penge, kommer man netop til at mangle
penge! Men det kræver øvelse at skabe i fysisk materie.
I begyndelsen dyrker vi ”privatinteressen” og ønsker os
materielle skatte i form af penge, store huse, biler, swimmingpools osv., men efterhånden ændres vore ønsker
hen i mod ”fællesinteressen”, og vi beder nu uselvisk
for andre.
Martinus udtrykker det på følgende smukke måde: ”At få
sin tanke og vilje, hvilket i virkeligheden vil sige at få sit
ønsketalent bragt i en sådan fuldkommen tilstand, at man
kun kan begære det rigtige, er identisk med det, vi kalder
”fuldkommenhed”. Det er en sådan vanebevidsthed, der
er det absolut uundgåelige fundament for opnåelsen af
den højeste fuldkomne eller lykkeligste skæbne i spiralen.
Det er den skæbne, jordmennesket ser hen til som den
kommende ”varige fred”, ”kosmisk bevidsthed” eller
”salighed”.
(Et kapitel i et manuskript tilsendt forlaget)
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Mand eller kvinde i tidligere liv?
v/Svend Åge Rossen
I Martinus kosmologi kan man ﬁnde i det mindste ﬁre
argumenter for, at man i fortidige liv har haft samme køn
og ligeledes i fremtidige liv vil have samme køn som i
indeværende liv. For det første, at
køn og personlighed er integrerede
størrelser i et menneskes hele væsen,
som ikke kan skilles ad. Hankønsorganismen hhv hunkønsorganismen
med dens form, udseende og kønsorganer er ikke et kostume eller
en maske, der midlertidigt er
påført individet og kan tages af
igen, når rollen er spillet.
Den mandlige og kvindelige
organisme er derimod i nøje
overensstemmelse med individets mentalitet på dets nuværende udviklingstrin. Hvis en
mand derfor skulle blive en kvinde
i næste liv eller omvendt, ville der
være tale om en total forvandling
af personen. Det ville være et helt
andet menneske.
Kønsskifte mellem livene ville også rejse det spørgsmål,
hvor de kønskarakteristiske evner kommer fra. Som mand
eller kvinde har man i generationer haft sine specialer
med hensyn til arbejdsroller. De har hver for sig udviklet
en række evner på hver deres område. Kønsskifte mellem
livene ville være en indviklet løsning, som ikke giver den
enkle kontinuitet, som det samme køn gennem livene
kan byde på.

Loven for organdannelse
og repetition
Det andet argument drejer sig om, hvorledes man i grunden kan danne organer i en organisme. Kønsskifte ville
jo fordre, at kønsorganer som livmoder og æggestokke
eller testikler kunne skabes spontant ved en ny fødsel.
Her forklarer Martinus, at disse organer er udviklet gradvis gennem en millionårig evolution ligesom de andre
organer og organismen i sin helhed.
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Organdannelsen følger samme lov som talentskabelsen
dvs alle andre færdigheder. Der er tale om tre stadier,
hvoraf det første er karakteriseret ved ønsket om den
pågældende færdighed. Dette stadium kalder Martinus
A-viden, og det er her motivationen til det næste stadium
opstår, nemlig øvelsesfasen (B-viden), hvor man
via forsøg/fejl gradvis optræner en mere og
mere sikker og nøjagtig funktion på
det pågældende område.
Øvelsesfasens længde afhænger af
færdighedens omfang og karakter,
men når der er tale om opnåelse af
det perfekte stadium (C-viden) i
form af organdannelse og endda så centrale og livsvigtige
organer som de kønslige, der
befordrer forplantningen og
har været en betingelse for
artens beståen gennem tiderne,
må vi forestille os, at det kræver
årmillioner.
Ser vi biologisk på sagen kan vi konstatere, at de første stadier på kønsudviklingens vej allerede er på plantestadiet, hvor
den ukønnede celledeling suppleres med
en kønslig forplantning under udvikling af frøanlæg
og spermatofytter. Gennem hele dyreriget udvikles og
konsolideres kønsorganerne og er altså i dag et samlet
produkt af en millionårig udvikling, der helt svarer til
Martinus analyser jf. Livets Bog V stk.1937.
At hele denne biologiske udvikling vedkommer det enkelte menneske af i dag, viser sig ved, at vi rent faktisk i
store træk repeterer de evolutionære trin i fosterperioden.
Og her viser de kønslige træk sig på et tidligt tidspunkt,
så barnet ved fødslen er klart dreng eller pige. Ikke blot i
fosterperioden, men også hele barndommen og ungdommen helt frem til 30-årsalderen er ifølge Martinus en
gradvis mere og mere speciﬁk repetition af tidligere liv.
I slutningen af 20’erne repeteres således det sidste liv, i
midten af 20’erne det næstsidste osv. Jo yngre man er, des
hurtigere foregår repetitionerne og i fosterperioden er der
som sagt tale om hele udviklingsepoker i dyreriget.
I form af repetitionsprincippet præsenteres vi for det
tredje argument for, at man har samme køn i alle livene.

Hvis man skiftede køn, måtte det også vise sig i repetitionperioden ved, at man jævnligt skiftede køn frem til 30årsalderen. Det er heldigvis ikke tilfældet, repetitionerne
kan være besværlige nok endda!

Polforvandlingen
Et fjerde argument ﬁnder vi i Martinus’ skelsættende analyser over menneskets polforvandling. Selv om vi i overensstemmelse med vor animalske afstamning fremtræder
som hhv mænd og kvinder, har vi alle begge seksuelle
poler i os. Men den modsatte seksuelle pol er latent eller
”sovende” i dyreriget, så dyrene som hovedregel fremtræder som hanner og hunner. Dyrene er med Martinus’ ord
”enpolede” væsener. Det er mennesket derimod ikke , i
hvert fald ikke hundrede procent. I virkeligheden er den
modsatte pol ifølge Martinus allerede i betydelig fremvækst. Det som gør Martinus’ polanalyser skelsættende
er, at han identiﬁcerer den rent menneskelige udvikling
med den modsatte pols udvikling!
Alle menneskelige egenskaber hos os er - i modsætning til
de dyriske – virkninger af den feminine pol i manden og
den maskuline pol i kvinden. Både mandens og kvindens
intellektualitet, næstekærlighed, kreativitet, tolerance
m.v. er direkte proportionale med den modsatte pols
udvikling. Essensen i dyrets forvandling til menneske og
dets fortsatte udvikling til at blive et ”rigtigt” menneske
er således en psykoorganisk vækst af den modsatte pol.
Og målet nås, når polerne står lige. Så er mennesket
fuldkomment og vil gennemgå ”den store fødsel”, hvor
igennem det får kosmisk bevidsthed.
Denne analyse af menneskets gradvise poludvikling er
naturligvis uforenelig med kønsskifte mellem livene. Hvis
den feminine pol hos manden har nået en udviklingshøjde
på f.eks. 60% og i de kommende liv skal vokse de sidste
40%, ville det være et brud på denne kontinuerlige polvækst, hvis han pludselig i sit næste liv fremtrådte som
kvinde med en 100% kvindelig pol, ligesom det ville
være uforståeligt, at hans maskuline pol, som var 100%,
måske nu pludselig kun er 60%.

Hvis kønsskifteteorien og poludviklingsanalyserne skulle
forenes, måtte man forudsætte to parallelle udviklinger i
forskellige liv i det samme individ, men det ville samtidig
indebære en personlighedsspaltning, der ville gøre enhver
tanke om personlighedens enhed og dens kontinuerlige
udvikling til skamme. Reelt må man derfor konkludere,
at tanken om kønsskifte mellem livene er uforenelig med
Martinus’ analyser over poludviklingen.

Hypnotiske regressioner
Raymond Moody blev kendt for sine bøger om nærdødsoplevelser. Efter sine foredrag om dette emne blev han
ofte spurgt, om han vidste noget om oplevelser før dette
liv. Det generede ham mere og mere, at han blev tilhørerne
svar skyldig, og en dag besluttede han sig for at henvende
sig til en kendt hypnotisør for selv – om muligt – at blive
hypnotiseret tilbage til en fortid før dette liv.
Resultatet var overvældende. På én eftermiddag blev han
hypnotiseret tilbage til, hvad der i det mindste umiddelbart
forekom at være 9 forudgående tilværelser. I 8 af de 9
”tidligere tilværelser” havde Moody samme køn, men i
det 9. og sidste var han kvinde. Han oplevede da et liv som
kvindelig kunstner i Kina. Dette liv endte dramatisk, idet
han som gammel kvinde blev kvalt af en ung mand.
”Jeg havde fornemmelsen af at sidde som passiv tilskuer
til en ﬁlm. Begivenhederne udfoldede sig optrin for optrin. Det var som at sidde i en biograf. Alle detaljer var i
farver og meget tydelige, jeg behøvede ikke at foretage
mig andet end at se.”
Efter denne personlige oplevelse begyndte Moody selv at
dyrke den hypnotiske regression på sine klienter som led
i en terapeutisk praktik. Han arbejdede herefter på linie
med den gruppe af regressionsterapeuter, som er opstået
siden 1980 i forbindelse med New-age-bevægelsen, der
behandler mennesker med psykiske problemer via ”genoplevelse” og bearbejdning af oplevelser fra ”tidligere
tilværelser”.
Men er det nu også tidligere tilværelser, der trækkes
frem fra personens ubevidste dyb til den vågne bevidstheds overﬂade? Ofte er det formodentlig tilfældet, bl.a.
fordi en hypnotiseret person er under kraftig suggestiv
påvirkning fra hypnotisøren og derfor ubevidst søger at
følge hypnotisørens vilje. At denne magt er meget virkningsfuld får man indtryk af gennem eksperimenter med
posthypnotisk suggestion, hvor personen hypnotiseres
til fx fem minutter efter hypnosen at slå sin paraply op,
selvom det er fuldstændigt irrelevant. Han gør det, også
selv om han beﬁnder sig i en stue eller et lokale, som er
fyldt med et publikum, der ler ad ham.
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Moody bringer ﬂere eksempler, som lyder troværdige.
Således et om en patient, der havde gået til traditionel
psykoterapi i ﬂere måneder for at blive af med en alvorlig
depression. Han havde nogle livagtige drømme, hvor han
oplevede scener fra skyttegravene under 1. verdenskrig.
En af hans venner anbefalede ham regressionsterapi og
han gik modstræbende med til at forsøge en behandling
med hypnotisk regression.
Under hypnosen befandt han sig pludselig i et slag under
første verdenskrig. Han var infanterist ved fronten og
var på grund af kraftig beskydning henvist til at søge
dækning i en skyttegrav. Denne oplevelse hensatte ham
i en dyb depression, som nu skyldtes krigen og den konstante fare for at blive udslettet. Han trak vejret tungt og
svedte voldsomt, mens han beskrev den angst, som var
hans konstante følgesvend. Hans ansigt var fordrejet af
smerte og angst, da han beskrev, hvordan de andre soldater blev slået ihjel.
”Det var rædselsfuldt. Hvor jeg end vendte mig hen, blev
jeg mødt af døden. Selv om vi søgte tilﬂugt i skyttegravene, blev vi overdænget med granater. De haglede ned
over os oppe fra himlen.”
Terapeuten havde selv følgende kommentar til denne
hypnotiske regression. ”Jeg har sjældent oplevet en så
følelsesbetonet hypnose. Ud fra min erfaring som terapeut
kan jeg roligt sige, at ingen patient er i stand til at ﬁngere
så stærke følelser. Både følelserne og beskrivelsen var
fuldstændig ægte.” Man skal lægge mærke til, at der ikke
her er den neutrale distance, som Moody selv havde oplevet, hvor han følte sig som passiv tilskuer til en ﬁlm.
Der er altså en forskel i følelsesmæssigt engagement,
når hypnotiserede fortæller om påståede tidligere liv, en
forskel, som antyder, at der ikke altid er tale om regression
til egne tidligere liv. Stanislav Groff, som i 70’erne ved
hjælp af det bevidsthedsudvidende stof LSD undersøgte,
på hvilken måde man kan komme i kontakt med åndelige
erfaringer, understregede som sin erfaring, at man ad den
vej både kunne få en overordentlig levende forbindelse
med andre åndelige personers oplevelser og med sine
egne erfaringer fra tidligere liv.
Når kontakten etableredes med LSD, blev det imidlertid
helt tydeligt, hvornår der var tale om personens egne
erfaringer fra tidligere liv, og hvornår det var fremmede
personers livshistorie, man ﬁk indblik i. Genoplevelsen
af egne tidligere liv havde deres helt egen karakter. Han
brugte udtrykket, at disse oplevelser havde deres egen
”oplevelses-aroma”. Han hævdede, at LSD-indtag var den
eneste metode, der var så dybtgående, at det blev muligt
at skelne mellem egne tidligere liv og andre menneskers
biograﬁer fra det åndelige plan.
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Hvis det forholder sig sådan, at man ved hypnotiske
regressioner kan få forbindelse med andre menneskers
historie i den tro, at det er ens egen, og disse kan være
både mænd og kvinder, er der her et meget nærliggende
grundlag for at komme til den opfattelse, at man selv har
haft det modsatte køn i sidste liv.

Natbevidsthedens univers
På denne baggrund er det naturligt at søge andre forklaringer på regressionsfænomenerne, og lad os først se på
hvilke muligheder, der ligger i natbevidstheden.
I Martinus’ beskrivelse af mennesket rummer det to bevidsthedsformer, dagsbevidstheden og natbevidstheden.
Dagsbevidstheden er vor velkendte daglige bevidsthed,
baseret på vor tilværelse i den fysiske verden, erfaringer
fra de fysiske omgivelser og vore medmennesker, samt
vor viden og erindringer så langt vi husker tilbage i dette
liv. Natbevidstheden er som navnet siger vor bevidsthed
om natten, når legemet sover og den fysiske dagsbevidsthed er afbrudt. Man tror måske i første omgang,
at natbevidstheden kun omfatter drømme, men disse er
kun ”udsivninger” fra det univers, som natbevidstheden
i virkeligheden giver adgang til.
Natbevidsthedens univers eller den åndelige verden er
tilværelsens primære tilværelsesplan. Det er en verden
af stråleformig energi, hvor tanken og den bevidste skabeevne spiller en afgørende rolle. Ligesom oplevelsen af
det fysiske univers er betinget af et legeme med sanse- og
skabeorganer, dvs den fysiske organisme, således er også
oplevelsen af de åndelige tilværelsesplaner afhængig af
sanse- og skabelegemer. Til det formål har det levende
væsen 5 åndelige eller stråleformige legemer, hvoraf især
følelseslegemet, intelligens- og intuitionslegemet spiller
en afgørende rolle for menneskets oplevelsesmuligheder
på det åndelige plan.
Det er disse legemers udviklingstilstand, der betinger,
hvor rige og nuancerede natbevidsthed-oplevelserne

kan blive ud fra en human og intellektuel menneskelig
synsvinkel. Men de er ikke blot afgørende for, hvad
individet kan opleve under søvnen, men også for hvad
de kan opleve under ”døden”, idet søvnens og ”dødens”
verden i princippet er den samme, nemlig det åndelige
tilværelsesplan.
Mellem dagsbevidstheden og natbevidstheden er der en
barriere for dyrets og det ufærdige menneskes vedkommende. Det skyldes hensynet til menneskets udvikling.
Dagsbevidsthedsområdet er det arbejdsfelt, hvor menneskets følelser og intelligens kan udvikles, fordi det
her er nødt til at udnytte konkrete fysiske erfaringer og
sociale erfaringer fra dets samvær med andre mennesker
i den daglige tilværelse. Hvis det samtidig havde indblik i
natbevidsthedsområdet, ville det på mange måder kunne
få løsninger foræret uden selv at have ydet det nødvendige
intelligensmæssige arbejde. Det ville være som at kigge i
facitlisten uden at have lært udregningerne eller at bruge
lommeregneren uden at have opøvet den elementære
talbehandling.
Martinus fortæller da også, at mennesker, som ved kunstige metoder opøver okkulte evner og således tiltvinger sig
adgang til natbevidstheden, får svækket deres intelligens,
samtidig med at deres følelsesliv overeksponeres.
Den åndelige verden er livets primære tilværelsesform,
mens den fysiske verden er af sekundær natur. Samværet
med medvæsener har i den åndelige verden den fordel,
at kommunikationen sker direkte ved tankeoverføring.
Man skal ikke bruge tekst eller tale, men kan direkte
modtage andre menneskers forestillinger, oplevelser,
ønsker m.m. i ”tankematerie” som en art supervideo, der
er en tro kopi af deres reelle oplevelser. Men naturligvis
afhængig af at man selv har beslægtede erfaringer, eftersom man ikke kan sprænge sit eget udviklingsstadium og
opleve tilstande, der ligger længere fremme i ens egen
udviklingsbane.
Men inden for sit udviklingsstadiums rammer kan man
altså direkte ”gå ind i” sine medvæseners biograﬁer, hvis
de fremstiller dem i tankematerie. Og der er ingen tvivl
om, at netop denne delagtiggørelse i hinandens oplevelser,
skæbner og udvikling henholdsvis under søvnen og ”døden” vil have et betydeligt omfang og vil være umådelig
inspirerende!
Hvad kan disse oplysninger om natbevidstheden så
bidrage med mht nærværende emne og problem? Jo, de
giver en alternativ mulighed for at forklare de skæbneforløb og begivenhedssekvenser, der kan opleves under
hypnose. Hypnose er formodentlig netop en af de mulige
kunstige veje til natbevidstheden, der åbner for den direkte tankeoverføring fra mennesker, måske fra bekendte,

som midlertidigt beﬁnder sig på det åndelige plan, fordi
de er ”døde”, og hvis liv og skæbne man har været særlig
interesseret i.
Oplevelser af andre menneskers beretninger om deres liv
er i natbevidsthedsområdet mere tydelig og levende end
i den bedste roman eller ﬁlm. Begivenhedernes virkelighedskarakter er så stærk, at den hypnotiserede kan synes,
at det er noget, han selv har oplevet personligt, og at det
har fundet sted i hans eller hendes tidligere liv.

Hypnotisk regression og besættelse
Der er yderligere en anden forklaringsmulighed på, at man
i en hypnotisk regression kan tro, at man genoplever et
tidligere liv, nemlig besættelse. Den amerikanske psykolog, Edith Fiore, har behandlet over 1000 mennesker med
hypnose. I sin bog ”The unquiet dead” fortæller hun, at
mindst 70% af hendes patienter er besatte.
I overensstemmelse med Martinus har hun erfaret, at
mange mennesker, der dør fx ved ulykker, er forvirrede
og ikke forstår deres nye tilstand. De kan være så ﬁkserede på den verden, de har forladt og de aktiviteter, de
har deltaget i, at de ignorerer skytsånder fra den åndelige
verden, som vil hjælpe dem videre.
”Når de ser deres afsjælede legeme, blokerer de eller
hævder, at de sover, eller at det er en anden ..” ”Efter
dødsfald ved ulykker bliver de forvirrede og bliver ved
stedet i timer, måneder, somme tider i år. De går ind i deres
vante omgivelser og kan ikke forstå, at folk ikke kan se
eller høre dem”. – I denne tilstand må man forestille sig,
at disse usikre sjæle prøver at klamre sig til fysiske mennesker for at få del i det fysiske liv, som for dem endnu
er virkeligheden.
Almindelige psykisk sunde mennesker med god selvkontrol og viljestyrke behøver ikke være bange for at
blive besatte eller komme under påvirkning af afdøde
mennesker. Men hvis man har en svag aura og udstråler
de tendenser, som materialistiske ånder søger, er risikoen
til stede. Martinus advarede mod spiritisme, pendulering
og automatskrift, fordi disse aktiviteter nærmest er en
invitation til ånder om at komme indenfor i ens nervesystem. Men også kraftig brug af alkohol og narkotika
virker tiltrækkende på de afdøde ånder, som har været
alkoholikere eller narkomaner og nu må nøjes med at
snylte på den rus, de fysiske mennesker får.
Edith Fiore har imidlertid også erfaring for, at ulykker
med midlertidigt bevidsthedstab kan have været anledningen til, at en afdød har fået et vist indpas i auraen og
organismen. Ligeledes kan narkose på hospitaler eller
hos tandlægen være den lejlighed, en afdød har benyttet sig af til at komme ind. I den sammenhæng fortæller
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hun for øvrigt, at tandlæger ofte har mange ånder knyttet
til deres aura. Der kan således være ﬂere, ja adskillige
”gæster” i ens aura. På det grundlag har hun udviklet en
hypnotisk teknik, således at hun kan påvirke de ubudne
gæster suggestivt og få dem til at vende sig positivt mod
den åndelige verden.
Martinus fortæller, at det kan være skæbnesvangert, hvis
primitive ånder får indpas i ens aura, fordi de kan få magt
over ens tanker og handlinger. Han skriver: ”Besættelse
kan ﬁnde sted og er ofte en fremherskende faktor i årsagen til forbrydelser, mord og drab. I sådanne tilfælde,
hvor en ugerning skyldes en besættelse, kan forbryderen
bagefter ikke gøre rede for sin udåd. Han har nærmest
været i en slags halvtrance. Han husker kun, at han blev
grebet af en uimodståelig trang til at udføre forbrydelsen.” (Kosmos 10/1990)

mands liv. I det følgende viste det sig imidlertid, at hendes
informationer passede på hustruen til hendes musiklærer,
som var død for nogle år siden. Hun havde knap set hans
hustru, og det var ikke muligt at forklare, hvordan hun
havde fået et så omfattende kendskab til hendes liv.
På baggrund af ovennævnte analyser er det sandsynligt,
at den afdøde hustru har knyttet sig til den 21-åriges
aura, måske som et forsøg på at genskabe kontakten til
manden!
(Jævnfør Martinus: DEV II, symbol 21 s.160)

I tilgift til de tilstande, som allerede er nævnt med hensyn
til risiko for besættelse nævner Martinus i samme artikel
også hypnose! Man kan derfor meget nemt forestille sig,
at det ikke blot er klienten i stolen, som hypnotiseres,
men tillige en eller ﬂere af de eventuelle besættere. Og
hvis hypnosen er et forsøg på regression til tidligere liv,
vil man næppe kunne afgøre, hvis tidligere liv det drejer
sig om. Her er der utvivlsomt en vigtig kilde til fejlfortolkning af hypnotiske regressioner.

Martinus’ analyser af polforvandlingen udelukker, at mennesker skifter køn mellem livene. Hvis det var tilfældet
skulle det som nævnt også vise sig i personens repetitionsperiode op til 30-års alderen. På det grundlag må de
beretninger om hypnotiske regressioner, der kunne tyde
på kønsskifte have andre forklaringer. I den forbindelse
peges der her på Martinus’ analyser af natbevidstheden
under søvnen og under døden, hvor der kan overføres
meget levende biograﬁsk materiale fra et menneske til et
andet. Når man sover eller er såkaldt død, kan man klart
skelne mellem egne erindringer og andres beretninger,
men når man primært er i sin fysiske dagsbevidsthed og
ad kunstig vej får informationsmateriale fra natbevidsthedens åndelige verden, er skelneevnen ikke stærk nok
til at kunne registrere forskel mellem informationernes
rette kilde.

Til sidst et eksempel, der mere end antyder, at der er tale
om en besætters tidligere liv og ikke den hypnotiseredes.
Det er hentet fra den svenske forsker, læge og hypnotisør
John Björkhems materiale: En 21-årig kvinde forvandles
under regressionen pludselig til en ældre dame, som giver
en utrolig detaljeret beskrivelse af hendes eget og hendes

Denne manglende skelneevne for dagsbevidsthedens
vedkommende er formodentlig forklaringen på, at mennesker under hypnotisk regression kan tro, at andre personers oplevelser er deres egne og dermed også en mulig
forklaring på, at de tilsyneladende har været af modsat
køn i tidligere liv.

Jul og nytår
Juleaften og nytårsaften er to meget ejendommelige aftener. De afviger fra alle årets øvrige aftener. De
udgør kulminerende festaftener. De fejres til ære for to store, fundamentale livsprincipper i den evige,
altomfattende verdensorden. Nemlig kærlighedsprincippet og udødelighedsprincippet.
Det fundamentale princip, som juleaften er en festaften for, er næstekærligheds- eller verdensgenløsningsprincippet. Dette princip består i, at den stærke hjælper den svage, den kloge hjælper den mindre kloge,
den raske eller sunde hjælper den syge, den rige hjælper den fattige og således fremdeles. Det er derfor
dette princip, der er fundamentet for hele verdens opretholdelse. Hvor dette ikke ﬁnder sted, eksisterer
ragnarok eller dommedag.
Nytårsfestens årsag er årsskiftet. Men årsskiftet er kun en enkel lokal udløsning af et altomspændende,
gigantisk, kosmisk princip, uden hvilket en evig livsoplevelse ville være en absolut umulighed. Ved
nytårsfesten fejres det evige kosmiske kredsløbsprincip, i kraft af hvilket væsenernes livsoplevelses- og
manifestationsevne stadigt fornyes og de dermed garanteres evig, urokkelig livsoplevelse.
(Martinus i artiklen ”Juleaften og nytårsaften” Kosmos nr.16/1974)
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Kan man skifte køn
mellem inkarnationerne?
v/Uwe Todt
I Livets Bog 5 stk. 1937 siger Martinus:
”Det er fejlagtigt at tro, at man fra
det ene jordliv til det andet skiftevis
kan være mand og kvinde. Begge
manifestationer kræver en lang
udviklingsepoke bag sig. Maskulinisme og feminisme er genialiteter,
er organiske produkter baserede på
opøvede talenter på samme måde
som alle de øvrige livsfunktioner i
væsenets organisme eller kropslige
regioner. Ligesom man ikke kan
skifte åndedrætssystem, fordøjelsessystem, hjertesystem etc. fra et liv til
et andet, således kan man heller ikke
på normal måde skifte seksuelle eller
kønslige organer og dermed deres
funktioner om til nye principielle
udfoldelsesmetoder og anlæg. Kun
i opfyldelsen af loven for det evige
kredsløbsprincip kan muligheden
af enhver ændring i manifestation,
skabelse og oplevelse åbenbares.”
De terapeuter, der fører deres klienter
tilbage til tidligere inkarnationer, fortæller imidlertid noget andet: kvinder husker mandlige inkarnationer og mænd husker kvindelige inkarnationer.
Til spørgsmålet om, hvorvidt man kan skifte køn mellem
inkarnationerne, ﬁndes der en rapport om reinkarnations-beretninger fra Universitetet i Virginia, USA, hvor
man har undersøgt dette spørgsmål. Et resumé fra disse
undersøgelser ﬁndes i en bog med titlen ”Children who
remenber previous lives” (Børn som husker tidligere
liv) af Ian Stevenson. Her undersøges mere end 2500
beretninger fra alle dele af verden fra børn, som husker
deres tidligere liv.
Børnene fortæller om deres erindringer, så snart de har
lært at tale eller lidt senere i alderen mellem to og fem år.
Erindringerne bliver som regel glemt mellem femethalvt
år og syvethalvt år. Forfatteren skelner mellem uopklarede og opklarede tilfælde. Ved de opklarede tilfælde kan

man ﬁnde børnenes tidligere familie
og få berigtiget børnenes oplysninger. Når børnene kan huske tidligere
liv, skyldes det som regel, at de da
døde allerede i deres barndom og
hurtigt reinkarnerede.
Undersøgelsen gav følgende resultat: Af de, der skiftede køn, var fra
Indien 3%, fra Sri Lanka 9%, fra
Thailand 13%, fra USA 15%, og fra
Burma 26%. Denne undersøgelse
synes altså at modsige Martinus’
udsagn.
I 1981 udkom i Tyskland den interessante bog ”Der Sphärenwanderer” af Herbert Engel. Forfatteren
beretter i denne bog fra den astrale
verden, i hvilken han – sammen
med andre mennesker – opholdt sig
om natten, og hvorfra han ofte ved
opvågning havde klare erindringer.
I denne verden modtog han også
lærdom. Vi læser:
”To væsener, som elsker og ærer hinanden dybt, kan
bogstaveligt indgå i hinanden. Allerede i den jordiske
verden kan det ene menneske opleve sig forenet med en
anden, men da kun i tanker og følelser. Ægtefæller føler
sig ofte som ét væsen, og venner kan opleve sig som ”to
sjæle og én tanke”.
Hvor meget stærkere er nu en sådan sjæleoplevelse uden
den hæmmende jordiske krop. Det er kendt, at i den
åndelige lysverden er foreningen af mand og kvinde en
virkelig kroppenes forening, og desuden – ikke kun som
fantasi men bogstaveligt – kan to elskende optræde som
én krop. .. Hver af de nu til-eet-blevne ønsker ikke mere
nogen adskillelse. Den opståede nye form oplever, føler
og tænker i lykkelig samdrægtighed. Ja, samhørigheden
ses i det forenede væsens udseende.
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Nu ﬂyder bevidsthedens stræben mod fuldkommenhed
i mænds og kvinders sjæle sammen og danner en varig
enhed. Det er klart, at hvis et sådant væsen søger ﬂere
erfaringer til videre fuldkommenhed på jorden, altså reinkarnerer, vil det få det køn, der svarer til dets dominerende
tendens. Hvis manden havde en stor del kvindelig tendens
og kvinden ligeså, så vil det reinkarnerede væsen blive en
kvinde. Var manden maskulin og kvinden havde maskulin
tendens, så vil en mand fødes på jorden.”
I hvilket rige beﬁnder de afdøde sig, hvor en sådan
forening ﬁnder sted? Vi ved fra Martinus, at livet fra
fødsel til død og gennemgangen i den åndelige verden
til reinkarnation er en mindre udgave af det store kosmiske spiralkredsløb, for Martinus skriver i Livets Bog
6 stk.1962:
”Medens den kulminerende kosmiske gennemgang af
spiralkredsløbet er den, der dannes af alle jordlivene
tilsammen eller den samlede reinkarnation, udgør jordlivsgennemgangen den gennemgang af spiralkredsløbet,
det enkelte jordliv med sin fysiske og åndelige tilværelse
tilsammen danner. Vi vil her kalde det første kredsløb for
”A-kredsløbet” og det sidste for ”B-kredsløbet”. B-kreds-

løbet er således et kosmisk kredsløb en miniature. Her
gennemgår livet de samme principper som A-kredsløbet,
men ikke i lige stor udfoldelse for hver grundenergis
område, således som tilfældet er i det store kredsløb.
Hver enkelt B-kredsløb er nemlig et led i A-kredsløbets
opbyggelse og bliver derved en lokalitet i dette kredsløbs
helhed.”
Vi kan altså antage, at de mandlige og kvindelige mennesker, som forener sig til ét væsen i den åndelige verden,
og dermed forbinder deres mandlige og kvindelige talentkerner, beﬁnder sig i det rigtige menneskerige. Gennem
denne forening er de i den åndelige verden blevet dobbeltpolede, mens de i den fysiske verden stadig er eenpolede
og kan blive reinkarnerede som mand og kvinde. Således
lader modsætningen sig måske forklare mellem Martinus’
udsagn og beretningerne fra regressioner til tidligere liv
hhv de spontane erindringer om at have været et andet
køn i tidligere liv. Nemlig at mange mennesker er dobbeltpolede i den åndelige verden men stadig reinkarnerer
på jorden som eenpolede kvinder eller mænd.

Kønsforvirring
v/Ruth Olsen
Det ser ud til, at der nu fødes ﬂere børn end førhen med
en tidlig oplevelse af at være født med det ”forkerte” køn.
På den just afholdte kortﬁlm-festival Dok blev der bl.a.
vist en ﬁlm om en dansk dreng, der opførte sig påfaldende
feminint, mere feminint end nogen pige ville opføre sig.
Ifølge Martinus må dette skyldes, at den modsatte pol er
blevet for tidligt udviklet i det forudgående liv og har ført
til et liv som homoseksuel, hvor den nye feminine pol helt
har trængt den maskuline pol i baggrunden. Vurderet ud
fra den moralske udvikling synes der ikke at være tale
om en begyndende dobbeltpolet tilstand, dvs hvor de to
poler er i lige balance.
Men jeg undres over, at en for tidlig udvikling af den
modsatte pol er et så udbredt fænomen. Det siges, der er
mange millioner homoseksuelle i f.eks. Indien, selv om
homoseksualitet er forbudt i det land.
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De tre X’er – endnu en gang…
v/Per Bruus-Jensen

Indledning
Som bidrag til den standende debat omkring X0-begrebet
i forrige nummer af dette blad skal jeg her forsøge at
udrede trådene med relation og henvisning til dé mange
timers samtale, jeg i årene 1957-68 havde med Martinus
omkring det treenige princip og de heri involverede tre
X’er. Samtaler, der i realiteten gør det helt overﬂødigt at
operere med et X0-begreb, hvis man til gengæld holder sig
for øje, at de såkaldte tre X’er i virkeligheden handler om
ét og det samme ”X”, men blot i tre principielt forskellige
fremtoninger og varetagende tilsvarende tre principielt
forskellige kosmiske funktioner, hvoraf det pågældende
X’s mulighed for at gøre sig gældende som et levende
væsen med livsoplevelse og bevidsthed afhænger.

Om det treenige ”X”
Ifølge samtalerne med Martinus er Universet/Livet/Altet/
Gud ved roden et evigt og uendeligt immaterielt Noget,
som (drevet af et såkaldt ur-begær) permanent virkeliggør sig selv i tre principielt forskellige ur-former eller
ur-funktioner, der supplerer hinanden på en sådan måde,
at resultatet netop bliver det, vi kalder Universet/Livet/
Altet/Gud.
Da intet sprogligt ord eller begreb udtømmende og meningsfuldt kan dække det, som ”Det initiale eller ur-oprindelige Noget” reelt ér, har Martinus valgt at udtrykke
det ved det abstrakte symbol ”X”.
Og da det pågældende Noget – ”X” – som sagt evigt og
permanent på én og samme tid virkeliggør sig selv i tre
principielt forskellige ur-former på lige præcis en sådan
måde, at netop den kendte virkelighed (fænomenet LIV
inklusive) bliver resultatet, har Martinus følt det hensigtsmæssigt at knytte tre ligeledes abstrakte tillægsbetegnelser
til det initiale ”X”, og han har her valgt tallene 1, 2 og
3. – Altså X1¸ X2 og X3, og hvor det vel at mærke er
det samme ”X”, de tre tal udgår fra og dermed knytter
sig til.
Heraf henfører den første af de tre former – X1 – til ”Det
initiale Noget” i rollen som princippet skaber; dvs. rollen som initial initiativtager og dermed ultimativ årsag til
fænomenet skabelse (og i samme forbindelse rollen som
ultimativt vidne til skabelsens resultat, dvs. som princippet oplever/subjekt).

For den anden forms vedkommende – X2 – henfører
denne til ”Det initiale Noget” i rollen som princippet
skabeevne, hvilket i praksis vil sige som evnen til at
fremstille sig selv i en form, der kan sættes masser af
navne på, og som dermed får status som en illusionistisk
udgave eller ’genpart’ af ”Det initiale Noget” selv – en
illusionistisk udgave af skabt natur.
Denne skabte, illusionistiske form eller udgave er dermed
en tredje måde, som ”Det initiale Noget” fremstiller sig
selv på, og dermed en tredje principiel rolle, det evigt
og permanent spiller. En rolle, der følgelig gør krav på
betegnelsen ”det skabte” med symbolbetegnelsen X3.
Det er altså det samme initiale Noget – det samme ”X”
– der optræder i alle tre grundlæggende funktions- og
fremtrædelsesformer, og hvilke derved under ét får status
som et tre-enigt funktionsprincip. Et funktionsprincip, der
– drevet af det førnævnte ur-begær – evigt knytter sig til
”Det initiale Noget”/X som betingelse for, at det i praksis
kan gøre sig gældende som det fænomen, vi kalder LIV,
og som i dagligdagen kommer til syne som ikke alene
rigdommen af livsformer her på kloden, men yderligere
som et uendeligt, dynamisk verdensalt, præget af talløse
skabelsesprocesser

Nuvel – én ting er, at Martinus ud fra sine kosmiske oplevelser og erkendelser hævder, at virkeligheden ved roden
er funderet og skruet sammen som her beskrevet. Noget
andet er, om det kan bevises i videnskabelig forstand
– eller blot sandsynliggøres…?
Svaret er forsigtigt bekræftende i den forstand, at det
faktisk allerede er en kendt sag, at i hvert fald det, som
dækker sig bag betegnelserne princippet skabeevnen/X2
og princippet det skabte/X3, i realiteten er ét og det
samme – er to sider af samme mønt – og altså foreløbigt
tegner et to-enigt princip.
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Dette fremgår af, at ”det skabte” – direkte eller indirekte
– uløseligt er knyttet til fænomenet STOF, samtidig med
at stof i virkeligheden er koncentreret ENERGI, jfr. Einsteins berømte formel E = mc², hvor m står for masse/stof;
E for energi, og c² for lysets hastighed ganget med sig
selv, således at den mængde energi, der viser sig som en
bestemt portion stof, kan ﬁndes ved at gange vægten af
stoffet med lysets hastighed i anden potens.
Men hvad er så energi…?
Sagt ultrakort er energi det samme som verdensaltets
skabeevne.
Videnskabeligt deﬁneres energi som evnen til at udføre
arbejde, og da dette at udføre arbejde er det samme som
at skabe, kan energi lige så godt deﬁneres som evnen til at
skabe. Dvs. beskrives som verdensaltets evne til at præstere skabelse og dermed som dets skabeevne, således at det
videnskabelige energibegreb fuldstændigt svarer til det
skabeevnebegreb, Martinus opererer med. Og da som sagt
”det skabte” altid er knyttet til stof, der igen er kamuﬂeret
energi/skabeevne, ligger det tydeligt i kortene, at hele det
materielle verdensalt under alle omstændigheder har status som et to-enigt funktionsprincip: stof/X3 = energi/X2.
* * *

og tilfælde på autonom vis frembringer organisation,
harmoni, skønhed og orden. Kort sagt: kosmos. Tilmed i
en sådan grad og et sådan omfang, at en stadigt voksende
skare af naturforskere mere eller mindre modstræbende
begynder at tilslutte sig tanken om intelligent design som
forklaring på den rådende orden, hensigtsmæssighed og
formskønhed i naturen. Altså dette at naturen på en lang
række områder i strid med det såkaldte objektivitetspostulat (den videnskabelige materialismes ﬁlosoﬁske
hovedhjørnesten) og den ligeledes såkaldte entropilov
(loven for tilvækst af kaos med tiden) frembringer ting og
sager (fx levende organismer), der uvilkårligt leder tanken
hen på overlagt projektskabelse og dermed formålspræget
designvirksomhed i naturen. En designvirksomhed, der
direkte og umiddelbart trækker på de muligheder, der
knytter sig til verdensenergien som arbejds- og skabeevne betragtet. Men det rejser naturligvis spørgsmålet
om, hvordan dette går til, og i endnu højere grad: hvad
eller hvem, der står bag og således gør sig fortjent til
betegnelsen designer…?

Man ved altså, at stof er en form for energi, helt på linie
med alle mulige andre former, energien kan antage som
sin X3-forklædning (elektrisk, kemisk, kinetisk, mekanisk osv).
Til gengæld ved man ikke, hvad energi i sig selv dybest
set ér for noget. Om det er noget materielt eller immaterielt, når det kommer til stykket. Man kender og
forstår kun den rolle, den spiller, nemlig som evnen til
at kunne skabe og iklæde sig alle mulige X3-former, der
af samme grund i hverdagssproget omtales som netop
energi-former – fx bevægelsesenergi, mekanisk energi,
kemisk energi, elektro-magnetisk energi, strålingsenergi,
atomenergi etc. etc.
Imidlertid røber disse betegnelser ikke, hvad energien som
skabe-/arbejdsevne betragtet dybest set ér for noget, men
siger kun noget om dens evne til at maskere sig. Og følgelig må man fra videnskabeligt hold i lighed med Martinus
nøjes med at fastslå dens blotte eksistens og rolle og herudover se den som et ukendt Noget, der indiskutabelt eksisterer. Se den som en universel ubekendt og dermed under
alle omstændigheder som kvaliﬁceret til betegnelsen ”X”.
Ser vi bort fra gåden om energiens dybeste natur og
identitet er det tilsvarende gådefuldt dels hvorfor den
eksisterer, og dels hvorfor den fungerer, som den gør.
Altså som universel skabeevne. Og ikke nok med det,
men som en skabeevne, der ud af kaos i utallige former
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Med hensyn til det sidste af disse to spørgsmål – altså
hvem eller hvad der spiller rollen som designer – svares
der fra Martinus’ side, at det gør den første af de tre Xproﬁler (altså X1), der jo henfører til princippet skaberen/opleveren og i praksis tegner det initiale Noget – ”X”
– i rollen som ultimativ årsag og ophav til al skabelse i
verdensaltet og i samme forbindelse også rollen som ultimativt vidne til skabelsens resultater. Kort sagt fungerer
som levende subjekt med rådighed over fænomenerne
livsoplevelse og bevidsthed som en yderste konsekvens
af den fuldbyrdede skabelse. Og vel at mærke: en tilsigtet
konsekvens, idet netop tilvejebringelsen af livsoplevelse
og bevidsthed er det egentlige og sande mål for det
ur-begær, der som indledningsvis oplyst er drivkraften
bag al den skabelse, verdensaltet under ét præsterer, og
som det treenige funktionsprincip udgør den ultimative
forudsætning for at kunne gennemføre. Og vel at mærke

gennemføre på en måde, der har frembringelsen af såvel
objektive som subjektive fænomener som resultat – for
en stor del af de objektive fænomeners vedkommende
tydeligt præget af intelligent design.
Men så må vi vel også kunne få føling med dette første
princip/X1 på samme måde, som vi kan få føling med
både det andet og det tredje princip (X2/X3 alias energi/
stof), skulle man mene. Men det synes ikke at være tilfældet. For medens både stoffet/X3 og energien/X2 i dag
er kendt af alle oplyste mennesker, gælder dette ikke for
det første princips vedkommende – princippet skaberen/
opleveren/X1. Selv den ihærdige naturvidenskab med
fysikken i spidsen er uden føling med det og afskriver
derfor dets faktiske eksistens.
Jamen selvfølgelig! For det første er princippet skaberen/
X1 lige så immaterielt, som tilfældet er med dét initiale
Noget/X, det er fremgået af, og som det tjener. Og for
det andet lader det sig i pagt med sin rolle kun indirekte
registrere i den verden, der omgiver os. Endda i dobbelt
forstand på den måde, at det udspiller sin rolle ’bag’ skabeevnens/energiens princip/X2, som vi allerede i forvejen
kun har indirekte føling med, idet energien mht. sin rolle
udspiller denne bag den rolle, stoffet/det skabte/X3 spiller,
og som er det eneste, vi har direkte føling med.
Eller for at sige det lidt enklere samt i overensstemmelse
med Martinus’ såkaldte hovedsymbol (symbol nr. 11):
Stoffet/det skabte/X3 har vi direkte føling med i hverdagen. ’Bag’ dette princip ’skjuler’ energien/skabeevnen/X2
sig, som vi dermed kun indirekte har føling med. Og bag
dette princip igen ’skjuler’ princippet skaberen/opleveren/X1 sig, som vi derfor kun dobbelt indirekte har føling
med. Og følgelig er det ikke så sært, at det er svært at få
øje på X1-princippet i den omverden af stof, vi direkte
sanser, og som derfor tegner den umiddelbare virkelighed
for os. Det så meget mere som det pågældende X1-princip
tilmed er totalt immaterielt i sin natur. Og følgelig ser
det ud, som om verdensenergien i den stoﬂige omverden totalt selvstændigt og dermed autonomt fungerer,
som den gør, og i forbindelse hermed oven i købet også
frembringer ting og sager, der spontant leder tanken hen
på intelligent design.
Men når dét er sagt, skal det også som en trøstende efterbemærkning tilføjes, at medens X1-princippet af gode
grunde ikke lader sig direkte registrere i den materielle
verden, har vi til gengæld direkte og umiddelbar føling
med det i vores egen personlige, subjektive livsoplevelse
og bevidsthed, idet det her gør sig gældende som den
centrale instans, vi kalder JEG, og som karakteristisk nok
spiller rollen som det centrum, hvorfra vor personlige
viljeføring og skabelse udgår, og hvortil indtrykkene i
vor daglige livsoplevelse også indgår (jfr. JEG går, løber,
skriver, spiser, ser, hører, lugter, smager etc.)…

I praksis betyder samspillet mellem de tre X-proﬁler
som den egentlige pointe, at verdensaltet som sådant
har status som et levende gigantvæsen. Et gigantvæsen
Martinus identiﬁcerer med begrebet Gud, og som omfatter overhovedet ALT, hvad der eksisterer, i forhold
til hvilket mennesker, dyr og planter samt mikrober og
alle mulige andre livsformer – såvel her på Jorden som
helt andre steder i universet – de facto spiller rollen som
livsenheder og gudekvanter. Eller sagt anderledes: tjener
som livsorganer og -celler i det guddommelige alvæsen og
derfor også helt selvfølgeligt har del i guddommens guddommelighed. Alle sammen uden undtagelse!!! Hvilket i
øvrigt bekræfter sig gennem det forhold, at ethvert af disse
gudekvanter ved nærmere eftersyn afslører tilstedeværelsen af alle tre X-proﬁler i deres kosmiske opbygning og
dermed i lighed med guddommen tegner sig som evigt
fungerende treenige principper – blot i miniformat…

Efterskrift
Som det fremgår, eksisterer der reelt kun ét X. Nemlig
det ”X”, der som et immaterielt, navnløst Noget tjener
som verdensaltets kosmiske ur-grund, og hvoraf alt andet
udspringer. Herunder dé tre arketypiske ur-former, der i
treenigt samspil gør det muligt for det pågældende initiale
X at frembringe såkaldt subjektiv virkelighed (repræsenteret ved livsoplevelse og bevidsthed) og på dette grundlag
evigt tilføre sig selv status som levende. Som et levende
alvæsen af guddommeligt format…
Dybest set er det altså slet ikke nødvendigt at operere med
begrebet X0, hvis blot man husker at tage i betragtning,
at tallene 1, 2 og 3 på treenig vis henfører til ét og samme
X. Nemlig det ”X”, der som et initialt og immaterielt,
guddommeligt Noget evigt tjener som fælles, kosmisk
grundlag for dé tre ur-funktioner, de pågældende tal er
eksponenter for: skaber/skabeevne/skabt.X0-begrebet
er med andre ord blot en hjælp til at huske denne vigtige pointe og i samme forbindelse minde om, at det
initiale, treenige X foruden den allerede manifesterede
virkelighed rummer et uendeligt potentiale af endnu
ikke åbenbarede muligheder for skabende udfoldelse.
Et potentiale, Martinus i sin skitsebog fra 1924 benævner ”det umanifesteredes energi” (diagram nr. 4)…
(Kilde - Martinus: Livets Bog 2 stk. 529-556)

15

Ole Therkelsen og 0X
v/Søren Ingemann Larsen
I sidste nummer af Den Ny
VerdensImpuls (nr. 3/2008,
side 43) fremkommer Martinusrådet med en kommentar
i anledning af debatten om
0X. Man udtrykker heri
overraskelse over, at introduktionen af 0X har givet
anledning til så megen debat. I Martinusrådet ser man
åbenbart ikke noget problem
med at forklare, hvordan 0X
skal forstås, men nøjes med
at konstatere at ”Martinus blot valgte nogle nye nuancer
og perspektiver, som han så ofte gør ved sine hyppige
gentagelser af de enkelte analyser frem gennem værkerne.” 0X er åbenbart bare en ny ”nuance” eller et nyt
”perspektiv”, men vi får ikke nogen nærmere forklaring
på denne ”nuance”. Og kan forekomsten af 0X med rette
siges at være et eksempel på en af Martinus’ ”hyppige
gentagelser”, når nu 0X kun er nævnt ét sted? – Besynderlig konklusion.
Anderledes forholder det sig med Ole Therkelsens lange
udredning om betydningen af 0X i samme nummer af
Den Ny VerdensImpuls. I den forbindelse er det værd at
bemærke, at Rådet understreger, at hvad Ole Therkelsen
eventuelt udtaler vedrørende 0X, står udelukkende for
hans egen private regning og derfor ikke er udtryk for
Martinusinstituttets ”ofﬁcielle” holdning.
Men Ole Therkelsen er den person, Instituttet i sin tid har
betroet opgaven med at færdigredigere diverse efterladte
Martinusmanuskripter, hvis resultat vi ser i bogen med
titlen ”Den Intellektualiserede Kristendom”, og hvori
0X-afsnittet forekommer. Dette i kombination med, at
Ole Therkelsen tillige holder foredrag om 0X på Klint,
gør, at Ole Therkelsen ikke er i en position, hvor han kan
udtale sig om 0X, uden at det i et eller andet omfang tillige
kan tages som udtryk for Instituttets holdning. Ellers må
Instituttet pålægge Ole Therkelsen at undlade at udtale
sig og holde foredrag om 0X.
Med andre ord - når nu Instituttet ikke selv byder på nogen
forklaring - påkalder det sig særlig interesse, hvad Ole
Therkelsen har udtalt om 0X, og derfor vil jeg tillade mig
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følgende kommentarer i anledning af Oles ovennævnte
artikel om 0X.
Det mærkværdige er, at anledningen til artiklen angiveligt
er nogle spørgsmål, Uwe Thodt har stillet Ole vedrørende
Oles bog om Darwin. Men Uwe spurgte ikke her til 0X.
Så Uwe har god grund til at undre sig over, at Ole i den
artikel beskæftiger sig så meget med 0X, som tilfældet er,
når det slet ikke har direkte relation til det, Uwe spurgte
om. Men det er da kun godt, at vi hører Oles tanker om
0X.
Imidlertid kan det være svært at se, at Oles artikel bringer
større klarhed over, hvordan 0X skal forstås.
Som jeg læser Ole Therkelsen, forstår han det ene øjeblik
0X som værende en samlebetegnelse eller logisk forudsætning for X.1+X.2+X.3 og det andet øjeblik som ”i
hovedtræk” lig med X.1
Det ene øjeblik siger Ole: ”I hovedtræk ser jeg ikke selv
nogen væsensforskel mellem X1 og 0X, men jeg oplever
alligevel en ny pædagogisk dimension ved indførelsen af
begrebet 0X.” - Og Ole: ”Der er således ikke tale om, at
Martinus med indførelsen af begrebet 0X ville rette på
nogle misforståelser eller fejl i hovedværket, men snarere
at han ville give en ny og højere vinkling på Guddommens
jeg og det immaterielle.”
Og det næste øjeblik hævder Ole en ”matematisk” forskel
mellem 0X og X.1. Hvordan kan 0X det ene øjeblik ”i
hovedtræk” være lig med X.1 og det næste øjeblik være
matematisk forskellig? Hvor er logikken her?

Det bliver rigtig forvirrende, når Ole hævder, at 0X er lig
med X.1 som en samlebetegnelse for X.1+X.2+X.3. Ole
kan godt se, at det ikke er særligt let at forstå, så kun ved
hjælp af ”mikrointuition” mener Ole, at det giver mening.
Hvad mikrointuition er, får vi ikke noget at vide om, men
Ole er åbenbart i besiddelse af denne sans. Det nærmeste,
man kommer, er, at denne mikrointuition åbenbart er noget, der træder til, når logikken slipper op. Jeg tror, Ole
får meget svært ved at få Martinus til at skrive under på,
at ”intuition” er noget, der er hævet over logik - endda
matematisk logik.
Men det er åbenbart et kardinalpunkt i Oles forståelse af
0X, at X.1 betegner X.1+X.2+X.3, som Martinus skulle
have brugt som ”en pædagogisk forenkling”. Men kan
dette dokumenteres? - Jeg mener ikke, jeg har set noget
sted, hvor Martinus direkte skriver, at X.1 betegner
X.1+X.2+X.3. Vi savner en dokumentation fra Ole her.
I det hele taget er Oles artikel præget af fraværet af dokumentation.
Fx påstår Ole, at 0X er udtryk for nogle for ”høje” analyser. Ole: ”Når Martinus netop på dette sted afbrød sit
arbejde med denne bog, var det fordi han med 0X endnu
engang var gledet over i analyser, der var alt for høje i
forhold til bogens formål”. Hvorfra ved Ole, at det var
det, der fandt sted? - Det kan sikkert udmærket dokumenteres, at Martinus har sagt, at han var i gang med
nogle dybe analyser, men det kan ikke dokumenteres, at
netop 0X-afsnittet var et resultat af det. Ole nævner jo
selv til dokumentation, at Martinus til venner og medarbejdere har omtalt, at han var i gang med analyser af
”Guddommen og guldglorien”. Men eftersom der intet
i 0X-afsnittet står om ”guldglorien”, kunne det da tyde
på, at 0X-afsnittet ikke er et af de steder, hvor Martinus
kom ”for dybt” i sine analyser.
I øvrigt er det interessant at notere sig, at Ole refererer
Martinus for at have sagt, ”at han gang på gang kom
ind i alt for høje analyser, analyser som folk i dag slet
ikke havde brug for, og som de måske først ville kunne
forstå om ﬂere hundrede eller om et par tusinde år”. Ole
antager - uden dokumentation - at en af disse analyser er
at ﬁnde i 0X-afsnittet. Og hvis vi - trods fravær af denne
dokumentation - alligevel antager, at det er tilfældet, kan
det undre, at Ole selv mener, at han forstår dette afsnit,
når vi andre først vil kunne forstå det om ”ﬂere hundrede
eller om et par tusinde år”. Er Ole virkelig ”ﬂere hundrede
eller et par tusinde år” forud for os andre? - For man må
vel antage, at han har forstået det, siden han og Rådet har
ment at kunne udgive det i Martinus’ navn.
Et meget interessant afsnit er følgende:
Ole: ”Men Martinus søgte netop et enestående udtryk,

som han fandt i 0X, hvor han ikke brugte punktummer.
Ved at bruge punktummer som f.eks. i et eventuelt 0.1.
eller X.0 markeres jo, at to forskellige enheder kobles
sammen, og det indikerer en begyndende optælling, som
ved de tre X-er. Med et begreb 0.1., måtte man vel også
kunne tale om 0.2. og 0.3., men det ville jo fuldstændigt
bryde med hele Martinus’ X-terminologi.” - Udover at Ole
helt mangler at dokumentere, at ”Martinus søgte netop
et enestående udtryk, som han fandt i 0X, hvor han ikke
brugte punktummer” (hvad ved Ole dog om, hvad Martinus ”her søgte” ....), mangler vi også dokumentation for,
at der ligger en pointe i, at der ikke er punktum mellem 0
og X. Hvor ved Ole fra, at det for Martinus betød noget,
om der var punktum mellem 0 og X eller ej?
Det interessante ved dette er, at Martinus faktisk ikke var
konsekvent med hensyn til, om han lod X efterfølge af
punktum eller ej. Ved at studere de originale udgaver af
Livets Bog, vil man ﬁnde både formerne ”X 1”, ”X.1”
og ”X.1.”. Og endda også ”X-1”. Men formen ”X1” som Ole i sine ”matematiske” spekulationer antager, at
Martinus bevidst og systematisk har brugt - ﬁndes så vidt
jeg kan se slet ikke i Livets Bog. Men hvorfra har Ole så
X1? - Det har Ole fra de nye udgaver, om hvilke Rådet
og Ole Therkelsen stædigt og vedholdende fastholder,
at de ikke er ændret i ”indholdet”, men kun i ”formen”.
Her har man nemlig - så vidt jeg kan se - konsekvent alle
steder ændret til ”X1”.
Med andre ord baserer Oles matematiske spekulationer
om fraværet af punktum mellem ”X” og ”1” sig på et
falsk grundlag, som han selv - ved at tillade ændringer i
originalen - har været med til at skabe. Dette viser endnu
engang, at Martinus skal tages bogstavelig, når han gang
på gang beder om, at der ”ikke må ﬂyttes et komma” i
hans værk. Mon ikke dette også gælder punktummer? Efter dette må man da håbe, at ﬂere efterhånden forstår,
at vi ikke skal ændre noget som helst i Martinus’ værk
eller i det hele taget forsøge at redigere i det.
Tragisk nok er Rådet for nuværende mere optaget af
ved enhver given lejlighed at påberåbe sig en tvivlsom

17

privatejendomsretlig copyright end at sørge for, at Martinus’ værk ikke undergår ændringer. Vi er i den aparte
situation, at ingen af dem, som Rådet ønsker at genere og
lægge hindringer i vejen for ved hjælp af copyrightvåbnet,
nogensinde selv kunne drømme om at ændre i værket.
Det er kun Rådet selv, som netop er sat til at sørge for, at
ændringerne ikke ﬁnder sted, der foretager disse ændringer. Og uden for Instituttet er vi - på grund af copyright’en
- magtesløse tilskuere til sceneriet. Copyright’en skulle
jo netop tjene til at beskytte værket mod ændringer, nu
bruges den i stedet af Rådet og Instituttet som et skjold,
så andre udenfor er forhindret i at beskytte værket mod
disse ændringer. Samtidig med, at den bruges til at bremse
udbredelsen af Martinus’ værk. I sandhed en bizar situation, som det er meget svært at se skulle harmonere med
Martinus’ ønsker og være i Sagens interesse.
Til støtte for Oles matematiske forklaring på forskellen
mellem X.1 og 0X (som Ole i øvrigt ikke ”i hovedtræk
ser er væsensforskellige”) henviser Ole endvidere til
studier hos numerolog og håndlæser Per Jan Neergaard
og en bog forfattet af samme. Hvad Per Jan Neergaard
og dennes bog speciﬁkt bidrager med til oplysning om
betydningen af 0X, er ikke klart for mig. Men jeg kan ikke
tro, at Martinus har lagt sine analyser således til rette, at
man for at forstå disse er nødt til at studere numerologi
og talmystik. Jeg tror med andre ord ikke på, at der er
nogen pointe at hente her heller.
I parentes bemærket ser vi, at samme Per Jan Neergaard,
hvis erhverv det er at tilbyde håndtydning (gå selv ind
på http://perjan.dk), nu udgør en del af Martinusrådet
(måske på Oles anbefaling?). Det kan dokumenteres, at
Martinus i sin tid gjorde meget for at holde sine analyser
”rene” for sammenblanding og udvanding med andre
”åndsdiscipliner”, såsom clairvoyance, astrologi og
håndlæsning – uden at han dog dermed principielt tog
afstand fra sådanne discipliner. Der er derfor al mulig
grund til at formode, at dette ikke var gået i Martinus’
tid, og det tegner dystert for fremtiden, hvis rådet agter
fremover at supplere sig selv efter det princip. – Dermed
ikke sagt – skal det stærkt understreges - at Per Jan ikke
udmærket kan være både begavet, intelligent og sympatisk, jeg kender ham slet ikke personligt. Men med den
professionelle proﬁl, han har valgt, bør han ikke kunne
være med til at tegne Martinusrådet.
Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror, at grunden til, at
så mange fristes til at tage 0X seriøst som et ny begreb
hos Martinus, er, at vi på vores nuværende stade - og
det gælder antagelig også Ole Therkelsen og Per-Bruus
Jensen - ikke er bevidst i vores jegs identitet med guddommens jeg. Vi ”savner” derfor et begreb, der kan adskille
guddommens jeg fra gudesønnernes jeger. Men et sådant
begreb opererer Martinus ikke med. Indtil vi selv får

18

kosmisk bevidsthed og bliver bevidst i denne identitet,
må vi nøjes med at henholde os til den logiske forklaring,
vi får fra Martinus, nemlig at eftersom jeget dybest set er
immaterielt og således ikke kan inddeles i ”individer”,
har gudesønnerne dette jeg tilfælles med guddommen.
Og dette immaterielle jeg er derfor i begge tilfælde X.1
og kan ikke være henholdsvis 0X og X.1. Der er derfor
ikke ”plads” til 0X nogen steder.
Livets Bog III, stk 1008:
”Da ingen som helst Oplevelse kan blive til uden
netop i Kraft af, at den er en Afsløring af et eksisterende
„Noget”s Afvigelse fra „Materie” eller „Bevægelse”, kan
dette „Noget” dermed kun eksistere som „Bevægelsen”s
Kontrast. Men „Bevægelsen”s absolutte Kontrast kan jo
kun være det „faste Punkt”. Dette „faste Punkt” er Livets
absolutte Akse. Om dette Punkt drejer hele Tilværelsen
sig. En hvilken som helst Oplevelse af Liv kan altsaa i sin
dybeste Analyse kun være sit Ophavs bevidste eller ubevidste Identitetsfornemmelse med dette „Bevægelserne”s
„faste Punkt”.
Det er rigtigt, at denne Identitetsfornemmelse, indtil
dens Ophav har naaet „den store Fødsel” eller „kosmiske
Bevidsthed”, er indpakket i en „timelig” Emballage eller
er camouﬂeret i Maal- og Vægtfacitter. I dette Tidsrum
har Væsenet derfor ikke nogen særlig Glæde af denne
sin Identitet med det uforanderlige „evige Noget”, men
tror sig eet med „Materien”, tror sig eet med Støvet,
med Tilintetgørelse, med Døden. Men i denne mentale
Mørkeperiode i dets Spiralkredsløb nærer det alligevel
dybt i sit Indre et mere eller mindre bevidst lønligt Haab
om denne dets Identitet med Udødeligheden og dermed
med Uendeligheden eller Guddommen. Og det er for at
stimulere og lette Adgangen til den virkelige Oplevelse af
Genstanden for dette Haab, at vi her har belyst det „evige
Noget” i Væsenet som udgørende dets eneste absolutte
„faste Punkt”.
mail@ingemannlarsen.dk - http://0x.ingemannlarsen.dk
(hvor denne artikel og andre om 0x kan ﬁndes)

Mar�nus ufærdige manukripter
set ud fra Gavebrev og Strukturen
v//Mischa Lim
I de senere år har man
ofte hørt rådet for Martinus Institut referere
til det Gavebrev af 18.
juni 1980, som Martinus
oprettede, inden han
forlod det fysiske plan.
Det er især én passage
i Gavebrevet, som rådet Mischa og Martinus
fremhæver, og hvorved
man retfærdiggør udgivelsen af Martinus’ ufærdige manuskripter. Senest nævner Ole Therkelsen Gavebrevet
i sin artikel i Den Ny Verdensimpuls 3/2008, og han
skriver:
”Martinus testamenterede hele sit værk til den selvejende institution Martinus Institut, og gav Instituttet retten til at færdiggøre ikke afsluttede arbejder.”
(Se Gavebrevet på www.martinus.dk)
Men Martinus oprettede hele to testamenter, både
ovennævnte Gavebrev samt den såkaldte Struktur, som
Martinus underviste sit råd i de sidste mange år af sit liv.
Ordlyden af dette sidste testamente er gengivet i Strukturbogen på side 4, og her siger Martinus:
”Strukturen skal være mit testamente for min Sags
overdragelse til dens trofaste og kærlige med arbejdere efter mit ophør på det fysiske plan.”
(Martinus i brev til medarbejdere den 28. april 1972

Gavebrevets mission
Gavebrevet blev oprettet, fordi det var Martinus’ fysiske eller man kan også kalde det for hans verdslige testamente
- og det blev oprettet, inden han forlod det fysiske plan.
Dermed ville Martinus sikre sig, at det var Martinus Institut og ingen anden, der arvede hans livsværk. Et sådant
testamente er nødvendigt i vor fysiske verden, og for at
undgå misforståelser lod Martinus sit Gavebrev udpensle
indtil mindste detalje. Havde Martinus f.eks. undladt
formuleringen: Retten til at færdiggøre ikke afsluttede
arbejder, så ville eventuelle arvinger kunne anfægte dette
og ville kunne gøre krav på dén del af Martinus livsværk.
Men netop fordi Martinus var så utrolig samvittigheds-

fuld i alt, hvad han foretog sig, blev formuleringen af
hans verdslige testamente så detaljeret, at der ikke var
tvivl om, hvem der skulle arve hans Sag. Med den klare
formulering ville Martinus ikke kun beskytte sit livsværk,
men i aller højeste grad også sit råd. Dét og intet andet
var Martinus fysiske testamentes mission.
Hvis man absolut vil udgive de ufærdige manuskripter, så
kan man godt gøre det, for det kan ingen jordisk myndighed sige noget til det, for som det fremgår af Gavebrevet,
har Martinus Institut fået overdraget den juridiske ret
hertil. Men her kommer Strukturen så ind.

Strukturens mission
Udover den nævnte verdslige side af Sagen må vi ikke
glemme, at Sagen også har en åndelig side, og derfor må
man sige: Vi vil så gerne udgive disse manuskripter, men
kan vi nu også det?
Og hvem kan svare på det? Det kan Strukturen, for
Strukturen er Sagens åndelige testamente og er Martinus’ anvisninger på, hvordan vi skal forvalte vores arv.
Hvad er da Strukturen, og hvordan er den blevet til?
Martinus underviste som sagt sit råd i næsten ti år i
Strukturen, hans åndelige testamente. Alt blev optaget
på bånd og udskrevet og givet til alle, der deltog i disse
møder. Dette åndelige testamente er et aktivt og et evigt
testamente, som viser vejen til den nye verdenskultur, og
som vi – og også rådet – skal arbejde efter hvert eneste
sekund af vores liv. Så når der tales, handles og træffes
beslutninger inden for Sagen, så skal det ske i overensstemmelse med Strukturen.

Ufærdige manuskripter
uden forklaring
Med hensyn til de ufærdige arbejder så omtales disse også
i Strukturen, og eftersom rådet de seneste år har været
og stadig er i gang med at bearbejde disse manuskripter
med henblik på udgivelse, vil det være en god idé at se
på, hvad Strukturen siger herom. Lige nu er man i følge
Ole Therkelsens førnævnte artikel i gang med at forberede
en femte symbolbog til udgivelse.
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skulle ske med hans ufærdige manuskripter efter hans
bortgang. Men på daværende tidspunkt havde Martinus
endnu ikke en løsning på dette. Den beslutning kom først
til ham på hans sidste aften på det fysiske plan. Jeg sad
ved hans seng på hospitalet og pludselig sagde han klart
og meget bestemt: 1) ”Der skal ikke udgives noget mere.”
Og efter en pause: 2) ”Det er færdigt, som det er.” (Dette
meddelte jeg rådet i brev af 9. sept. 2004).

En højere vilje bestemmer

Om lige netop disse symboler siger Martinus:
”Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i
mig, og jeg kan ikke overføre dem i andre mennesker.
Skal de skrives, så skal de skrives af mig.” (Martinus
i Strukturen, rådsmøde 27.08.74)
”Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger
ingen særlig forklaring af mig til de nye symboler, og
derfor mener jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte,
hvad kommer der så ud af det? Nogen tror jo, at de
ved meget mere, end de ved. Heldigvis ikke alle, men
der er altid nogle, som mener, de ved det hele, og at de
nemt kan lave det færdigt. Men hvad bliver der så ud
af det?” (Martinus i Strukturen, rådsmøde 5.8.80)
Martinus ønskede altså ikke, at disse mangelfuldt forklarede symboler blev udgivet. Og han begrunder også hvorfor:
”Og det er slet ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det kommer de til af sig selv. Missionen
er allerede lavet færdig for længe siden. Skulle det
komme an på det, er der rigeligt materiale til, at man
kan få kosmisk bevidsthed.” (Martinus i Strukturen,
rådsmøde 27.08.74)

Manuskripternes fremtid
Martinus var i årenes løb meget optaget af, hvad der
skulle ske med hans ikke afsluttede arbejder, og et lille
års tid inden sin bortgang fra det fysiske plan kom han
med ﬂere muligheder: ”Jeg har sådan en masse stof
liggende. Måske kan jeg nå at få skrevet i al fald det
fjerde bind (DEV4) færdig, og måske kan jeg så …
og nogle andre kan måske godt … stoffet kan jo godt
reguleres … nogle andre kan måske godt skrive dette
stof for sig selv. Sådan ligger landet hos mig.” (Martinus i Strukturen, rådsmødet den 29. januar 1980)
Martinus bruger ordet ’måske’ indtil ﬂere gange. Det er
tydeligt, at Martinus har forsøgt at ﬁnde ud af, hvad der

20

På baggrund af ovennævnte er det tydeligt, at hverken
Martinus’ Gavebrev eller Instituttets Samarbejdsstruktur
støtter rådet i deres antagelse af, at Martinus ønskede, at
hans efterladte og ufærdige arbejder skulle bearbejdes og
udgives. Det ses tydeligt, at Instituttet går imod sin egen
Struktur, en Struktur, som de jo skal være vogtere af.
”Det skal rigtigt pointeres, at det ikke er jeres vilje, der
skal fremmes – det er en højere, og I er kun vogtere
af, at det bliver efter denne højere vilje.” (Martinus i
Strukturen, rådsmøde 25.09.74)
Begge testamenter er nødvendige, men har hver deres
mission. I fællesskab beskytter de menneskehedens arv
og giver os frihed i vores arbejde, så vi kan fremstå suveræne over for omverdenen. Vi er herre i eget hus og
kan forvalte vores arv til glæde for alt og alle. Blot vi
overholder landets love, så kan ingen myndighed blande
sig, for det har Martinus sørget for med sit verdslige
testamente. Og dermed gives der plads til arbejdet med
det åndelige testamente, Strukturen og vor åndelige arv.
For her er det Guds vilje, der taler, og det skal vi være
lydhøre overfor, ligesom vi skal være vogtere af, at det
bliver efter denne højere vilje.

Om den maskuline og
den feminine vej til Martinus.
v/Toni Bjerremose
I Livets bog I, kap. 5, skriver Martinus om jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls og
beskriver i detaljer 2 forskellige mennesketyper, nemlig
intelligensmennesket og følelsesmennesket. Intelligensmennesket har for megen intelligens i forhold til følelse,
og følelsesmennesket har for meget følelse i forhold til
intelligens. Med udviklingen når begge typer til sidst
frem til at blive det, Martinus kalder ligevægtsmennesker
med intelligens og følelse i balance. Men selvom endemålet altså er det samme, er vejen dertil meget forskellig
for de 2 typer.
For i det hele taget at kunne læse Martinus må vi være
i besiddelse af en nogenlunde ligelig blanding af intelligens og følelse. Hvis vi mangler intelligens, vil vi ikke
fatte analyserne, og hvis vi mangler følelse, vil vi afvise
dem som fantasifuldt nonsens. Er intelligens og følelse
derimod i rimelig balance, forstår vi analyserne et langt
stykke af vejen, fordi vi kan forbinde dem med vore
egne erfaringer.
Jeg mener altså, at der er 2 veje til Martinus: Den maskuline vej, dvs. intelligensens vej, hvor intelligensen
dominerer en smule over følelsen, og den feminine vej,
dvs. følelsernes vej, hvor følelserne dominerer en smule
over intelligensen. Den maskuline vej bruges oftest af
mænd, og den feminine vej som oftest af kvinder.
Det er derfor 2 forskellige mennesketyper med hver sin
tilgang til Martinus: Det følsomme intelligensmenneske,
som Martinus benævner ”den humane ateist”, og det
intelligente følelsesmenneske eller den kloge
humanist. Den første
type er som oftest mand,
og den anden type som
oftest kvinde.

Hjertets intelligens
Filosoffen John Engelbrecht siger, at mænd
ved mest, mens kvinder
forstår mest, og selvom
det nok er lidt af en

generalisering, er det nok rigtigt, at det ikke kun er med
hjernens intelligens, at vi forstår, men også med hjertets
intelligens - først da forstås tingene fuldt ud.
Filosoffen og videnskabsmanden Blaise Pascal skrev
engang i 1600-tallet, at hjertet har sine grunde, som
forstanden ikke kender, og det er ligeså sandt i dag som
dengang.

Hvad er vigtigst?
Da de ﬂeste bøger i sekundærlitteraturen og ligeledes
mange artikler om Martinus er skrevet af mænd, er der
derfor en overvægt af bøger og artikler, der er skrevet
af og til følsomme intelligensmennesker, altså et meget
intellektuelt litterært materiale, der næsten kræver, at
man har en akademisk uddannelse, for overhovedet at
fatte bare noget af det. Det kan meget let blive en gold
jongleren rundt med analyserne udelukkende for den
intellektuelle fornøjelses skyld, og der er en vis tendens
til at fortabe sig i tankekonstruktioner, og derved glemme
det allervigtigste: nemlig at leve analyserne!
Det ligger snublende nær at blive hovmodig over al sin
intelligens og glemme at arbejde på at udvikle ydmyghed.
Jeg fornemmer også en vis kulde i alt dette, og bliver i
hvert fald ikke varm om hjertet af det! Der bliver for
megen intelligens og for lidt følelse i disse skrifter, idet det
kun er min intelligens, der nås, og ikke mit hjerte. Derfor
lader diskussioner f. eks. for og imod X0 mig fuldstændig
kold – jeg tror nemlig ikke, at noget levende menneske
kan fatte noget så uhåndgribeligt som det. Er det
for øvrigt ikke også ligegyldigt, så længe vi ikke
elsker vor næste som os
selv og kan tilgive alt og
alle altid? Når vi engang
får kosmisk bevidsthed,
kan vi gå på opdagelse i
X0, hvis vi da til den tid
synes, at det er særligt
vigtigt!
Der er ikke skrevet meget til det intelligente
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følelsesmenneske, der derved næsten udelukkende er
henvist til selve kilden, altså Martinus’ egne værker, som
for øvrigt ofte er lettere at læse end mange af sekundærlitteraturens bøger og artikler!

Den materialistiske videnskab og
åndsvidenskaben.
Mit indtryk er, at sekundærlitteraturens intelligente skribenter ønsker at tiltrække de materialistiske videnskabsmænd, for at Martinus’ åndsvidenskab på en eller anden
måde kan blive anerkendt som videnskab, og dermed
taget seriøst. Problemet er bare, at ingen materialistisk
videnskabsmand med respekt for sig selv vil røre åndsvidenskaben med en ildtang! Han vil, indtil han af livet selv
får de følelseserfaringer, han mangler for at kunne forstå
den, bekæmpe den som uvidenskabelig. Det nytter altså
ikke at forsøge at tækkes den materialistiske videnskab
– den har nemlig endnu ikke brug for Martinus.
Selvom det naturligvis kan være udmærket at skrive doktordisputatser eller lignende for at gøre den akademiske
verden opmærksom på Martinus, er det måske bedst, hvis
man først gransker sine egne motiver hertil. Er det for i
al beskedenhed, og fordi man ikke kan lade være, eller er
det for at forsøge at glimre i den akademiske verden og
derved tjene sig selv og sine egne ambitioner, i stedet for
som en Jesus eller Martinus at tjene sine medmennesker
og derved sig selv?

De første skal blive de sidste
Men det er selvfølgelig ikke så glamourøst stille og roligt,
i al ydmyghed og i det skjulte at tjene sine medvæsener,
selvom det nok bringer en hurtigere frem til kosmisk
bevidsthed! Jesus siger, at de første skal blive de sidste,
og de sidste de første. Var det måske os, han tænkte på
- vi, der som de første på jorden mødte Martinus’ åndsvidenskab? Hvis denne viden stiger os til hovedet, og vi

glemmer ydmygheden og næstekærligheden, bliver det
måske os, der sidst af alle får kosmisk bevidsthed!
Nogle nedtoner måske følelsesenergien, fordi de er bange
for at blive betragtet som tilhørende en nyreligiøs sekt, og
hvad så? Der er alligevel langt til det almindelige menneskes forståelse af åndsvidenskaben, fordi de ﬂeste kun
ønsker et enten eller – altså enten religion eller videnskab
- og ikke et både og, som åndsvidenskaben jo er.

Den maskuline og feminine pol
Mit indtryk er, at mange ønsker at nedtone den feminine
side i åndsvidenskaben ved at promovere den maskuline
side, men Martinus brugte selv i ”Livets bog” skiftevis sin
maskuline og sin feminine pol, når han skrev de forskellige afsnit. Ingrid Okkels har fortalt, at Martinus i tekst,
skrevet med almindelig tekst, markerede, at han havde
brugt sin maskuline pol, og i tekst, skrevet i kursiv, markerede, at han havde brugt sin feminine pol. Han svingede
altså hele tiden mellem den maskuline og den feminine
pol. Det er måske også derfor, at Martinus kaldte sin sag
for åndsvidenskaben – det feminine princip i form af ånd,
og det maskuline princip i form af videnskab, der herved
bliver forenet og danner en ubrydelig enhed.

Brug det i praksis!
Enhver af os kan gennem vort eksempel påvirke vor omverden. Vi kan hver dag forsøge, som Martinus kalder det,
at være som sole. Andre mennesker vil lægge mærke til,
at vi udsender kærlighed, forståelse og tilgivelse. På den
måde overvinder man alle forhindringer og når direkte
frem til det bedste og smukkeste i hver og en af os.
Ved at tale til intelligensen alene og fremlægge åndsvidenskaben teoretisk, når man kun frem til de få, men ved
i praksis at bruge analyserne til at udøve kærlighed og
forståelse taler man til menneskers hjerter, og når derfor
frem til alle!

Apropos regeringens argumenter for at gøre Danmark til en krigsførende nation:
Rent teoretisk eksisterer der allerede en fornemmelse af, at aggression og magtudfoldelse er noget negativt.
Det medfører, at man camouﬂerer sine krigshandlinger og sine begær. Det gælder om i den ydre fremtræden
at få det til at se ud, som om det er helt andre ønsker, der ligger bagved, ønsker, som er uselviske og baseret
på næstekærlighed.
Folk skal suggereres til at tro, at krigshandlingerne er forsvar for humanitet, moral og menneskelighed. Propaganda er løgnens triumf, det er autoriseret anvendelse af camouﬂage og demoralisering. Men trods alt afslører
propagandaen, at en ny og større kraft er ved at bryde frem i menneskenes sind, ellers behøvede man ikke at
camouﬂere krig og magtmisbrug.
Martinus i artiklen ”To slags sult” (28/6-1948)
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Om bøger
The Secret

- Hemmeligheden
Af Rhonda Byrne
Borgens forlag 2007
198 små sider - 250 kr
ISBN 87-21-02999-9
anm. Ruth Olsen

Først ﬁk australieren Rhonda Byrne lavet en ﬁlm med
denne titel, og derudfra blev denne bog til, hvis medvirkende stort set alle er fra USA. Det, Rhonda pludselig
havde opdaget, var hvad vi kalder ”loven for tiltrækning”,
og som forfattere i USA havde skrevet om i årtier på
forskellig måde, bl.a. i bogen om Silvametoden, ja som
Jesus faktisk havde fortalt om for 2000 år siden (Matt.
21,22).
Men for Rhonda havde det altså været en hemmelighed,
indtil hun i en livskrise ﬁk øje på den og opsøgte folk, der
havde skrevet om den. Layout-mæssigt er det en smart
lille bog, eventyragtig, men for mig at se er indholdet lidt
overﬂadisk. Der forekommer en masse påstande, som
ikke er logisk underbyggede, hvorfor vi er overladt til
at tro på dem. Måske er jeg, fordi jeg kender Martinus’
logiske analyser, blevet lidt for krævende, for det er ellers
på mange måder en sympatisk og kærlig bog.
Bogen virker dog meget amerikansk ved sit fokus på at
kunne tiltrække sig materiel velstand, godt helbred og
en partner. Og sit fokus på troen. Den siger mange gode
og rigtige ting om kærligheden som universel kraft, men
nævner for lidt om forudsætningerne for at opnå det,
man ønsker. Den får det nærmest til at se ud, som om
”universet” er et tag-selv-bord.

tiltrækning er ikke så enkel, som denne bog giver indtryk af. Der er f.eks. noget, der hedder karma. Hvis din
inkarnationsplan går ud på, at du i dette liv skal høste
nogle nødvendige lidelseserfaringer, kan du ikke ved bøn
eller nok så mange ønsker ændre på det. (Jfr. Martinus i
”Bønnens mysterium” kap. 8) Men du kan ønske og få
styrke til at klare lidelserne.
Bogen har nogle, hvad jeg vil kalde ”løsagtige påstande”.
F.eks. påstås der (s. 58), at hvis du har et fedmeproblem,
skyldes det, at du tænker ”fede tanker”, og så snart du
holder op med det, vil du tabe dig – uanset hvad du spiser!
Som om man kan ændre den slags kun med tanker. Der
må nu engang også handling til. Men ifølge denne bog
synes det kun at være et spørgsmål om at tænke rigtigt
og tro nok på det. Hvis du ikke får det, du ønsker, er det
fordi du alligevel ikke tænkte rigtigt og troede nok. Altså
din egen skyld!
I det store og hele forekommer bogen mig meget optaget
af noget selvisk. Det er ikke næstekærligheden, der er
fokus på. Loven om tiltrækning er reel og logisk nok, det
kan man læse i Else Byskovs bog. Hvis ”the secret”, ﬁlm
som bog, kan få mennesker til at blive åndeligt søgende
på et dybere plan, er det jo udmærket med sådanne populariserede udgaver.

Samfund uden Gud
Af Phil Zuckerman
Forlaget Univers
228 sider - 249 kr
ISBN 8791668210
Anm. Ruth Olsen

F.eks. kan man læse (s.6): ”Hvorfor tror du, at 1% af
befolkningen tjener omkring 96% af de penge, der tjenes?” .. fordi ”de forstår hemmeligheden”…”De tænker
tanker om overﬂod og rigdom, og de tillader ikke tanker
i modstrid med dette at slå rod i deres sind. Uanset om
de er klar over det eller ej, er det deres altoverskyggende
tanker om rigdom, der har bragt rigdom til dem. Det er
loven om tiltrækning i funktion.”

En amerikansk sociolog kom til Århus for i et år at forske
i det, der set fra USA er et mysterium, nemlig: hvordan
kan det være, at de to samfund (Danmark og Sverige),
der er de mindst religiøst troende i verden, samtidig er
de mest humane, med høj velstand og lav kriminalitet.
Det kom der denne bog ud af.

Her ser det altså ud, som om grådighed belønnes. (Hvad
den aktuelle ﬁnanskrise synes at dementere) Loven om

Han gik rundt og spurgte folk om deres livsværdier, hvad
de troede på og om de troede på Gud, og undrede sig over,
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hvordan man kan have en så høj moralsk standard uden
at tro på Gud og Biblen. Hans sammenligningsgrundlag
er det USA, hvor ﬂertallet er meget religiøse, men hvor
samfundet er ret inhumant med stor ulighed, fattigdom
og kriminalitet.
Havde han kendt til Martinus’ verdensbillede, havde
han haft den logiske forklaring, nemlig at den humane
moralske standard afhænger af individernes lidelseserfaringer gennem mange liv og ikke af religiøs tro. Når det
er lykkedes de skandinaviske lande at opbygge rimelige
velfærdssamfund, skyldes det altså, at der her er inkarneret mange med forholdsvis høj åndelig udvikling. Altså at
de ﬂeste her har overstået de værste jordiske lidelser.
Det forfatteren imidlertid opdager, når han prøver at gå
dybere ind i folks manglende gudstro, er at for mange er
det faktisk kun kirkens Gud, de ikke tror på. Mange har
deres egen private gudsopfattelse, som de dog har svært
ved at konkretisere. Men i det hele taget er religiøse
emner noget, der ikke optager sindene endsige noget,
man snakker om. Emner som himmel og helvede anses
nærmest som noget komisk. Det undrer også forfatteren,
at selv uden en religion er folk ﬂest ikke bange for at dø,
end ikke de gamle der er tæt på.
I bogen er der i øvrigt en lille historie om en ung mand,
en af de få der åbent havde erklæret, han troede på den
kristne Gud, som forfatteren traf igen, da han var tilbage
i USA. Under sit års studieophold i USA havde den unge
mand besøgt forskellige kirker, som der jo er mange af i
det land. De oplevelser, han her havde fået, havde gjort
ham til ateist, betroede han forfatteren. Den suggestion
og manipulation, han havde følt sig udsat for, havde
vakt hans afsky. Det var ikke en kristendom, han brød
sig om!
Denne bog vil måske ikke sige danskere (og svenskere,
de er også en del af de udforskede) så meget, men for
amerikanerne (og andre superreligiøse) må den vække
til eftertanke. For når det ikke er religionen, der forbedrer mennesket, hvad er det så? Og hvad er det, der er
grundlaget for et humant samfund? Med Martinus ved
vi det godt, og med tiden ﬁnder resten af verden også
ud af det.

I den forgangne sommer havde Jonas et populært esperanto-kursus på Martinus-centeret i Klint. I den anledning
blev jeg klar over, at bogbiksen manglede noget i sit bogsortiment, nemlig en lærebog i esperanto. Så det har vi nu,
en ﬁn een med mange billeder og en meget pædagogisk
tilgang til stoffet. Den ser nem ud.
Hvis jeg havde været noget yngre, ville jeg gerne give
mig til at lære det sprog, for det giver jo adgang til et
efterhånden stort globalt netværk, og for rejselystne giver
det mulighed for billige overnatninger rundt om i verden
hos folk, man kan tale med. I næste inkarnation vil jeg
lære det, har jeg besluttet.
Vi er nødt til at have et fælles globalt sprog, hvis jordens
folk skal forenes, og jeg tror - ligesom Martinus gjorde
– at det bliver esperanto. En skønne dag.

Drømmehealeren
Af Adam
Borgens forlag 2008
144 sider - 169 kr
ISBN 87-21-03036-0
Anm. Ruth Olsen

Forfatteren, der kun kalder sig Adam, er angiveligt kun
16 år og stadig en skoledreng, men efter bogens indhold
at dømme virker han utrolig moden og indsigtsfuld. Man
kunne godt tro, der her er tale om en af de ”indigobørn”
(stjernebørn), vi har hørt om skulle inkarnere på jorden
i disse år.
Han fortæller, hvordan han kan se energier, der normalt
ikke kan sanses, og om hvordan han med koncentreret
tankekraft kan ændre i det energimønster, som ligger
bag et menneskes sygdom. I begyndelsen virkede den
ekstraordinære sanseevne forstyrrende, og han prøvede at
undertrykke den, men v.hj.a. kloge forældre ﬁk han kontakt med mennesker, der kunne hjælpe ham med at forstå
den og efterhånden ad erfaringens vej også styre den.

115 sider - 100 kr

I dag betragter han sine evner som en gave, han har fået
for at kunne hjælpe andre. Han er helt bevidst om, at det
ikke nytter at fjerne en persons dårlige energier, hvis ikke
den pågældende ændrer de livsvaner, der er årsagen. Han
kan også se, hvornår et menneskes ”tid er kommet” og
det er meningen, det skal diskarnere, og i så fald nøjes
han med at lindre smerterne.

anm. Ruth Olsen
ISBN 80-89-312-03-0

Han er i stand til at fjernheale og beskriver, hvordan det er
muligt. Det skyldes, at vi alle i det højere vibrationsfelt,

Esperanto

– den direkte metode
Af Stano Marcek
Esperatoforeningen 2007
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hvor han henter sin healingsenergi, er forbundne, dvs vi
er i kontakt med hinanden på det energiniveau, der ligger
over tid-og-rum-dimensionen. Faktisk healer personen sig
selv, det eneste han gør er at bringe sig i resonans med
ham/hende og overføre information, forklarer han.
Da jeg begyndte at læse bogen, tænkte jeg, at det nok
drejede sig om det, Martinus kalder lavpsykiske evner,
men efter den beskrivelse, vi får, må det dreje sig om
veludviklede intuitive evner, som jo ifølge Martinus er
en udvidet evne til at se. Selv kalder Adam det ”en indre
synssans”, og hans problem handlede hovedsageligt om
at udvikle evner til at kunne tolke præcist, hvad han så.
Forlaget kalder (udenpå bogen) det, han gør, for ”mirakelhelbredelse”, men selv afviser han den betegnelse og
siger, det kun opfattes sådan, fordi vi endnu ikke forstår,
hvordan de ﬁnere energier virker. Men han er sikker på,
mennesket ﬁnder ud af det engang og dermed indser, at
alle mennesker på jorden er forbundet og udgør en enhed,
et stort fællesskab.

På bogens bagside står følgende: ”Menneskets psyke
er under forvandling. En individualiseringsproces ﬁnder sted. Den gamle ﬂokbevidsthed med dens stærke
instinktprægede selvopholdelsesdrift må vige for en
ny bevidsthed, der kendetegnes af intellektualitet og
humanisme. Denne psykiske proces kalder Martinus
polforvandling.”
Bogen fås: Pernilla Rosell Steuer, Rosbacken 21
nb, 165 71 Hässelby.(Sverige) tlf. 08-385034 mail:
rosellsteuer@hotmail.com

Korsvejens og
gralsblodets
hemmeligheder
Af Judith von Halle
Forlaget Jupiter
98 sider - 160 kr

Polförvandlingen i
vardagen
Red. Pernilla Rosell och Lars
Palerius

ISBN 87-90678-30-2
Anm.Ruth Olsen

Anm. Ruth Olsen

Jeg plejer at sige, at Rudolf Steiner mystiﬁcerede kristendommen mens Martinus afmystiﬁcerede kristendommen.
Judith von Halle udlægger i denne bog Steiner på en
måde, der gør ham endnu mere mystisk – og derfor for
mig at se uforståelig. Selv om man tolker fremstillingen
symbolsk – her drejer det sig om begivenhederne på
Golgata , er den så langt fra vor tids almindelige tænkemåde, at jeg har svært ved at se, hvad man skal kunne
bruge det til.

Pernilla og Lars efterlyste for et par år siden bidrag til
en bog om, hvordan vi aktuelt oplever polforvandlingen
i vore personlige liv. Nu er bogen udkommet med 13
svenske, 4 danske og en enkelt engelsk bidragyder. Det
er en samling meget forskellige historier, der er kommet
ud af det, interessante på hver sin måde. Nogle er ret
personlige, andre mere teoretiske og et par er næsten
poetisk eventyragtige.

Forfatteren komme med mange gammel-kristelige påstande, f.eks. den om at Jesus var ”Guds inkarnation på
jorden” og at han tog menneskenes synder på sig og
”forvandlede det syndige blod”. Hun siger, at det var Jesu
”åndeliggjorte blod”, gralsblodet, som da det sivede ned
i jorden gjorde menneskenes åndelige udvikling mulig.
Hun påstår også, at Jesu døde krop sank ned i en revne i
klippegrunden, som et jordskælv havde skabt.

Oplevelsen af at leve i en overgangsperiode er det gennemgående tema, men selv om det ikke gør livet lettere,
så har den forståelse af situationen, som læsningen af
Martinus’ værker har givet, gjort det til at leve med. Og
det var vel just meningen med bogen, nemlig at udbrede
kendskabet til, hvorfor det er blevet så svært – det med
parforhold, kønsroller osv. Når man indser og forstår den
logiske årsag og sammenhæng bag tidens problemer,
bliver de nemmere at acceptere.

Der er så mange ting i denne bog, som strider mod min
logiske sans, og mod det Martinus har sagt, at jeg ikke kan
tage den alvorligt. Det kan godt være, som Judith siger
i forordet, at hun har særlige åndelige evner, og at hun i
en påske har oplevet en stigmatisering. Men der står ikke
noget i denne bog, som hun ikke havde kunnet hente hos
Steiner eller i Biblen – så vidt jeg kan se.

Martinus Forum skriftserie
nr.1, 2008
165 sider - 200 sv.kr
ISBN 91-633-3387-3
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Vi ved godt, at Jesu korsfæstelse var en meget speciel
begivenhed for menneskenes udvikling, men det kan godt
forklares, så vor tids mennesker kan forstå det, sådan
som Martinus har gjort i småbogen Påske. Det behøver
ikke iklædes så mange mystiﬁcerende begreber, som det
gøres i denne bog.

til udbredelse af åndsvidenskabens livsoptimistiske budskab. Den kan bestilles på Stjärndistribution, wwwsdist.
se - tlf. 29 0767676. Men jeg vil også rekvirere et lille
oplag til min bogbiks.

Livet – din spegel

At vågne op i drømmen - Nondual bevidsthed

Af Sören Grind

At Leo Hartong

Världsbild förlag 2008

Borgens Forlag

375 sider

166 sider - 160 kr.

290 sv. kr, 260 d.kr

ISBN 87-21-21-03125-1

ISBN 91-85132-78-2

Anm. v/ Gunder
Frederiksen

Anm. Ruth Olsen

Sören har begået en meget ﬂot bog – ”Livet dit spejl”
med underskriften ”om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv”. Det er ikke så ofte, der udgives
sekundærlitteratur til Martinus’ værk på svensk, så jeg er
sikker på, den vil få en begejstret modtagelse i vort store
broderland. Der kan siges meget rosende om bogen, bl.a.
at den ikke er teoretisk tung, og at den forholder sig til
almene problemer for mennesker i vor tid, så jeg spår den
stor udbredelse langt ud over de i forvejen indforståede
Martinus-kredse.
Bogen bærer præg af, at Sören er psykolog og har en
ﬁn forståelse for, hvad mennesker har brug for i deres
personlige udvikling. Ved at drage megen anden viden
og andre inspirationskilder ind i sammenhængen, lykkes
det forfatteren at gøre Martinus’ verdensbillede aktuelt
og vedkommende. I forordet skriver han:
”I denne bog vil jeg påvise den mulighed for øget livskvalitet og selvudvikling, som åbner sig, når man ser sin
personlige og menneskelige udvikling i et større perspektiv. Tankerne i denne bog er udtryk for mit ønske om at
integrere mine erfaringer som menneske og psykolog
med mit kosmiske livssyn, med håbet om at give andre
med lignende interesser næring til sin menneskelige
udvikling.
Målet er at bidrage til udviklingen af en psykologi
grundlagt på et videnskabeligt orienteret åndeligt verdensbillede.”
Jeg har ikke nået at læse hele bogen, der udkom just som
jeg var ved at være færdig med bladet – og selv om jeg
ikke er nogen hurtig svensk-læser, har jeg dog fået indtryk nok til at kunne se, at den er et vældig godt bidrag
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Under denne titel har Leo Hartong beriget os med en bog
på 166 siders spændende tankestof, der som undertitel
kaldes ”Nondual Bevidsthed” - et begreb, der iﬂg. bogens bagside fortrinsvis benyttes inden for østlige skoler.
Nonduale skoler er kendt som zen, advaita, taoisme eller
dzogchen. Alle taler de om, at selvrealisation”ikke er andet end befrielse fra troen på et adskilt ego”. Det drejer
sig altså om helhedstænkning – holisme.
Det vil sige, den spændende tanke, at helheden ﬁndes
selv i det mindste atom, i molekylerne, i cellen og således
videre op til super-, supergallaxen, osv. hvor vi med vor
mentale begrænsning må opgive at fortsætte. Troen på
et adskilt ego er iﬂg. denne opfattelse en illusion. Når
denne illusion falder bort, åbenbares verden, som den
er. Et nøglebegreb til denne opfattelse udtrykkes med
følgende metafor: Før oplysningen: ”hug brænde og bær
vand og efter oplysningen: ”Hug brænde og bær vand”.
Visdom som leder mine tanker hen på et Martinuscitat i
”Vejen til indvielse”, hvor han siger: ”Ydmyghed er vejen
til visdommens port”.
Ligesom titlen er også bogen som helhed fyldt med mysticisme. Det samme kan man sige om forfatteren. Han
fortæller, at allerede i barndommen blev han gjort bekendt
med ideen om, at ”livet havde en åndelig dimension”, men
at han i dag ikke længere skelner mellem det åndelige
og det verdslige. Hans hjem i Amsterdam var præget af
psykiske healere og clairvoyance. Selv lod han fantasien
få frit spil, når han lå på ryggen og så op i himlen og søgte
efter det ”Intet”, som måtte være uden for det ”Noget”,
som vi lever midt i.

Katolicisme og åndelig søgen

Tolkning og evaluering

På et tidspunkt konverterede familien til katolicismen,
hvilket gav yderligere stof til fantasien. Han hadede ganske vist kirken, men var meget optaget af den religiøse
undervisning, han modtog i skolen, selv om der var en
del uafklarede spørgsmål angående Adam og Eva, Guds
natur i forhold til uretfærdighed i verden m. ﬂ. Leo blev
en søgende sjæl, som havde en vis mistro til åndelige
autoriteter. ”Livet måtte rumme meget mere end kun det
synlige. Jeg troede på Gud, men kunne ikke acceptere det,
jeg lærte om ham”. Som ung kom han i forbindelse med
Raja Yoga. Sammen med moderen abonnerede de på et
brevkursus. Læreren var professor i orientalske studier.

Efter ovenstående smagsprøve vil jeg prøve efter bedste
evne at tolke og ﬁlosofere lidt over indholdet i denne
spændende bog, som nok kan siges i nogen grad at være
grænseoverskridende i al fald i forhold til ”mean stream”tænkning. Det er heller ikke Martinus’ klare logik vi
møder, men ikke desto mindre fascinerende tankestof.

Som det jo var mode i 60erne lærte han tidligt at ryge
hash, og da han var umyndig, blev han anbragt på et hjem
for adfærdsvanskelige unge, hvor han traf kriminelle, der
f. eks. havde begået biltyverier, indbrud o. lign. Sammen
med en af de ”straffede” ﬂygtede de og oplevede et liv
på gaderne, hvor han ﬁk kendskab til hårde stoffer”. Han
rejste på ”tommelﬁngeren” gennem Europa og kom som
mange unge på den tid til Indien. Hans tilværelse var
en broget fortælling om psykedeliske stoffer, fængselsophold, tider med fattigdom og afsavn. På et tidspunkt
indtraf hvad han kaldte ”en højdepunktoplevelse”, hvilket
stimulerede til yderlige åndelig søgen. Oplevelsen var for
ham en åndelig opvågning, som viste sig i ”opgivelse af
begreber og forventninger”, der indtraf ”helt af sig selv”
uden at være resultat af en viljesakt”.

Det er forfatterens påstand, som jeg for øvrigt godt kan
dele med ham, at oplysning eller selvrealisation ikke er
noget, der er forbeholdt de ”få udvalgte”. Den drejer sig
om ”hvem og hvad, du virkelig er og ikke om, hvad du
skulle være eller blive”. Den, der både ser efter, hvor kompasset peger hen og hvorfra det peger, har erkendelsen
af sin egen sande natur inden for rækkevidde. For som
det hedder i bogen: ”I denne erkendelse ses det erkendte
og den, der erkender, som værende uadskillelige, idet de
opløser sig i den rene bevidstheds udelte rum” (s.34).
På side 37 får man at vide, at såfremt man er nået her til,
er man det, der forstås ved en ”søgende sjæl”, så jeg må
altså være ”budt velkommen i klubben”.

Man mere end fornemmer en ret udviklet bevidsthed bag
forfatternavnet Leo Hartong. Bogen forekommer nok lidt
sværmerisk, men ikke desto mindre udtrykker den en
vis åndelig modenhed, som gør, at man ikke uden videre
føler trang til at afvise den. Det er et møde med helhedstænkning – holisme – altså den fascinerende tanke, at
helheden er i delene og delene i helheden, som her bl. a.
præsenteres via begreber, symbolik og metaforer, som
vi jo også er kendt med fra Martinus. Helheden er i hver
af de mange celler, kroppen består af. Og når det f. eks.
i Leo Hartongs fremstilling hedder ”du har helheden i
dig og det er det samme som det, der er uden for dig”,
så udtrykkes dermed at ”du ikke er adskilt fra noget som
helst” (selv om det på naivrealistisk vis opleves således).
Alle levende væsener er i princippet lig med Gud. Den
rene bevidsthed er til stede.
Når forfatteren præsenterer begrebet ”den rene bevidsthed” så er den - i modsætning til den menneskelige erfaring som er en stadig foranderlig strøm - uforanderlig.
”Den rene bevidstheds klare rum, hvori denne strøm løber,
forandres ikke. Oplevelsen af tid og rum er en illusion, og
det er den måde, hvorpå ”du viser dig” som en person.
Og her kan vi passende slutte med Martinus, hvor han
bekræfter den fysiske virkelighed som illusorisk, hvilket
” vil sige, at der ikke i denne ﬁndes noget som helst, der
i virkeligheden er det, det på det fysiske plan ser ud til
at være, og at alle fysiske realiteter har sin årsag eller sit
udspring på de kosmiske planer, ligesom de af de samme
affødte eftervirkninger eller resultater også udfylder et
kosmisk formål, bliver det således derigennem for det
kosmiske væsen synligt, at den kosmiske tilværelse udgør
den fundamentale eller virkelige form for oplevelse af
livet”. (LB 1, s. 216).
Og spørger vi så, hvor vi står i dag anno 2008, vil mange
af os utvivlsomt mindes, at Martinus forudsagde tegn
på nye tider efter årtusindskiftet, hvilket stort set falder
sammen med forudsigelser fra Mayakulturen, hvor det
hedder, at 2012 skulle være et skæbneår. Vi må imidlertid
ikke glemme, at vi alle er udstyret med en fri vilje, og
vi kan jo ikke præstere mere, end hvad vi til hver en tid
gennem den barske virkelighed er blevet modne til. Mon
ikke ”skæbnegudinden” også her har et par ord at skulle
have sagt. Jeg tror det.
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Delen og helheden
v/Mette Lüchow
Jeg er deltager på et alternativt kursus. Vi sidder i rundkreds, og har lige fået at vide, at vort jeg er det samme
som Guds jeg. Kursuslederen viser os Martinus hovedsymbol og beder os nu om at sige: ”Jeg er Gud”!
”Nej” tænker jeg ”Det kan jeg da ikke sige... Jeg er da
ikke Gud; han er jo det hele... Det er jeg ikke... Jeg er...
Jeg er en del af Gud! En ”gudesøn”, som Martinus ville
kalde det... Nej, at sige: ”Jeg er Gud” vil for mig være
det samme som, hvis min lilleﬁnger pludselig kunne
ﬁnde på at udbryde: ”Jeg er Mette!””
Jeg kommer til at smile ved tanken, og konkluderer:
”Gud er helheden. Jeg er en del af denne. Som min lilleﬁnger er en del af mig.”

”Ja så! Vi starter altså som immaterielle jeger... Immaterielle ’noget’er’: Små ufærdige væsener, men teknisk
set lig Gud selv”:
I stk. 135: ”Ethvert væsen udgør noget af Guds jeg...”
”X1, ikke?”
”...og noget af Guds åndelige legeme”
”Kan det være X2?”
”... og noget af Guds fysiske natur.”
”X3!”
På det fysiske plan starter vi som minerallivsenheder
- med ”en evig talentkernestruktur for tilblivelse af
”mennesket i Guds billede”(Stk 137) – og så går det ellers derudaf...

Delen og helheden. Er det ikke det, diskussionen handler
om, når 0X og X1 diskuteres?
Hvad er det egentlig Martinus skriver? Jeg slår op i Den
Intellektualiserede Kristendom.
I stk. 134: ”Det immaterielle noget - 0X ... - danner
Guds jeg....”
”Hm! Guds jeg er altså det samme som 0X.”
I stk. 137: ”De levende væsener er ... hver især en ”jegdel” af Guds jeg...”
”Ah ha...”
Videre i samme stykke: ”Vi er her ved det ”evige noget”,
der nu igennem en meget lang skabelses- eller udviklingsproces skal blive til et såkaldt ”levende væsen i
Guds billede””

”O.K.! Så 0X er Guds jeg og X1 er mit jeg. X1 er en del
af Guds jeg. 0X er alle Guds jeger tilsammen. Mit jeg og
Guds jeg er begge af immateriel natur. Helheden og delen.
De kan ikke adskilles” tænker jeg og giver min lilleﬁnger
et kys og siger til den: ”Men du og jeg min ven, vi to må
engang sige farvel til hinanden”.

angående en misforståelse
v/Gunder Frederiksen
Angående det famøse OX tror jeg, vi kan blive enige
om, at der her er sket en misforsåelse, og det er bedst,
at vi indrømmer det fra starten og søger at rette, så godt
det lader sig gøre. Når vi beskæftiger os med Gud, så
er det jo det mest hellige og sublime, der overhovedet
eksisterer, og når den slags kommer til ganske almindelige jordiske mennesker, så kan der utvivlsomt let ske
misforståelser.
Så vidt jeg kan se, er det rigtigt, at det er Martinus selv, der
har indført 0X (s. 223 i ”Den intellektualiserede kristendom” ). Men det skulle aldrig have fundet vej til nogen
bog, da det vil give anledning til en masse forvirring i et
forfatterskab, som ellers fremtræder som udpræget rent
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og klart. Der er kun en forklaring, og det er, at Martinus
ikke har brugt de intuitive evner, som normalt aldrig
svigtede. Det er hovedværket, der er inspireret af Gud
og dermed det aksiom eller det værk, der danner selve
grundlaget for analyserne. Og der eksisterer 0X ikke.
Måske skyldes misforståelsen Martinus’ høje alder. – Men
sket er sket. At prøve at bortforklare noget er ingen god
ide. Som jeg ser det, må vi indrømme fejlen og meddele
den i såvel Impuls som Kosmos.
Det allerbedste ville nok være at indsamle alle bøger med
den famøse fejl og destruere dem. Men det er jo uoverkommeligt. Alternativt kan man sende en rettelsesside ud,
som læserne så kan lægge i bøgerne på det rette sted.

TANKEKRAFT, MULIGHEDER OG FARER

v/Gunder Frederiksen
Verdensaltet er indrettet således, at der er tankekraft overalt. Dertil kommer, at alle levende væsener benytter tankekraft. Men hvad er tanker? Tanker er bevidsthed, som
er overalt. Men der er betydelige forskelle på, hvorledes
menneskene benytter deres tankekraft. Nogle er dygtige
til at bruge deres tankekraft således, at den bliver brugt til
noget positivt, og så er der mennesker, der benytter denne
kraft til noget negativt. Tanker er jo mentale kræfter, som
kan være til gavn og glæde, men også det modsatte f. eks.
når de er af dræbende eller sårende natur. Derfor er det
selvsagt uhyre vigtigt at styre sine tankekræfter. Det er,
hvad menneskene i større eller mindre grad er i stand til
i modsætning til dyrene, der tænker instinktivt.
Et særkende for mennesket er, at det er udstyret med en
fri vilje, hvilket giver det store muligheder for skabelse
af såvel noget godt og positivt og noget, der ikke er så
godt. Dette betyder, at vi mennesker i vor dagligdag har
et stort ansvar, for tanker er kræfter – mentale kræfter
– der kan sendes ud mod omgivelserne – mod andre mennesker, mod dyr og planter, som er åbne eller modtagelige for påvirkning
fra omgivelsernes
mentale kræfter.
Men hvad er det,
der bestemmer,
hvad mennesket
er modtagelig for
eller påvirkelig af?
Det er faktisk dets
eget tankemønster eller mentale
tilstand. Tanker er
jo også noget konkret. Tanker udsendes og modtages
i vidt forskellige
frekvenser og bølgelængder. Nogle
er langsommere
og andre hurtigere
– nogle i længere
bølgelængder og

andre kortere alt efter tankernes natur. Det er tankernes natur, der bestemmer deres bølgelængder og dermed deres
frekvens. Negative tanker bæres af andre bølgelængder
end positive. At det er vigtigt at styre sine tanker, har vi
vist alle erfaret – på godt og ondt.
Menneskene kan lære at styre deres tanker, men det
kræver viljestyrke og omtanke samt en vis tålmodighed.
Dette, at menneskene har fri vilje, giver det utrolig mange
muligheder, for der er ingen grænser for, hvad man kan
skabe af tankemønstre, og hvordan man i det hele taget
manipulerer med det vidunderlige redskab evnen til at
tænke i realiteten er. Det kræver viljestyrke at styre sine
tanker, og viljestyrke er igen afhængig af, hvilket motiv,
der ligger bag tankemønsteret. Det kan variere utrolig meget – lige fra den største og mest vidunderlige kærlighed,
det mest dybfølte ønske om tilgivelse og inderligste bøn
om hjælp, til mørke tankeenergier i form af hævn, drab,
krigsmentalitet, men også sorg og fortvivlelse til glæde
og jubel, der griber mennesket i stunder af ekstase f. eks.
ved en uventet kærlig og lykkebringende begivenhed af
ydre eller indre natur.
Vi hører ofte, at
menneskene står
ved en skillevej.
Jamen er det ikke
noget, vi gør hele
tiden i større eller
mindre grad? Vi
har fået påbud om
at lære at skelne
mellem godt og
ondt – den vigtigste af alle evner. En evne, der
kræver blod, sved
og tårer i spandevis at lære, men
som også fører os
gennem utrolig
mange forskellige
miljøer og udsætter os for den ene
prøvelse efter den
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anden på livets landevej eller måske rettere: i livets forskelligartede former for fysisk såvel som åndelig bjergbestigning. Og her møder vi den ene skillevej efter den
anden, hvor vi udsættes for at bruge vor frie vilje på den
rette måde. Vi kan vælge den gode og kærlige eller den
onde og dræbende. Det kan være i det store, som i det
små, hvor det blot er en irriterende ﬂue, der skal have et
klask eller stille og roligt lukkes ud af vinduet. Princippet om valg møder vi i andre dimensioner: møder vi vor
næste med et smil eller en vred og afvisende attitude. Vi
har fri vilje.
Her vil jeg imidlertid på baggrund af egne erfaringer
indskyde en lille bemærkning. Jeg tror, at vi, som det,
vi kun er, nemlig mennesker, hvilket vil sige på godt
og ondt – altså blot på vej - undertiden kan komme for
skade at foretage en handling, som ikke helt er, hvad vi
dybest set har ønsket at gøre, og som vi derefter fortryder. Måske har man glemt at tænke sig om. Mon ikke de

ﬂeste fra sin barndom husker fars eller mors: ”Tænk dig
om knægt”?
Her mindes vi også profeten Paulus, hvor han sagde: ”Det
gode, jeg vil, gør jeg ikke, men det onde, jeg ikke vil, gør
jeg”. Mon ikke vi alle på et eller ﬂere tidspunkter i vort
liv erindrer oplevelser, der svarer til Paulus beskrivelse.
Men er det i grunden så mærkeligt, at vi undertiden
kommer i en sådan situation, når vi ret betænker, at vi
gennem århundreder – ja årtusinder har været tvunget
til at benytte det dræbende princip for i det hele taget
at overleve? Vanens magt er stor. Det, der er blevet til
automatfunktion, så det sidder i rygmarven, kan vi ikke
sådan uden videre smide ud. Det vil længe dukke op især
i situationer, hvor vi overraskes eller bliver udfordret på
vor selvbeherskelse. Her er en smule humoristisk sans
en kostelig gave – og hvad der som regel følger i dens
kølvand: en behagelig grad af uhøjtidelig indstilling til
at undlade at ”hænge sig i bagateller”.

Om at definere
et levende væsen
v/Gunder Frederiksen
Deﬁnitioner skal helst være korte og klare. Hvis man
inden for videnskab præsenteres for ﬂere forskellige
deﬁnitioner på det samme emne, vælges gerne den mest
enkle, hvis den vel at mærke er dækkende. Det samme
kan med fordel være gældende inden for Martinus kosmologi.
Deﬁnitionen på et levende væsen er således meget enkel:
Et levende væsen er et væsen, der kan opleve. Det vil sige,
at opleveren har oplevelsesevne, som skaber et levende
væsen. Det kan altså kortest deﬁneres som skaberen med
oplevelses- eller skabeevnen, der fører til skabelsen af
livsoplevelsen. Allerkortest udtrykkes det som skaberen,
skabeevnen og det skabte eller X1, X2 og X3.
Sådan er det levende væsen deﬁneret i kildeskriftet Livets Bog af Martinus, og det havde han direkte fra Gud.
Såvidt jeg kan se giver alle spekulationer derudover bare
anledning til forvirring.
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MARTINUS OG
HANS PERSONLIGHED
v/ Per Holsner
Et forsøg på at beskrive individet bag det personlige
navn Martinus og hans mission.

Noa`s ark
Vor vanskelige nutid beskrives foruden i Johannes Åbenbaring også ﬂere andre steder i biblen. I Matth. 24.37-39
står der at læse: ”Som det var i Noa`s dage, sådan skal det
også være ved menneskesønnens komme. For i dagene
før syndﬂoden åd og drak de, giftede sig og bort-giftede
lige til den dag, da Noa gik ind i arken. De vidste ikke
noget, før syndﬂoden kom og rev dem alle bort.” Selve
Noa`s historie er fortalt i det Gamle Testamentes 1. Mosebog kap. 5-10. Der fortælles, hvorledes han på Guds
bud byggede arken, sejlede på syndﬂodens vand med sin
familie og alle par af jordens dyr, indtil arken lagde til
ved Ararat bjerget ved Kaukasus. Han var en gudfrygtig
og retfærdig mand. Med Noa oprettede Gud en pagt for
menneskeheden og jorden.

Ifølge en moderne åndsvidenskab indeholder Noa`s ark
den talentkernepulje, som Gud har stillet til rådighed på
jorden for menneskeheden, til udvikling af sig selv og det
rigtige menneskerige. For Noa besad evnen til at kontakte
Soﬁa`s visdom om menneskehedens udvikling gennem
intuition, og bevarede således menneskeriget i sit hjerte.
Begrebet ark henviser til urtid, bue og den båd, som fra
Atlantis skulle føre mennneskehedens kultur videre frem
til vor tid, efter at luften blev renset for mørkt tungt vand,
og en regnbue sat på himlen med plads for helligåndens
hvide due. Noa blev agerdyrker og plantede den første
vingård, hvilket i jødisk tradition vil sige, at han grundlagde det første mysteriested.

Guds pagt
Gud oprettede en pagt med Noa, som indebar, at menneskene skulle spise vegetarisk. Fra Noa`s 3 sønner
nedstammer en stor befolkning, og Gud velsignede dem
med ordene: ”Men kød med liv i, med blod i, må I ikke
spise. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for; af ethvert
dyr vil jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske
vil jeg kræve hævn for et menneskeliv. Den der udgyder
menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker.
For i sit billede skabte Gud mennesket. Men I skal blive
frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden og blive
talrige på den.” Og regnbuen blev sat på himlen, som
tegnet på den pagt, som Gud oprettede mellem sig og
levende væsener på jorden.
Noa gjorde sønnen Sem til arvtager og stamfader til det
semitiske folk, med hvilket Gud omkring 2000 år f k
atter kunne forny sin pagt med menneskeheden gennem
Abraham. Martinus har ofte henvist til Abraham, i hvis
sæd kommende slægter skulle velsignes, og i 1. Mosebog Kap.14.18-21 omtales denne nye pagt med ordene:
”Melkisedek, kongen i Salem, kom med brød og vin. Han
var præst for Gud den Højeste. Han velsignede Abram
og sagde:” Velsignet være Abram af Gud den Højeste,
skaberen af himmel og jord. Velsignet være Gud den
Højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abram gav
ham tiende af alt sammen.”
I artiklen ”Giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad
Guds er” skriver Martinus: ”Vort fysiske udseende, den
organismes form vi lever i, og denne organismes navn er
vor eneste ejendom, enten vi er kejser, eller hvad vi end
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er. Alt andet er Guds og derfor hverken kejserens eller
vor absolutte ejendom. Endog hvad vi frembringer med
vor organisme, alt, hvad vi skaber, er i absolut forstand
Guds værk.” (Kosmos 8/86). Så når Abram gav Gud
en tiendedel af alt sammen, betød det den del, som var
Abrams ejendom, og for sin lydighed, der gik så langt
som til at ville ofre sin søn Isak, ændrede Gud hans navn
til Abraham. Abraham blev således det jødiske folks
stamfader.

Mysterievæsen
Der fandtes mysteriesteder i Atlantis, det landområde mellem Europa, Afrika og Amerika, som gik under i syndﬂoden. Disse orakler var inspireret af solsystemet og tilegnet
solen eller hver sin planet. Det centrale mysteriested lå i
nærheden af Irland og havde forbindelse med solen selv,
og det regulerede overordnet de andre orakler indbyrdes.
Lederen for solmysteriet hed Manu og må antages at være
en inkorporation af Mikael. Det samme individ, der som
Noa og Melkisedek formidlede forbundet mellem Gud,
menneskeheden og jorden. Melkisedek grundlagde med
Abraham de jødiske mysteriers profet-tradition, som blev
afsluttet med den længe ventede Jesus Kristus, der på ny
kom med brød og vin, og velsignede i Guds navn.

Martinus Institut og Center
I vor tid indbyder Martinus
atter til Herrens bord og
som et klart udtryk for dette
hænger Leonardo da Vinci`s
berømte nadverbillede udenfor Martinus stue, med hans
hovedsymbolbillede ” Det
evige verdensbillede” lige
neden under. Og i Martinus
symbolbillede nr. 23: ”Det
færdige menneske i Guds
billede efter hans lignelse”
manifesteres en ny pagt med
Gud og jorden gennem et kristusvæsen og med den hellige
ånd i regnbuens tegn. Endnu engang skal luften renses,
og denne gang for sjælens mørke skyer på den mentale
himmel. Åndsvidenskaben og det ”Tredje Testamente”,
som jo betyder den tredje pagt, indeholder den åndelige
næring, som menneskene behøver for at udvikle sig og
menneskeriget, ved livets love og Guds plan. Mennesket
skal ikke leve af brød alene, men af Guds ord.
I Danmark på Sjælland beﬁnder menneskehedens nye
centrale mysteriested sig til løsning af livets mening, og
skabelse af det kommende menneskerige på jorden. I en
tidsperiode, der ifølge en moderne åndsvidenskab siden
år 1879 har ærke/arkai engel Mikael som tidsånd. Som
engle tilhører det nederste trin på Jakobs himmelstige,
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ærkeengle det næste, så er arkaiengle det tredje trin, og
den del af forsynet, der overordnet hjælper menneskene
med udvikling af den individuelle personlighed og giver
inspiration til de store kulturperioder, som f.eks. i sin tid
den hellenistiske.
Med åndsvidenskaben skal menneskene nu komme til
forståelse af, at lige som vi fysisk er omgivet af sten,
planter, dyr og mennesker, så er vi hele tiden modsvarende
omgivet af åndelige væsener, der er ligeså konkrete på det
åndelige plan. Kun har vi endnu ikke udviklet de nødvendige nye organiske redskaber til at sanse dem. Sammen
med naturens elementarvæsener er forsynets englehierarkier nærværende for at hjælpe til med at skabe Guds
værk, og i den nye humane kultur vil vi netop udvikle
det nødvendige klarsyn, den inderlige klarhørelse og den
åndelig-sjæleligt forenende medfølelse, som skal til for at
menneskeheden kan ﬁnde sin plads i samarbejdet.
Den nye kultur er allerede begyndt at dannes, er her med
en helt ny verden at opdage og leve i. Og med hensyn
til fremtiden skal Martinus have fortalt, at menneskehedens kulturelle center om cirka 2000 år vil være ﬂyttet
til Kaukasus, området nær bjerget Ararat, hvor Noa i sin
tid gik i land fra arken efter syndﬂoden. Dermed vil et
kredsløb være afsluttet.
Og Prometheus, som i følge græsk mytologi af Zeus er
lænket ved Kaukasus, fordi han vil give menneskeheden
håbets ild, vil blive befriet. En gam gnaver på Prometheus
lever, så længe han dyrisk er fængslet ved det mineralsk
fysiske bjerg, og kun gennem kentauren Chirons offer og
den indviede Herkules bedrifter kan han befries. Gennem
fysisk, sjælelig og åndelig varme forenet i kærlighedens
ild til visdomsfyldt gerning.

Begrebet Manu
Begrebet - navnet Manu vedkendes individer med en
særlig mission, præcis som begrebet - navnet Buddha
og Boddhisattva. Individet som traditionelt omtales som
Manu siden Atlantis har den opgave at gennemføre den
store kulturimpuls, som over en lang tidsperiode skal forme mennesket til et kristusvæsen og føre til udviklingen
af menneskeriget på jorden. Selve ordet Manu hentyder
til begreber som menneske, manuel og mental. Håndens
frie rørlighed og det med tanken at kunne begribe udgør
væsentlige evner og udviklingstrin til det at blive human,
på vejen til det rigtige menneskerige. Og det er ikke uden
grund at Martinus hedder Ma(rti)nus. Han forener en Buddhas oplyste visdom med Jesus Kristus kærlighed, og kan
antages at besidde Mikaels viljekraft til at overvinde vor
tids mørke. Som kristusvæsenet Buddha-Maitreya, han
som bringer det gode, gennem ordets belivende fakkel fra
selve livet og ”Livets Bog”, forventes at gøre det.

En pudsig historie
v/ Jan Langekær
Som det måske er en del læsere af Martinus bekendt, faldt
uret på væggen i Martinus barndomshjem ned, efter at
det havde slået de 12 midnatsslag til ende, og Martinus
blev født umiddelbart efter, altså i de tidligste timer af
den 11. august 1890 på husmandsstedet ”Moskildvad” i
Sindal. Dette kan alt man alt sammen læse om i bogen
”Martinus Erindringer”, udgivet af Zinglersens forlag.
Det pudsige er imidlertid, at præcis 100 år efter, på dagen, faldt uret på væggen i ”Moskildvad” ned en gang
til. Det var et ur af samme slags, som var blevet sat op
samme sted, da sagens store mæcen Sam Zinglersen
købte og gennemrestaurerede Martinus fødested og
barndomshjem.
Under et besøg i 2006 hos bestyrerparret af Martinus
barndomshjem ” Moskildvad”, Aksel og Marianne Kristensen, ﬁk jeg af Aksels nu bortgangne hustru Marianne,
fortalt følgende historie:
”Da vi fejrede Martinus 100-årsdag her i ”Moskildvad”,
i 1990, kom hen på eftermiddagen en af gæsterne Karsten Andersen styrtende herop til vores bestyrerbolig og
fortalte, at uret pludselig med et brag var faldet ned, medens han og en anden gæst stod nede i huset”. Nedslaget
efterlod et stort hak i gulvpanelet nedenunder, et hak man
kan se den dag i dag i stuen i barndomshjemmet.
Det viste sig derefter, at uret stadigvæk kunne gå, og
Aksel sørgede derfor for, at uret blev hængt op og sat
i gang igen på det samme sted som tidligere. Uret gik
derefter upåklageligt indtil engang i år 2005, hvor det
pludselig gik i stå og ikke længere kunne sættes i gang
igen. Aksel tog derfor uret ned og lagde det i en stor
gammeldags klædeskiste i barndomshjemmet.

Gæsten, som var kendt for at have mange forskellige
talenter, bl.a. en meget stor teknisk indsigt, bad ved en
pludselig indskydelse Aksel om at få lov til bese det bortgemte ur. Gæsten reparerede det, så det kunne gå. Straks
derefter hængte Aksel og gæsten uret op igen.
Dagen efter, den 7. maj 2007 indviede Hjørring kommunes borgmester Finn Olesen, på Sindal bibliotek, den
store internationale vandreudstilling kaldet ”Den Røde
Tråd” i Martinus åndsvidenskabelige værk Det Tredie
Testamente” i overværelse af ca. 130 besøgende fra ind
og udland.
Og her er der også en lille pudsighed, som bør fortælles, nemlig at der hvor Sindal Bibliotek nu ligger, og
vandreudstillingen om Martinus værk startede, der lå
også langt tidligere sognefogedens, Svend Muncks gård
kaldet ”Toftegaard”.
På ”Toftegården” arbejdede Martinus som såkaldt Bels
indtil 1907, hvorefter han rejste bort og arbejdede udenfor
Sindal. Det pudsige er, at netop 100 år senere, nemlig
i 2007 startede vandreudstillingen netop på dette sted,
hvor Toftegaarden havde ligget. Denne udstilling er nu
fremstillet i mange ens eksemplarer med tilhørende gratis
informationsmateriale på mange sprog.
I dag går både Moskildvad-uret og vandreudstillingen
støt og roligt videre…
Og det er ganske vist…

I denne klædeskiste lå uret så indtil den 6. maj 2007,
hvor Aksel Kristensen viste en gæst rundt i barndomshjemmet Moskildvad.
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Tibet - en anderledes udfordring
v/Gunder Frederiksen
På spørgsmålet, hvad er formålet med menneskehedens
udvikling, vil et kvaliﬁceret svar være ”at skabe det
rigtige menneskerige, som det er beskrevet i Martinus´
omfattende forfatterskab. Går en sådan udvikling i stå i
et land – eller et område
– så vil forsynet træde i
karakter – også selv om
det kan blive smerteligt.
Det er, hvad Tibet er et
eksempel på.
Efter Kinas voldelige
besættelse af Tibet udfoldede den kinesiske
regering store anstrengelser for at legitimere dets
hårdhændede handling.
Efter massakren på den
Himmelske Freds Plads
udkom bøger, der leverer såkaldt ”retfærdiggørelse” af Kinas ejendomsret til Tibet samt
regeringens version af
menneskerettighedernes
tilstand på Verdens Tag.
Dertil kommer utallige
”velgerninger” f. eks. beskyttelse af Tibets sprog,
relikvier, manuskripter
”blomstrende studier i
tibetansk” – alt sammen
med henblik på at legitimere det, Kina kaldte
”befrielsen af Tibet”.
Sandheden er, at Tibet med et pennestrøg er reduceret
til en region under Kinas regering. Om dette skriver
forfatteren Claude B. Levenson således: ”Der kan ikke
være tvivl om, at Kinas ofﬁcielle version for Tibet har
svært ved at overbevise ret mange og mindst af alle de
tibetanere selv, som har fået mundkurv på i deres eget
land. Men også i udlandet ser man med stor skepsis på
denne særegne fortolkning af kendsgerninger og historie. Læsning af disse tekster med deres evindelige og
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opblæste gentagelser, der ikke kommer i nærheden af at
underbygge argumentationen, er en gudsjammerlig kedelig ørkenvandring” (s. 103). Levenson beskriver tibetanernes situation med følgende citat af den franske sociolog
Louis-Vincent Thomas:
Der findes ingen mere
horribel død end den, der
består i at fratage et folk
dets kultur, dets rødder og
det værdier – med andre
ord dets identitet”. Vi,
der har oplevet den anden
verdenskrig, kan jo bare
forestille os, hvordan det
ville være, hvis besættelsen under de ” fem
forbandede år” skulle
vare ved…
Men hvordan tog befolkningen den kinesiske
besættelse?
Et enkelt citat har beskrevet deres besøg i det, der
nu kaldes den autonome
region, men som styres
med hård hånd af den kinesiske regering: ”Jeg føler det som om, jeg er gået
på en scene. Folk omkring
mig passer deres sager og
opfører dette store stykke,
men intet forekommer at
være virkeligt. Alt ligner
kulisser – jeg er nødt til
at slutte mig til tilskuerne på scenen. Frygtelig er denne
følelse” … Tibet viste sig at være et fordærvet sted, og
alle helligdommene var så profaneret af den kommunistiske ideologi, at jeg tabte min tro”. Jeg var fortvivlet.
Jeg følte mig fuldstændig tømt”.. Befolkningens holdning
kan beskrives med et enkelt ord: Apati.
Men der er altid oaser i ørkenen. Ligesom danskerne (og
utvivlsomt også andre) under den tyske besættelse mobiliserede deres humoristiske sans, så gjorde den tibetanske

befolkning det samme: ”En særlig tradition for ironiske
og ofte kritiske strofer, som før i tiden havde vakt latter i
Lhasas brede befolkning, kom igen til live til stort mishag
hos den kinesiske besættelsesmagt”. ( s. 109).
Kina er jo et stort land, og der er også afvigende meninger om Kinas besættelse af Tibet. Den opfattelse, som
har vundet størst udbredelse, betegnes som han-kinesere
– altså dem, der tegner billedet af kineserne. Men alle
var ikke han-kinesere. Heldigvis fandtes der også selvstændige tænkende kinesere, som kunne gennemskue den
kinesiske regerings gloriﬁcering af det, den kaldte befrielse. Som en kommentar til den kinesiske hvidbog om
”Tibet, dets suverænitet og menneskerettigheder” skriver
en af de mest klarsynede ved navn Wei Jingsheng fra sin
fængselscelle en protest, hvori han piller den ofﬁcielle
argumentation fuldstændigt fra hinanden, punkt for punkt
i en metodisk gendrivelse” (samme s. 113).
Ofﬁcielt hedder det fra Kina: Alle der er opdraget i den
herskende ideologi blandt kinesere ”ved at Tibet tilhører
Kina”. Ikke desto mindre er der ﬂere dissidenter, som
vover pelsen og udtaler sig om tibetanernes ret til selvbestemmelse, og at det må være op til tibetanerne selv, om
de ønsker at være en del af Kina eller ej. En af dem ved
navn Wang Lixiong skriver, at ”lige så længe Tibet nægter
at falde ind under den kinesiske suverænitets kontrol, vil
ustabiliteten være fremherskende i Kina.
Og i en senere vurdering tilføjer han: ”En leder af format
er et af de elementer, der er mest mangel på for at få en
politik, der kan forandre Kina. Han skal være en leder,
som kan afbalancere alle faktorer og tillige skal han
være begavet med en personlig karisma og en åndelig
autoritet, som kan vinde accept og skabe beundring i
hele verden.
For kun en sådan leder vil være i stand til at føre Kina
ind på en deﬁnitiv kurs i retning af demokrati og frihed.
Samtidig må han ikke udnytte magten til personlig vinding. – Kort sagt den leder, der behøves, må være ligesom
Dalai Lama. At forfatteren til disse klartskuende linjer
har pådraget sig hele det kinesiske regimets vrede, kan
ikke undre.

Hvad siger Vesten?
Den 7. november 1950 retter Tibet en appel til FN, hvori
der bl. a. står: ”Lige så længe det tibetanske folk bliver
tvunget til at være underlagt Kina mod sin vilje, vil Kinas invasion af Tibet være et klart eksempel på et stærkt
lands overgreb på et svagt land. Vi appellerer derfor ved
Deres mellemkomst til alle nationer i verden om at gribe
ind til vores fordel og bringe den kinesiske aggression
til ophør”.

Trods megen sympati vender alle undtagen El Salvador
det døve øren til – formodentlig af angst for en omfattende konfrontation. Selvom der var megen sympati med
Tibet, så var det som Levenson skriver: ”De gode viljer
gør mindre indtryk, da Beijing den 1. Sept. 1965 har
oprettet Tibets Autonome region, som ikke desto mindre
blev styret fra Kina. I FNs generalforsamling vakte sagen
en ophidsende debat, hvorunder Tibets støtter især møder
modstand fra Sovjet og Rumænien. Debatten slutter med
tre resolutioner, som blev vedtaget den 21. okt. 1959
med krav om at ”de fundamentale menneskerettigheder
såvel som det tibetanske folks særlige kultur og religion
skal respekteres”. Kina forskanser sig imidlertid bag en
facade af stumhed, så det ender med at Indien konstaterer,
at ”Delhi ser ikke noget formål i at fortsætte diskussionen
om situationen i Tibet i FN, al den stund, at der ikke er
nogen af os, som er rede til at indsætte tropper i hverken
Tibet eller Kina”.

Hvad gør Danmark?
Danmark fører en såkaldt ”kritisk dialog” med Kina om
menneskerettighedssituationen i Kina og nævner i denne
sammenhæng forholdene i Tibet. Tibet tages desuden
op som et separat punkt i samtalerne med de kinesiske
ledere, men landet behandles som en del af Kina. Den
kritiske dialog gennemføres også på EU-plan. Danmark
støtter en selvstyreordning for Tibet og følger på det
punkt Dalai Lama. Danmark opfordrer med jævne mellemrum Kina til at indlede en dialog med repræsentanter
for Dalai Lama.
Udstyret med kosmologiske briller vil man være tilbøjelig
til at spørge: Er det retfærdigt, at Tibetanerne, som har sat
fredelig sameksistens i højsæde, skulle lide en så hårdhændet behandling? Om man kan ﬁnde det rigtige svar,
ved jeg ikke, men karmaloven er således skruet sammen,
at tibetanerne ikke ville møde denne skæbne, såfremt de
ikke selv havde været den første udløsende årsag. Og
dertil kommer, at det er ikke i overensstemmelse med
tilværelsens love, at et folk i kulturel henseende går i stå.
Menneskehedens formål er udvikling. Det er derfor, vi
er placeret her. Vort mål er et kærlighedens rige, og det
kan kun bestå af rigtige mennesker.
Det er, hvad der er fælles for hele menneskeheden inklusive tibetanerne. Og deres lidelser vil føre dem nærmere
målet. For som Martinus fremhæver: ”Smerter og lidelser
er dybest set goder – omend ubehagelige goder, men dog
goder. De bringer os nærmere det rigtige menneskerige”.
Mon ikke tibetanerne har fået deres part af disse goder?
Og så er det uafviselig sandhed, at tibetanernes hårde
skæbne kalder på vor største medfølelse og sympati,
hvorfor vi sender dem vore bedste ønsker for en bedre
fremtid.
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Meningen med vort eget
og samfundets liv
v/ Joy Persson
Meningen må være, at ethvert menneske får mulighed for
at udvikle de åndelige anlæg og evner, som det er født
med og som - når de er udviklede - uvægerligt vil være til
gavn og glæde for alle andre og for hele samfundet såvel
som for individet selv.

samfundets borgere, der i dette idealsamfund føler sig
som søstre og brødre og af ”een ånd” trods den blomstrende forskellighed, som følger af, at alle frit kan
udfolde alle deres specielle evner til gensidig glæde for
alle de andre.

Kun hvor dette ikke sker ﬁndes modsætningen mellem
individ og samfund, som normalt ikke skulle eksistere.
Men det beror på samfundet. Individets ret er altid at
få udviklet sine åndelige evner, og samfundets pligt er
at tilgodese denne ret. Så vil der være den skønneste
harmoni mellem individ og samfund. Intet samfund har
endnu levet op til dette ideal. Idealet af et samfund må
derfor være et samfund, der har sine borgeres maksimale
åndelige vækst som formål, og hvor alle andre funktioner
kun har til opgave at fremme dette formål.
Borgerne i et sådant samfund vil vide at værdsætte dette
og bidrage af bedste evne til samfundets funktion ved en
minimal arbejdsindsats på de områder, hvor de har deres
særlige evner (her praktiske evner), og ingen hverken kan
eller vil undslå sig for sådan en ”arbejdstjeneste” – naturligvis med løn – der har det fælles gode for øje, da alle
nyder godt af den maksimale fritid, der fremkommer ved,
at alle uden undtagelse yder deres lille bidrag, medens
maskinen klarer resten. Maskinens egentlige formål er at
sætte mennesket i frihed, men det synes ikke at være gået
op for ret mange i vort nuværende samfund.
Idealsamfundets motto er, at lediggang er roden til al
ÅND, og at maksimal ledighed må tilstræbes, så at alle
kan få lejlighed til at udvikle og siden at udfolde netop
de åndelige kvaliteter, som netop den mand eller kvinde
besidder og har mulighed for at udvikle. Ikke alle er født
med de samme anlæg og åndelige evner, så det, at enhver får anledning til at udvikle det, som deres specielle
begrænsning tillader, betyder ikke, at alle bliver ”lige”
i åndelig forstand – en fuldstændig abnorm tanke, som
kun syge hjerner kan udklække.
Frihed betyder, at enhver frit kan vælge den linje, det
studium, den kunstgren, som netop drager hende (subsidiært ham). Lighed betyder, at alle har lige adgang til at
følge deres valg uden at sociale og økonomiske forhold
forhindrer dem i det, da alle (som sagt) har maksimum
tid og minimum arbejdspligt.
Broderskab betyder, at alle musketerernes gamle motto
”en for alle, og alle for en” udbredes til at omfatte alle
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Lighed betyder endvidere – det er vigtigt at få med – at
alt arbejde lønnes ens, da alt er lige nødvendigt og intet
derfor anses for bedre end noget andet. Ens timeløn for
alle, uanset hvad de bestiller – eller yder som en service
for deres fælles samfund – ophæver den påtvungne forskel
i levestandard, som skaber så megen ond vilje og misundelse i dag. Forskellen i levestandard vil naturligvis stadig
ﬁndes, også i idealsamfundet, for enhver vil selv vælge,
hvilken levestandard han (subsidiært hun) vil opretholde
som svarende til de små eller store materielle krav, man
nu stiller. Da alt er frivilligt – også ”fattigdom” og enkel
levevis – vil der ikke kunne opstå misundelse af nogen
art, det er kun et spørgsmål om, hvad man helst vil bruge
sine rigelige guldreserver til – for en høj levestandard er
naturligvis mulig og selvfølgelig i et NY TIDs samfund
med nye energiformer til sin rådighed, hvad enten det
nu bliver solenergi eller andre og endnu ukendte energikilder.
En høj tekniﬁcering er naturligvis forudsætningen for en
høj grad af frihed, så idealsamfundet vil være højt tekniﬁceret, men ikke så ”mekaniseret”, at der ingen plads er
for æstetiske hensyn – ”miljø og trivsel”, som det kaldes i
dag – for en af de grundlæggende ideer i et idealsamfund
er netop skønheden i alle former, på alle planer, og i ethvert forhold. Ingen hæslighed tåles i noget forhold. Alt
er smukt og harmonisk, for det giver de bedste åndelige

vækstbetingelser for den menneskeplante, man søger at
udvikle: det humane, harmoniske åndsmenneske, som er
sig sin enhed med kosmos bevidst og dermed sin enhed
med alle de levende væsener, der ﬁndes indenfor hans/
hendes bevidsthedsradius, hvad enten denne radius nu er
lille eller stor afhængig af det enkelte individs åndelige
vækst, intelligens- og følelsesudvikling.

har de antennen så højt i vejret, at de føler og inspireres
af det nye, der kommer og er derfor ikke tynget af sortsyn
som de jordædende ”realister” er så tilbøjelige til. Og
dels er de på grund af dette fremsyn så ude af trit med det
eksisterende samfundssystem, at de lider alle de kvaler,
som en bjergbo føler, når han kommer ned i den snævre
landsby og knap kan ånde for klaustrofobi.

Alt dette og mere til er et spørgsmål om klog og kærlig
opdragelse af hver enkelt samfundsborger, så hver enkelts
særlige særpræg på bedst mulig måde fremmes. Nogen
form for standardisering er aldeles utænkelig – og nogen
form for konformitet ligeledes udelukket. Det siger sig
selv. Hvor der råder en så høj grad af frihed, er enhver
form for konformitet og standardisering en umulighed,
et aldeles ukendt begreb. Insektsamfund vil fremkalde
en gysen hos disse frie mennesker, hvis ånd har udviklet
sig i fuldkommen frihed, og de ville næppe tro, at der
engang i fjerne tider, i det tyvende århundrede eksisterede
et statssamfund, hvis højeste ideal var insektsamfundets
effektivitet gennem individets undertrykkelse. Samfund,
hvis motto var at ”individet er til for samfundets skyld”
– for statens skyld, hedder det endda – og ikke samfundet for individets. En sådan tanke vil være dem aldeles
fremmed. At sådan noget som ”statsfjendtlig virksomhed”
engang var et begreb, man henrettede mennesker for, vil
forekomme dem en uhyrlighed, næppe til at tro. De ved
alle at: staten er til for menneskets skyld, ikke mennesket
for staten. Hvilken eksistensberettigelse skulle en stat vel
have ”i sig selv”?

Disse pionerer for det nye er rastløse og utålmodige sjæle,
som gerne snart ser deres vision realiseret, og derfor
iværksætter de – længe før tiden og den træge hob er
moden – bevægelser, som skal fremskynde udviklingen
ved at henlede offentlighedens opmærksom på, hvor det
bærer hen.

Hvad tænkes der i øvrigt på med ”vores samfund”?
I dag må vores samfund vel være det globale, internationale verdenssamfund, der – som det er blevet sagt – nu
er én stor landsby på en ganske lille klode i et solsystem i
mælkevejens udkant. Den lille klode må vi lære at elske,
som vi før elskede vores land, det sted vi er født – og
vi kan for øvrigt blot blive ved med at elske vort land
alligevel, at holde af det sted, vi er vokset op, og hvis
natur og ”sind”, vi er fortrolige med. Der behøver ikke
at være nogen modsætning mellem en global bevidsthed
– mental set – og en følelse af at ”høre til” i et lokalt område af det verdenssamfund, som bliver det næste skridt i
menneskehedens samfundsdannelse fra mindre til større
helheder, med fælles love og borgerrettigheder og frit
valg med hensyn til hvor i verden, man vil bo – eller om
man vil ﬂytte rundt – det kan man naturligvis gøre uden
restriktioner af nogen som helst art i det idealsamfund,
jeg taler om.
Her vil jeg indskyde en lille historie: Nu er det jo sådan,
at der altid er nogle, som er forud for andre og mere oppe
på mærkerne, når det gælder om at vejre, hvilken retning
vinden blæser, og menneskenes udvikling vil tage. Disse
forløbere for det nye har det både godt og skidt, for dels

Planetary Cityzen
En sådan bevægelse var Planetary
Cityzenship, skabt af Donald Keys,
og dets Planetary Passport Service,
der udstedte Panetary Pasports til
alle dem, der er så meget af en pioner
selv, at de drages af dette begreb og
gerne vil fremme bevidstheden om
det, om at vi alle er planetariske
borgere og derfor burde have en
selvfølgelig ret til at færdes frit overalt på kloden uden at blive hindret af
kunstige, unaturlige grænser opsat af såkaldte ”suveræne
stater”, der ikke vil have ”fremmede” på deres territorium
– hovedrystende latterligt, men det er jo den barske virkelighed i dag. Men altså ikke i morgen.
En sådan passport-holder – en planetarisk borger med sit
planetariske pas i lommen – besluttede at han ikke ville
vise sit amerikanske pas ved hjemkomsten fra en såkaldt
”udenlandsrejse”, skønt kun det var gyldigt naturligvis,
han ville anstille en prøve. Han fortalte i paskontrollen,
at han havde sit gyldige amerikanske pas, men ikke ville
vise det, og han måtte derfor udfylde en masse papirer,
men han kom ind i Amerika på sit planetariske pas! Han
siger selv: ”Jeg havde en meget interessant og lærerig oplevelse, der tjente til at styrke min planetariske bevidsthed
– og jeg tør sige: ”ﬂere af paskontorets personale med!
Elleve siders materiale med fotos er de dokumenter,
der blev resultatet af mit vellykkede forsøg på at forcere USA’s grænsekontrol på mit planetariske pas, plus
halvanden siders forklaring, som jeg ﬁk lov at skrive på
kontorpersonalets skrivemaskine. De kom alle sammen
hen for at se, hvad det var, jeg sad og skrev, og de stirrede
i forundring på mit planetariske pas, stillede spørgsmål
og kom med kommentarer, hvoraf især to var uforglemmelige: ”du lyder overhovedet ikke som en fra denne
klode, du lyder som om du kom fra en fjern planet i det
ydre rum” sagde en. Og en anden sagde: ”Jeg tror godt,
jeg forstår, hvad det er, du vil; problemet er bare, at du
er 2000 år forud for din tid”.
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Boblen der brast
Endnu ved vi ikke, hvor dyb den
aktuelle ﬁnanskrise bliver, om den
f.eks. er begyndelsen til det ragnarok,
Martinus bebudede. Alle, der har
blot lidt forstand på de økonomiske
mekanismer, har længe kunnet se, at
den økonomiske ”boble” måtte briste.
Boligprisernes udløsning af enorme
friværdier skulle skabe problemer,
for når der ikke ligger produktivt
arbejde bag et forbrug, skabes en syg
økonomi, ligesom de alt for nemme
lånemuligheder frister til uansvarlig
låntagning.
Det syge ved det økonomiske system
med dets favorable spekulantvilkår
er, at man tror penge kan avle penge.
Det er ikke tilfældigt, at de ﬂeste
religiøse bevægelser er startet med
at anse renter for ”syndigt”. Renter
og aktieafkast bygger på den betragtning, at penge er ligesom den sæd, der
ved at blive lagt i jorden vokser op
og formerer sig. Penge blev engang
sidestillet med den mændenes sæd,
der kan avle børn, hvorfor det sted,
man før i tiden gemte sine penge i
også hed en ”pung”.

USA’s nationalprodukt. Men der er
stadig lang vej til det solidariske internationale verdensrige, som Martinus
har stillet os i udsigt.
Nogle positive tegn i tiden er der dog.
Under folkeligt pres har ﬂere store investorer erklæret, at de fremover kun
vil investere ”etisk”, dvs tage sociale
hensyn overfor den nye tids slaver i
de løn-billige udviklingslande. I den
globaliserede informationsverden er
det blevet stadig sværere at skjule
uhyrlig adfærd. Endnu er der kun små
fremskridt, men tendensen vil øges
i tiden, der kommer. Udviklingen i
human retning er Guddommens plan
med menneskeheden, så den kan ikke
bremses.

Hvad er bevidsthed?
Dette var overskriften på en artikel i
Ill.Videnskab 16/2008. Med kendskab
til det åndsvidenskabelige verdensbillede er det komisk at læse om, hvordan videnskabelige forskere roder
rundt i den blævrende hjernemasse
for at ﬁnde bevidstheden. Nu tror de
nok, de har fundet den, står der, men
tilføjer klogeligt: måske.

Nu da alle former for spekulanter
længe har haft frit spil, er megen egoisme blevet lokket op til overﬂaden
for at blive udlevet. Derved er det
blevet klart, hvor megen elendighed,
systemets indbyggede appel til grådigheden skaber. Det hører jo med
til ”de sidste tider”, at de mørke sider
skal afsløres og udrenses.
Man vil nok nu søge at bøde lidt på kapitalismens værste sider, f.eks. se nærmere på de skattefri ”paradis’er”, der
siges at gemme ﬂere penge end hele

De har fundet noget, som de nu mener er stedet, Claustrum hedder det,
for fra det sted er der forbindelse

både til og fra det meste af hjernen.
De kalder det faktisk for ”en central
relæstation”. Nu vil man så prøve at
sende en svag strøm til denne relæstation og se, om der så opstår tanker og
følelser. Det vil der nok, men hvilke
vil afhænge af strømmens frekvens
og bølgelængde.
Tanker og følelser er jo ﬁne elektriske svingninger. De opstår blot ikke
i hjernen, men i vore ”åndelige”
legemer. Men naturvidenskaben har
endnu ikke opdaget, at vi har ﬂere
legemer ud over det fysiske, selv om
det er noget, der er blevet skrevet
om i århundreder. Hjernen er kun
et ”antennesystem”, som Martinus
udtrykker det.
Man skulle dog tro, de snart ville
opdage denne sammenhæng, for i
dag kan forskerne v.hj.a. scannere
registrere de elektriske impulser forskellige steder i hjernen og derved
– mener de – aﬂæse hvad personen
tænker på, ligesom man kan lære at
styre en computer med tanken (Ill.
Videnskab 12/2008). Dette må vel
logisk føre til spørgsmålet: Hvor
kommer de tanker fra, der skaber
elektriske impulser i hjernen?

Stonehenge
I Ill. Videnskab 15/2008 stod der:
”Trods mange undersøgelser har
ingen endnu kunnet fastslå formålet
med Stonehenge. Nu mener to britiske forskere, at det var et hospital.
Teorien er baseret på, at man i midten
af Stonehenge har fundet blåsten, som
er fragtet dertil fra stenbrud 25o km
borte. Blåsten blev tillagt helbredende
kræfter, fordi de blev brudt ved en
hellig kilde.
Desuden er der usædvanligt mange
skader og deformiteter på knogler,
som er udgravet ved Stonehenge.

Knoglerne stammer formentlig fra
folk, der kom dertil i håb om at blive
helbredt.”
Da Stonehenge uden tvivl var et
helligsted, et indviet sted, hvor man
dyrkede kontakten med guddommelige kræfter, kan det ikke undre, at
syge mennesker søgte til stedet for
at søge ”healing” hos stedets præsteskab. Det er ikke så længe siden,
man troede konger kunne helbrede,
hvad de jo også kunne engang, da
de var højt indviede personer. Karen
Blixen fortalte f.eks., hvordan hendes
afrikanske tjener troede, han blev
rask, da han ﬁk det brev, hun havde
fået fra den danske konge, fordi hun
bildte ham ind, det var kongens egen
håndskrift.

Kirkekristendom er yt
De unge kristne gider ikke gå i kirke,
men søger i stedet sammen i andre
lokaler, hvor de diskuterer kristendom
og tolker Jesu budskaber i fællesskab
(hørte jeg i radioen for nylig). Det gør
de i en slags protest mod den autoritære én-vejs-kommunikation, der
foregår i kirkerne. De behøver ikke
en institution og et præsteskab. Det
oplever de som ude af trit med vor tid,
hvor folk kan læse selv og udveksle
meninger på lige fod.
Der var faktisk i Præstø en præst
engang i 1800-tallet, der steg ned fra
prædikestolen og satte sig midt mellem kirkegængerne for at diskutere
dagens tekst med dem. Han ville ikke
”tale ned” til folket oppe fra prædikestolen, men være som en ligemand.
Han blev fyret.
Mon ikke præsterne nu må se i øjnene, at de er ved at være en uddøende
”race”?

Talsmanden
Ifølge Johs. Evangeliet kap.16 lover
Jesus, at han efter sin død vil sende
”en talsmand, en sandhedens ånd”
til disciplene. Når Biblen taler om
en ”mand” og en ”han”, skyldes det
uden tvivl oversættelsen. For som det
fremgår af både Biblen og Martinus,
er der tale om en ”helligånd” dvs en
”hellig bevidsthed”, altså bevidsthed
om helheden (hellig = helhed).
Nogle Martinus-folk har tolket dette
og andre Martinus-udtalelser derhen,
at ”talsmanden” er Martinus og hans
værk Det Tredje Testamente. Men
som jeg forstår Jesu ord, er der tale
om en særlig højtvibrerende kosmisk
energi, som er blevet kaldt ﬂere ting
– universets grundtone, intuitionsenergi, helligånden, guddommens
bevidsthed m.m.
Den ”hellige” energi vil vi alle udvikle os frem til engang at være modtagelige for, hvorved vi får kristusbevidsthed, kosmisk bevidsthed. Med
den kommer vi i kontakt med vort
alvæsens (Guds) bevidsthed, for som
det siges: ingen kommer til faderen
uden gennem kristusbevidsthed.
Martinus’ åndsvidenskab kan hjælpe
os et stykke vej frem mod at blive
modtagelige for ”sandhedens ånd”,
men den kan ikke give os ”hele
sandheden”, for som Martinus sagde,
kunne han kun give os ”en skefuld
ud af et helt vognlæs”. Han kan ikke,
som Jesus ifølge Biblen udtrykte det:
vejlede os til hele sandheden.
Hele sandheden får vi først adgang til,
når vi selv og vor hjerne kan ”bære” at
modtage den stærke intuitionsenergi
i en så høj grad, at vi kan stille ind
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på visdomsoceanet og hente al den
viden, vi har brug for. Dertil når vi
ikke via teoretisk viden i en bog.
Det vigtigste er ”livets tale” og de
erfaringer, vi derigennem høster, men
Martinus giver os en stor hjælp til at
tolke og forstå denne ”livets tale”

han var leder af TM (Trancendental
Meditation) i Danmark. Vi fulgte ham
bl.a. til hovedcentret i Holland, hvor
den indiske mester Maharishi boede
i noget, der lignede et kæmpeslot, og
senere så man ham i Indien, da mesteren døde og hans lig skulle brændes.

Spirituel coaching

Det appellerede til min humoristiske
sans at se Bjarne gå rundt med kongekrone på hovedet, alle de højtidelige
ceremonier, og se hans elever prøve
at overvinde tyngdekraften med komiske kænguruhop. Det må være
vældig gavmilde elever, han har,
siden han kan bo i et stort hus med
swimmingpool og med sine 8 børn
fra 2 ægteskaber.

Da der var en radioudsendelse om
”spirituel coaching”, var jeg interesseret i at se, hvori den adskilte sig
fra al den anden coaching, der er in
i tiden. Det handler alt sammen om
”selvudvikling”, men her blev brugt
lidt andre begreber. Der blev f.eks.
sagt, at det drejer sig om ”at ﬁnde
ind til sin egen åndelige kerne”, men
det var svært at ﬁnde ud af, hvad der
mere konkret mentes med det.
Der blev brugt ord som ”dybere
identitet”, om ”at ﬁnde livets sammenhæng og dybere logiske mening”,
være ”ansvarlig for helheden og
forbundet med andre på et dybere
plan”. Det lyder jo godt og rigtigt
men temmelig luftigt. Men hvilket
overordnet verdensbillede, bygger
man på? Regner man mon med, at
den store logiske forklaring på livets
mening kan den enkelte ﬁnde inde i
sig selv? Det kan vi vel først den dag,
vi er tæt på kosmisk bevidsthed, og
det er ikke just dér, vi er i dag.

Hvis han bringer nogle folk glæde, er
det da ok, men jeg kom til at tænke på
forfatteren Umberto Eco´s bemærkning om, at ”når folk ikke længere tror
på Gud, tror de på hvad som helst”.
Jeg vil tro, at en sådan udsendelse gør
det sværere for folk i almindelighed
at tage den nye spirituelle bevægelse
seriøst.

Musikkens effekter
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Musikkens evne til at suggerere tilhørerne blev bl.a. brugt i Hitlertyskland.
Selv var Hitler i øvrigt særlig glad
for Wagners musik, måske fordi den
er næsten ligeså disharmonisk, som
han selv. At så mange unge i vor tid
føler sig tiltrukket af disharmoniske
rytmer i musikken, siger noget om,
hvor meget deres sind er i ubalance.
Man føler sig jo tiltrukket af det, man
er i samklang med.

Anoreksi
Jeg har læst en bog om spiseforstyrrelser, der også spirituelt set er
tankevækkende. Den hedder ”Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog”
af canadieren Peggy Claude-Pierre
(Borgens forlag). Anoreksi kan tolkes
på to måder. Den ene er, at personen,
der oftest er et kærligt meget sensitivt
væsen, tager den kristne moral alt for
absurd bogstaveligt og påtager sig ansvar og skyld for alverdens lidelser.
Hun (det er jo oftest piger/kvinder)
kæmper for at skabe en perfekt verden, især ved selv at være perfekt
uselvisk og meget optaget af at behage andre. Da hun ikke kan blive
så perfekt, som hun mener, hun bør
være, føler hun sig værdiløs og at hun
svigter, ja får ofte et stort selvhad. At
spise eller overhovedet at føle glæde
kan for hende opleves som noget
meget egoistisk.

Raja-Bjarne

I TV var der d.9/10 en udsendelse om
fænomenet Raja Bjarne. Man hørte,

musik. Her vil der nemlig let opstå
konﬂikter og slagsmål, har det vist
sig.

Vi ved godt, at musik gør noget ved
vort følelseslegeme. Det ved man
også f.eks. i kirkerne i USA, hvor
man som regel bruger megen musik
og sang for at forhøje den religiøse
suggestion. Det er også noget, politiet
er ved at forstå, for de må nemlig til
at holde særlig øje med de diskoteker,
hvor der spilles meget disharmonisk

Hun skaber sig det, forfatteren kalder
”Det negative sind”, der bliver som en
slags overmagt udenfor hende selv, og
som styrer og kontrollerer hende. Hun
har en dominerende indre stemme,
der giver hende et helt forvrænget
virkelighedsbillede. Hun har ”solgt”
sin egen livsvilje og sunde fornuft til
denne ”magt”.
Den anden mulige fortolkning er, at
det handler om en besættelse. Det er
jo, som om der er en fremmed vilje,

hun er nødt til at adlyde. Forfatteren
tror ikke på, det drejer sig om besættelse, men i sin terapi personliggør
hun dog anoreksiens indre stemme for
at gøre den til en fremmed magt, der
skal jages ud. Og hun har åbenbart
gode resultater med sin terapi.

En bøn bliver hørt
Jeg bad om styrke
og Gud gav mig vanskeligheder,
som gjorde mig stærk.
Jeg bad om visdom
og Gud gav mig problemer
som skulle løses
Jeg bad om velstand
og Gud gav mig hjerne og muskler,
som skulle bruges
Jeg bad om mod
og Gud gav mig farer,
som skulle overvindes
Jeg bad om kærlighed
og Gud gav mig mennesker,
der skulle hjælpes
Jeg bad om tjenester
og Gud gav mig muligheder,
der skulle udnyttes
Jeg ﬁk ingenting af det,
jeg begærede.
Jeg ﬁk det,
jeg behøvede.

Fechner
I fortsættelse af mine tidligere beretninger om personer, der har fået
nogle glimt af åndelige sandheder
og forsøgt at berige sine medmennesker med dem, vil jeg fortælle om en
tysk fysikprofessor, Gustav Theodor
Fechner (1801-1889). Han blev mest
kendt for sine undersøgelser af de
ydre påvirkninger af sanserne, men
da han kun anså hjernen for at være
et bindeled mellem det fysiske og
det åndelige, var det vor udødelige
sjæl, der især optog ham. Det skrev
han om i ”Den lille bog om livet efter
døden”.
Han har formodentlig fået sine opfattelser fra nogle intuitive glimt, men
han forstod ikke helt de egentlige
sammenhænge. Han delte menneskenes evige liv op i tre stadier. Det første
kaldte han dyb søvn, det andet så han
som halvt søvn og halvt vågen, mens
det tredje var lutter vågenhed. Hvor
det andet stadie fører til ”beskrivelse
af verdens ydre, fører det tredje til
beskuelse af verdens indre”.
Han skriver om døden, at den kun er
”en anden fødsel til en mere fri tilværelse … hvor man ikke længere skal
anstrenge sig for ved ord og minespil
at skabe en tanke hos andre, men glæden ved tankefrembringelse vil bestå
i åndernes umiddelbare indvirken på
hinanden.”
Han gør en del ud af at beskrive,
hvordan andres åndelige energi påvirker os, en energi han kalder ”ånder”,
hvad nok har medvirket til, at han
ikke blev taget rigtigt seriøst af ret

mange. Med kendskab til Martinus’
analyser fornemmer man nok, hvad
han mener med begrebet ”ånder”,
for hvordan beskrive usynlige energier på det tidspunkt? Han beskriver
faktisk ﬂokmentalitetens væsen, men
med ord og begreber, der virker lidt
mystiﬁcerende.
Hinsides den fysiske død vokser vi
bogstaveligt sammen i åndelige fællesskaber, påstår han. Og hvis fællesskaber her i det fysiske har været
disharmoniske, vil de opløses i ”det
hinsidige”. Et sted skriver han: ”Her
på jorden lever mennesket et ydre og
et indre liv. Det indre liv er det ydre
livs kerne. Udfra menneskets indre
liv, dets tanker, udgår bølgeringe af
energi så ﬁne, at fysikeren slet ikke
kan opfatte dem.”
Det er interessant at se, hvordan Fechner ved hjælp af farver forsøgte at
symbolisere en sjæls usynlige energimønster. Rækkefølgen af farverne
genkender vi fra Martinus, men Fechner har ikke fået rigtig fat i dette,
at farverne, dvs energifrekvenserne,
skifter i udviklingens forløb og derfor
har ulige styrke.

Gurdjieff
Til beretningen om åndelige inspiratorer i den ny verdensimpuls’ epoke
hører en person som Gurdjieff (18661949) vel også med. Han var født i
Georgien men blev først lagt mærke
til i Moskva 1912, hvor han havde
samlet en lille gruppe elever.
Han omgav sig med en aura af mystik
og virkede åbenbart meget suggestiv
på sine tilhørere, for eleverne blev
som regel hos ham trods hans ofte
ubehøvlede behandling af dem, og
selv om han – for mig at se – ikke
havde så mange åndelige sandheder at
byde på. Der ﬁndes stadig Gurdjieffgrupper rundt om, men hans to bøger
er ikke oversat til dansk. Derfor kender jeg kun hans budskaber fra et par
af hans elever. Den ene, Thomas de
Hartmann, har skrevet bogen ”Vort liv
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tyder ikke på høj åndelig standard.
Det lykkedes ham at købe et slot i
Frankrig i 1922, hvor han samlede
nogle hengivne elever, og her skrev
han sine to bøger. Eleverne forlod
ham dog efterhånden og i 1933 blev
slottet solgt. Det blev også i den tid til
et par ture til det USA, hvor der altid
har været en vis hang til tro i stedet
for viden.

Falun Gong
med Gurdjieff” (Guni Martins forlag
1980) og den anden er Ouspensky.
Gurdjieff appellerede til mennesker,
der ønskede at ændre deres bevidsthed, således at de selv kunne opleve
den højere virkelighed bag den materielle og derved afdække ”livets
gåde”. Det var hvad han stillede sine
elever i udsigt, hvis de ”arbejdede
med sig selv”. Hans ”opskrift” var
bl.a. fysisk udmattelse, sindsoprivelse
og undertrykkelse af sine følelser.
Han mente, man kunne fremprovokere en hurtigere åndelig udvikling
ved bevidst påført lidelse. Den idé
har i øvrigt været et tilbagevendende
fænomen gennem Europas historie,
dette med gennem selvpineri at opnå
åndelige oplevelser, kendt bl.a. fra
kravet til munke og nonner om at
piske sig selv.
Gurdjieff udviklede noget, han kaldte
”hellig gymnastik”, hvor hensigten
var at øge koncentrationsevnen. Han
er refereret for at mene, at mennesket
ikke har nogen udødelig sjæl, før
det har arbejdet med sig selv for at
danne den.
Jeg tror ikke Gurdjieff var den højtudviklede guru, han udgav sig for at
være. Han virker mere som en person,
der nyder magten over andre. Han
krævede blind lydighed, påførte sine
elever skyldfølelser og forlangte, de
forsagede materielle ting og penge
– og gav dem til ham. Han var kødspiser og slagtede selv dyrene. Den slags
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På tiårsdagen for nedslagtningen af
de unge studerende på Den Himmelske Freds Plads (1999) rejste der sig
pludselig en kæde af mennesker, der
demonstrerede fredeligt i den del af
Beijing, hvor den kinesiske topledelse
bor. Denne gruppe kaldte sig Falun
Gong. Regimet, som er bange for enhver form for organiseret opposition,
udstedte forbud mod bevægelsen og
ﬂere medlemmer blev arresteret.
Men hvad er Falun Gong? Det er en
variant af qigong (qi = kosmisk energi, gong = forædling, koncentration),
som er en gammel kinesisk ﬁlosoﬁ
om, hvordan man ved særlige kropslige øvelser kan tiltrække sig kosmisk
energi og således hæve bevidstheden,
og i sidste ende håbe på at nå frem til
at åbne ”det himmelske øje”. Falun
betyder ”det himmelske kredsløb”.
Man kan måske også kalde det en
form for meditation. (Beskrevet i
Impuls nr 2/2003)

Li Hongzhi

Falun Gong blev grundlagt i 1992
af Li Hongzhi (f.1951) og i 1996
begyndte han at oprette Falun Gonggrupper også i udlandet. Han agiterede for sin bevægelse bl.a. med
løfter om, at de derigennem kunne
opnå overnaturlige kræfter og helbrede deres sygdomme. I en tid hvor
Kinas offentlige sundhedsydelser
begyndte at koste penge, gav det stor
tilslutning. Det siges, at det har kostet
mange livet, at han frarådede at tage
livsvigtig medicin, bl.a. insulin.
Li Hongzhi ﬂygtede til USA og har
åbenbart taget en del penge med, for
i dag ejer han to millionvillaer i New
York og New Jersey. Den danske
filosofiprofessor David Favrholdt
kalder Falun Gong for ”en antividenskabelig pusherbevægelse, der bilder
tilhængerne en masse ind og lænser
dem for penge”.
Ikke desto mindre blev Li i 2001
indstillet til Nobels Fredspris og Sakharovs Frihedspris. For hvis nogen er
ildeset i Kina, tror man automatisk, de
er ”vestens helte”.

Kinas teknokrati
På grund af Olympiaden blev der for
en tid sat fokus på Kinas autoritære
teknokrati og manglende demokrati.
Selv mener Kinas ledere, at de er
nødt til at sætte visse begrænsninger for at sikre ro og stabilitet i det
store land. Demokrati og ubegrænset
ytringsfrihed vil blot føre til splid
og fjendtlige meningsudvekslinger,
til fraktionsdannelser der vil splitte
befolkningen i interne stridigheder til
skade for helheden, mener de.
Demokrati, som vi i vesten praktiserer, ville kræve megen tid og kræfter
for at undgå kaos og nå frem til fælles
løsninger, resoneres der. Og noget er
der jo om det, når vi ser hvordan de
f.eks. slås korporligt i parlamentet i
Ukraine og ingen problemer får løst,
eller ser hvordan det i USA handler
mest om, hvem der har ﬂest penge
at agitere for. Når Kinas ledere selv
udpeger de nye folk til ledelsen, sikrer

de sig ro og orden ved at vælge ligesindede, dvs de der har de ”rigtige”
meninger og holdninger.
Det ligner faktisk lidt den struktur,
Martinus synes at gå ind for! Men
altså i fremtids-samfundet! For han
går også ind for demokrati, læser
vi. Og selvfølgelig er demokrati det
eneste rigtige, men det kræver faktisk
en befolkning, der har respekt for
spilleregler og for andres meninger.
At skabe en demokrati-kultur tager
tid. Det kræver, at de valgte ledere er
lydhøre for mindretals meninger og er
parate til kompromis-løsninger. Dertil
er vi end ikke nået i Europa, skønt vi
snart har haft et par hundrede år at øve
os i. Det er stadig sjældent, at ﬂertal
tager hensyn til mindretal.

af astronauternes ernæring udfra chlorella-alger, mener de at kunne forstå,
hvordan Moses’ maskine fungerede.
Den var i øvrigt drevet af et miniatomkraftværk, siger de.
Manna-maskinen var den rigtige
”pagtens ark”, påstår de, og det var
kun et lille informeret præsteskab,
der havde kendskab til, hvordan den
skulle betjenes og vedligeholdes.
Desuden skulle de sørge for, at ingen
uvedkommende ﬁk kendskab til den.
Præsteskabets uddeling af mad/manna
i templet sikrede deres magt. (Kilde
Diføt-Nyt nr. 90/2008)
Bogens påstand om, at Moses fik
sin tekniske indsigt fra ”besøgende
fra rummet”, er for mig at se ikke
troværdig. Da Moses var en indviet
med en vis grad af kosmisk bevidsthed, har han vel selv kunnet ”stille
ind” på visdomsoceanet og hente den
viden, han havde brug for. Han havde
sørget for, at ypperstepræsterne havde
nogle elektriske anordninger i det
”allerhelligste”, har Martinus fortalt.
Mon det var en manna-maskine? Til
nadverbrødet?

Russell og Martinus

To engelske ingeniører faldt over
en gammel jødisk bog, hvis indhold
stammede fra Moses’ tid, hvor de
mener at have fundet opskriften på
en maskine, der kunne fremstille
”manna”. Dette har de skrevet en
bog om på hele 300 sider. Deres teori
går ud på, at Moses ﬁk opskriften på
Sinai-bjerget sammen med de 10 bud.
Hans opgave var jo, at han skulle bespise en masse mennesker på en lang
vandretur gennem ørknen.

Ifølge Russell er der omkring alle
levende væsener både en indadgående og en udadgående energistrøm.
Spændingen herimellem kan kaldes
et magnetfelt eller en aura. Hvis den
udadgående energistrøm er meget
stærkere end den indadgående, er
væsenet begyndt ”at synge på sidste vers” i fysisk inkarnation. Hvor
alvorlig en sygdom er, afspejles i
hvor dominerende den udadgående
energi er.
Da jordklodens indadgående energistrøm hovedsageligt foregår ved polerne, ser vi nu, hvordan den svækkes
i disse år og fortæller os, at jordkloden
ikke har det godt.

Efter de to ingeniørers viden og
desuden kendskab til det sovjettiske
rumprogram, hvor man opererer med
en avanceret maskine til fremstilling

Ifølge Martinus vil den indadgående energi, som han kalder
tiltrækning,”indtryk”, blive ”vendt”
i jeget (stilhedens X1) og sendt ud

En manna-maskine

igen som ”udtryk”, frastødning. Men
mig bekendt fortæller han ikke, hvad
der sker, hvis der er stor ubalance
mellem de to bevægelser. Altså mere
frastødning end tiltrækning. Men
det betyder vel, at livskraften ebber
ud, når urbegærets tiltrækningskraft
bliver for svag.

Klimaændringerne
2008 bliver det tredje år i træk, der har
slået varmerekord i årlig gennemsnitstemperatur, hører man. De ﬂeste erkender nu, at klimaet er ved at ændre
sig, men der er ikke enighed om, hvad
der er årsagen. FNs klimapanel har et
bud, den danske forsker Svensmark
har et andet bud, som der nu er lavet
en ﬁlm om. Den hedder ”The cloud
mystery” (Klimamysteriet).
Svensmark mener, at det hovedsageligt er skyerne, der styrer klimaet, og
at skydannelsen styres af den kosmiske stråling, og at denne stråling er
øget de senere år. Det svarer jo meget
godt til det, Martinus har skrevet om,
at der fra Mælkevejens centrum nu
stråler øget energi til Jorden for at
fremskynde menneskenes bevidsthedsudvikling.
Og det er også hvad vi kan konstatere,
der sker. For klimaændringerne øger
vor bevidsthed om, at jordkloden er
vort fælles livsgrundlag, og at vor materialistiske måde at leve og forbruge
på har sine uheldige konsekvenser. Så
uanset om det ikke er CO2-udslippet,
der er den eneste ”synder”, er det nødvendigt vi besinder os på, hvad den
umættelige forbrugermani fører til.
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Atomkraft
Der er så vidt jeg ved over 150 atomkraftværker på jorden i dag, og man
planlægger for tiden mange ﬂere. Det
kan ikke undgå at ende galt. Martinus
har kaldt atomkraft for ”sabotage
af jordkloden”. I sin allersidste tale
sagde han bl.a. i forbindelse med det
kommende ragnarok (iﬂg. Kosmos
nr.9/2004):
”De tror, at de har gjort en drabelig
opdagelse, men i længden kan de ikke
garantere, at der ikke sker ulykker.
Der kommer sikkert visse ulykker
med i ragnarok…Hvad med affaldet?
Det er tydeligt, at det er en sygdom i
jordens indre. Når jorden er en sund
levende organisme, skal alting gå i
kredsløb, selv lossepladser går over i
kredsløbet, men det gør atomaffaldet
ikke. .. Giftstofferne overlever nemt
de tønder, som de opbevares i. ..
Her under ragnarok vil man komme
til at erfare, at atomkraften ikke er
vejen.”

Walter Russell, som ﬁk dybe åndelige
indsigter (se Impuls 1/2007), giver
en uddybende forklaring på, hvorfor
atomkraften er så farlig (se Impuls
2/2006). I en bog fra 1957 prøver han
at råbe naturvidenskaben op med en
grundig redegørelse for, hvorfor og
hvordan atomkraften bl.a. kan afstedkomme store klimaforandringer.
Fordi de radioaktive stoffer hører
til i den døende ende af stoffernes
oktavsystem, udsender de en giftig
nedbrydende stråling. Det er en slags
”forrådnelse”, og med al forrådnelse
følger varme.
Almindelige folk fornemmer, at
atomkraften er farlig. I et lille land
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som Danmark har ”folket” fået lov
at være medbestemmende og dermed
undgået atomkraftværker, selv om det
nok ikke hjælper meget på kloden
som helhed. Mon det var, fordi det
var Martinus’ land? Vi skal jo være
nogenlunde fredet i det kommende
”ragnarok” og bare være ”lazaretland” for syge ﬂygtninge.

Martinus-som-vi-kendteham-DVDerne
De 8 DVDere med fortællinger af
dem, der kendte Martinus, samt
pluk fra gamle smalﬁlm, er omsider
udkommet. Den 13. dec er der ”premiere” på Instituttet, og det er så den
formelle udgivelsesdato. Jeg har kaldt
det et ”nostalgi-trip” for de, der er
glade for Martinus’ åndsvidenskab.
For uden kendskab til det, kunne
filmene se ud som guru-dyrkelse.
Persondyrkelse var imidlertid noget,
Martinus absolut ikke ønskede!
Men vi er jo mange, der glæder os
over at opleve både de personer, som
efter ﬁlmene blev optaget fysisk har
forladt jorden, og de gamle smalﬁlm,
som er blevet teknisk forbedrede.
Nostalgi kan være ret så hyggeligt!
At være interesseret i, hvem personen
Martinus var, er ikke det samme som
”dyrkelse”. Historisk set er det godt
og uvurderligt, at de ﬁlm er blevet
lavet. Se bladets bagside!

Martinus-information i
Sverige
Da Thor Gjörvad forrige sommer var i
Sindal for at se udstillingen ”Den røde

tråd”, blev han inspireret til at forsøge
noget lignende i Sverige. Sammen
med Stiftelsen Tredje Testamentet i
Göteborg gik de i gang. Det begyndte
med en permanent udstilling i Ängelsberg, og siden har det taget fart
med udstillinger og dertil hørende
informationsmateriale i mange byer,
hovedsageligt på biblioteker, men
også på messer, kunstudstillinger osv.
Et netværk af kontakter er skabt, og
lokale medier har bragt oplysninger
om Martinus og udstillingerne. Der er
nu 3 permanente udstillinger.
Thor pointerer, at hensigten ikke
er at missionere, men kun at informere. Han har i øvrigt en god ven i
Tyskland, som vil være egnet til og
interesseret i at lave en ﬁlm om Martinus og hans værk – hvis der ellers
havde været penge til det. Hvis nogen
har ideer til andre informations-initiativer i Sverige kan man kontakte
Thor på tlf. 0223 33067 eller mail:
naturmed@glocalnet.net

Martinus-tale 1979
I bladet Kosmos nr.7/2008 var bragt
den tale, som Martinus holdt på sin
89-års fødselsdag d.11/8-1979, ”Kristi genkomst – talsmandens komme”.
Over artiklen stod ”ny version”, hvilket jeg studsede over, for han holdt
vel ikke en tale i ﬂere versioner? Den
første version blev bragt i Kosmos nr.
8/1994, og sammenligningen afslører
en del forskelligheder.
Derfor blev jeg interesseret i at høre,
hvad han egentlig havde sagt. Hvis
andre også er interesseret, kan de nu
høre talen på www.martinus-on-tour.
info under linket info-materiale. Jan
Langekær har analyseret forskellighederne og hans mening kan man
læse på www.det-tredie-testamente.
dk /forum/diskussionsforum.
Jan efterlyser i øvrigt nogle, der er
interesserede i få udstillingen ”Den
røde tråd” til sin by! Han efterlyser
også sponsorer til sit informationsmateriale. (Tlf. 2015 7811)

at usynlig energis vibrationer sænkes
og derved bliver til synlig energi,
kaldet stof.

Obama

Verdensfredskampagne

Valget af Barack Obama som USA’s
præsident har stor symbolbetydning,
ikke blot for racismeproblemet men
også for menneskehedens fortsatte
udvikling hen mod global integration.
Han er jo selv et globalt mix. Men
han vil ikke være den, der ”stikker
sværdet i skeden” eller ”vender den
anden kind til”. Hvis man inkarnerer
som USA-borger, betyder det oftest,
at man endnu ikke er færdig med al
krig.

Dette mærkat er fremstillet af forlaget
Nordisk Impuls til at sætte på breve
og kort. Symbolikken i det er oplagt
– vi er alle del af klodens helhed.
Ark med 12 mærkater kan fås: www.
nordisk-impuls.dk Overskriften på
arket lyder: ”Vær med til at beskytte
verdensfreden – bidrag med din moralske støtte!

Visionspartiet
Visionspartiet, som bygger på et spirituelt grundlag, har ikke opgivet at få
foden indenfor i det danske folkestyre.
Hvis du vil støtte bestræbelserne på
at få spirituelle humanistiske synspunkter repræsenteret i kommuner
og folketing, kan du se nærmere på
www.visionspartiet.dk
Du kan også kontakte Visionspartiet
på tlf. 4828 8700, Toftevænget 30,
3320 Skævinge

Pengespild
EU’s forskningscenter Cern forsøgte
– for 28 mia kr! - at frembringe et
kunstigt Big Bang. Man ville ﬁnde
en særlig partikel (kaldet hicks-partiklen) fra universets begyndelse. De
ved endnu ikke, at universet er evigt
og derfor ikke har haft en begyndelse.
Og de leder efter en partikel i en
verden, der ikke består af partikler.
Den fysiske verden frembringes ved

center for oprør mod fundamentalistisk islam og dermed til endnu mere
skydeskive for islamistiske hadfølelser. Det er at tage den danske befolkning som gidsler i ”ytringsfrihedens
kampzone”. Men han er jo heller ikke
danskfødt og kender derfor nok ikke
Halfdan Rasmussens sang om, hvordan vi hellere vil ”plukke kruspersille
end at slås”.
Det islamiske ord for ”kætteri” er det
samme som ordet ”fornyelse”, har jeg
læst et sted.

Hjertet har også et køn
Vatikanet
Pavedømmet er en sær forældet
størrelse. Vatikanstaten ville ikke
anerkende staten Israel, før de havde
genoptaget retssagen mod Jesus!
Derfor skete det først i 1993. Da
mente man åbenbart først, at sagen
var forældet!
Vatikanet har i øvrigt ofﬁcielt lige
tilgivet John Lennon for at have sagt,
at han var mere berømt end Jesus!
Flere og flere forskere er ved at
erkende, at teorien om Big Bang er
forkert – og det lige som Paven omsider havde accepteret den.

Naser Khader
Lederen af Liberal Alliance, Naser
Khader, vil gøre Danmark til et

Undersøgelser viser, at når en kvinde
får et hjerte fra en mand ved hjertetransplantation, falder det sjældnere
så godt ud, som hvis en mand får et
hjerte fra en kvinde. De bedste resultater opnås, når hjertet kommer fra en
af samme køn. Dette kan ikke undre,
når vi ved at et organ som hjertet er
et højtudviklet levende væsen, der
vel gerne vil vibrere i harmoni med
sit makrovæsen. Men også her synes
det kvindelige altså at være mest tilpasningsdygtig!

Hvordan pyramiderne
blev bygget
En ægyptisk professor skrev i Cairo
Times i 1998, at pyramiderne var
bygget ved at ophæve tyngdekraften,
at elektrostatiske ladninger og lydvibrationer blev anvendt til at løfte og
stable de store stenblokke. Han havde

45

fundet disse informationer på to papyrusruller fra en grav ved Karnaktemplet, sagde han. Men så kom han
i miskredit i hele den videnskabelige
verden!

er tilfældigt, er det meningen, at de
skal være just i dette land. Der bliver
jo sørget for at enhver får den karma,
der tilkommer dem.

UFO
Nu er ikke bare USA’s men også de
danske militære arkiver åbnet med
hensyn til deres fotos af registrerede
UFO’er. Så nu får vi en hel temaaften
på DR2 om emnet UFOer.

Skvalderkål

En tjekkisk speedway-kører uden
kendskab til det engelske sprog, blev
slået bevidstløs i et styrt. Da han
vågnede op kunne han tale ﬂydende
engelsk. Det holdt dog ikke længe,
for da han efter nogle dage var blevet helt rask igen, var evnerne borte.
Måske havde han ved det hårde slag i
hovedet fået åbnet et center, der bare
lukkede igen.

Salmonella

Adoptivbørn
Der forskes i så mange ting, f.eks:
Hvert 8. adoptivbarn i Danmark får på
et tidspunkt psykiske problemer, mens
kun hvert 20. ikke-adopteret barn får
det. Det kan ikke undre, eftersom så
mange adopterede børn kommer fra
andre dele af verden og altså ofte har
et afvigende udseende. Derfor har
de det ikke så nemt i dette fremmedforskrækkede samfund. Men da intet
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Statistik kan bruges til mange ting.
Forskere på Einstein College of Medicine University i New York har fundet
ud af, at de gener, der kan forbindes
med et langt liv for kvinder også kan
kobles med en lavere kropsstatur.

Hurtig sprogkundskab

Ukrudtsplanten skvalderkål var en
højt værdsat lægeplante i det gamle
Rom og blev dyrket på marker udenfor byen. Den blev især brugt mod
podegra, urinsyregigt, derfor er dens
latinske navn Aegopodium podagraria.

I løbet af det seneste år er antallet af
salmonella-forgiftninger fordoblet.
Menneskene får det ene ”vink” efter
det andet om, at kødspisning har sine
uheldige konsekvenser. Fødevaresituationen i verden tilsiger desuden,
at der ikke er råd til at putte al den
mad i dyrene. Det tales der mere og
mere om i medierne, så også her går
det måske fremad.
Forskning viser nu, at smittekilden
til salmonella ikke er de ”vilde”, dvs
frie, dyr. Den opstår hos de indespærrede, hvor immunforsvaret jo er brudt
ned pga stress.

Korte ben – langt liv

Afrikas kvinder
Lykkelige børn?
En undersøgelse viste, at engelske
børn er de ulykkeligste i verden, mens
danske børn skulle være de lykkeligste. Derfor har man nu i England indført ”lykke-undervisning” i skolerne,
især i form af kreative fag.

Gennem muren
Laserlys kan lyse gennem en mur,
nemlig når to laserstråler sendes således, at opbølgen ophæver nedbølgen
lige ved passagen. (Ill.Videnskab
11/97) Når der er ligevægt mellem
to modsatte bevægelser, ophæves
kontrasten, og de eksisterer ikke mere
i den fysiske verden, dvs de diskarnerer. Men de reinkarnerer åbenbart
igen på den anden side af muren.

Kvinderne i Afrika vil ændre tingenes
tilstand. I Ruandas parlament er de
56% af de valgte nu kvinder og er ved
at ændre den gamle feudale organisation, bl.a. ved at sikre kvinder arveret
til jord. I Uganda har man indført
kønkvotering for at sikre kvinder
deres retmæssige demokratiske indﬂydelse, præsidenten her lærte noget
som ﬂygtning i Sverige i 80’erne! Det
er ikke kun AIDS, der er ved at ændre
Afrikas samfundsstruktur.

Åndelige
giftstoffer
v/Erik Gerner Larsson
(Erik Gerner Larsson,1907-74, som var sekretær hos
Martinus gennem ca 35 år, var en utrolig ﬂittig “altmuligmand”. Ud over foredrag og studiekredse ﬁk han også
skrevet en masse. Nedenstående artikel er fra et af de
mange 14-dagsbreve, han udsendte i 1940’erne. Det er
fra 4/2-1944. Det egner sig udmærket til genbrug, selv
om stilen nu forekommer os lidt gammeldags, f.eks. med
De istedet for du osv.)
Har De aldrig oplevet, at en og anden sådan i “al venlighed” har fortalt Dem, at en af deres bekendte siger sådan
og sådan om Dem? Sikkert! Og har De så ikke lagt mærke
til, at selvom denne bekendt slet ikke har sagt det, eller
sagt det med en ganske anden betoning, altså langt mere
“giftfrit”, så skaber den slags små “elskværdige” meddelelser en ganske speciel tilstand inden i een, som mildest
talt er ubehagelig. Selv med den allerbedste vilje til ikke
at lade sig gå på af den slags, mærker man hvorledes noget
sker indeni een. Sagt i al korthed overdækkes ens mentale
himmel pludselig af mørke og kedelige skyer.
Hvad er der da sket? Man har simpelthed fået en “injektion”, der omgående har medført en forgiftning i ens åndelige legemer. Sladder, i hvilken form den end ytrer sig,
er en kosmisk-kemisk kombination af åndelige energier
med klart negativt formål. At denne forgiftning ikke altid
giver sig de store, drastiske udslag, er i denne forbindelse
ganske ligegyldig. Den er der, og den mærkes. Når jeg
bringer dette problem på bane, er det, fordi jeg meget
gerne vil gøre opmærksom på, at vi i den her omtalte
oplevelse har et tydeligt billede på, i hvor høj grad vi i
virkeligheden er åndsvæsener. Vi har ikke alene et fysisk
legeme, som kan blive forgiftet, vi har også åndelige “legemer”, der kan blive det samme. I virkeligheden går de
ﬂeste mennesker rundt med permanente småforgiftninger
i disse åndelige legemer.
Martinus har sagt, at vort blod er som vor bevidsthed.
Som sindets kvalitet er, bliver blodets. Tænker man lyse,
skønne og ligevægtige tanker, bliver blodets kvalitet
sundt, hvilket vil sige, at det evne til at bringe livskraft
til vore organer er stærkt øget. Lige modsat når sindet
er behersket af mørke triste tanker. Så mister blodet sin
livgivende evne. Afmagnetiseret skyller det nu igennem

de måske i forvejen syge væv, og resultatet bliver uundgåeligt en forringelse af både den fysiske og psykiske
tilstand.
Når man med rette kan betegne den verden, vi lever i,
som “helvede”, er det jo ikke på grund af dens ydre,
fysiske struktur. Tværtimod. Vi lever på en klode, der
rent materielt set har de mest strålende betingelser for
at lade os alle opleve et liv i glæde og materiel velstand.
Det helvede, vi oplever, er udelukkende et produkt af vor
egen forkvaklede indreverden. Se på menneskenes åndelige habitus, og de vil se, at på langt de ﬂeste områder er
de fast forankret i sympatiernes og antipatiernes tågede
sfære. Overalt møder vi virkningerne af sjælelig forgiftning. Avisernes forsiger skriger os dagligt i møde med
virkningerne af menneskets ringe tænkeevne. Overalt
dirrer atmosfæren af vibrationerne fra tyndslidte nerver.
Jo, det jordiske helvede er realistisk nok.
Men har vi tilsyneladende ikke indﬂydelse på de store
begivenheder, så har vi det i højeste grad på vor egen
lilleverden. Vi ved godt, at sladder er noget, vi bør tage
afstand fra. Men vi bør også vide lidt om de kræfter, den
udløser inde i os selv. Den, der bringer den omtalte meddelelse “i al venlighed”, skal vide, at uanset meddelelsen
rigtighed gør han eller hun det umådeligt svært for en,
efter at “indsprøjtningen” er fuldbyrdet, at tænke kærligt
på den, der tillægges giftigheden. Intet er så ubehageligt
som dette pludselig at opdage, at det kniber én at omfatte
et andet menneske med den sympati, man plejer. Hver
gang vedkommendes billede løber én i tankerne, skyder
der sig pludselig dårlige tanker ind i ens indstilling. Tvivlens sæd er begyndt at spire, og man opdager, at man har
fået en byrde føjet til den, man i forvejen bærer på.
Sand eller usand, en giftig bemærkning gør altid fortræd.
Den stjæler ens livskraft og bidrager direkte eller indirekte
til, at ens levedage forkortes. Jeg beundrer Martinus for
hans konsekvente holdning overfor “sjælelige giftstoffer”.
Men i stedet for at dømme denne eller hin mentale fremtræden, giver han en analyse af den og lærer os dermed at
se, hvilket indhold den har. Derfor er den kosmiske viden
præventiv. Dels lærer den os at være varsom med ord, og
dels bidrager den til, at man efterhånden får “hård hud”
på sit følelseslegeme, fordi der er så meget, man bedre
forstår. (lidt forkortet af red.)
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Et alentykt panser af sten
v/Jan Langekær
Nedenstående historie viser,
hvor bogstaveligt Martinus
ønskede, man tog hans skrevne
ord. Den er blevet mig fortalt
af en person, som i mange år
har oversat Martinus’ værker
til sit modersmål.
”For mange år siden, da Martinus boede på Instituttet på
Mariendalsvej, var jeg i en
oversættergruppe, som da var i færd med at oversætte
den lille bog ”Påske”. Vi havde i nogen tid diskuteret
oversættelsen af forskellige udtryk i bogen, bl.a. det lidt
specielle udtryk i slutningen af 10. kapitel, hvor Martinus
skriver: ”Gudesønnens jordiske rester var indhyllet i et
alentykt panser af sten suppleret med et bælte af romerske
stridsfolk iklædt stål og jern.”
I vor oversættergruppe syntes man, at ordet ”alentykt”
var noget gammeldags, nogle læsere vidste måske ikke,
hvad ”alentykt” betød. Vi tog til Instituttet for at snakke
med Martinus om det og forelagde ham forskellige forslag
til et mere moderne ord, f.eks. ”et meget tykt panser af
sten”, ”bag en stor sten” osv.

Martinus påhørte stille vore forskellige ”forbedringsforslag”, hvorefter han satte sin ene håndﬂade ned i
bordpladen for ligesom at signalere til os, at nu var det
altså meget vigtigt, at vi hørte godt efter. Samtidigt så
han kærligt men også meget bestemt på os, hvorpå han
sagde: at nu skulle vi virkelig være klar over, at hvis vi
ikke ønskede at oversætte hans ord og tekster præcist,
som han havde skrevet tingene på dansk, ja så skulle vi
slet ikke oversætte for ham.”
(historiefortælleren er kendt af redaktionen)

Jesu grav

Demokrati
Det er ikke så mærkeligt, at menneskenes politiske struktur i dag hverken er sand ”demokrati” eller ”kommunisme”. Disse to politiske begreber kan nemlig udelukkende kun udgøre én og samme ting, nemlig en
altomspændende ”varig verdensfred”. Hvad der ikke er virkelig ”fred” kan umuligt være ”demokrati” eller
”kommunisme”. Sand ”demokrati” og ”kommunisme” kan udelukkende kun være en statslig struktur, et politisk system, der garanterer individet dets fulde personlige frihed og alle frugter af dets talenter eller nyttige
frembringelser.
Det er et system, der beskytter individet imod ethvert tyranni og misbrug fra andre væseners side. Det er et
system, hvis fornemste opgave er at ﬁnde ud af hvilke talenter, der skjuler sig i enhver borger, der kommer til
verden, for derigennem at kunne garantere samme borger den højeste udvikling eller uddannelse af de samme
talenter, vidende, at kun på denne måde bliver individet til den højeste gavn og glæde for sig selv og staten.
Det er således et system, der er baseret på menneskelige evner og talenter i stedet for på penge og guld. Det
er et system, der er baseret på den viden, at staten består af individer, og jo højere disse individers talenter og
evner kan bringes op, desto større fuldkommenhed i ånd og kultur og til desto større velsignelse for borgerne
vil samme stats fremtræden blive.
(Martinus i artiklen ”Åndsvidenskabens nødvendighed”, Kosmos 8/1947)
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Digte
v/Robin Petersen
LYS OG MØRKE

STILHEDENS MODER

den der træder ned, træder ind i lidelse
der er to slags lidelse, indidvidets og verdens
den der forløser individets, bliver velgører for verden

stilhedens moder
favner alt i universet
i hendes omsluttende fred
hviler du i den dybeste tryghed

den der søger, bærer noget at miste
det eneste vi kan miste, er vor uvidenhed
den der forløser sin uvidenhed, bliver velgører for
verden
enhver der stiller sig i lys, kaster skygge
der er to skygger, egoet og verden
den der forløser egoet, bliver velgører for verden
den der opløftes ser et hav af lidelse
den der forbliver i havet af lidelse
er lys der opløfter verden

stilhedens moder er i de lyde
der er de dybeste kærtegn
når du hviler i hendes favn
smelter du ind universet

ADSKILLENDE BEVIDSTHED
bevidstheden analyserer med et syn
der bekræfter det den kan fatte
så hvad vi ser og hvad vi overser
angiver vor bevidstheds grænse
for den som er lukket inde af sig selv
opstår et derude i samme lukkethed
om det så er religion eller videnskabelig materialisme
gøres svaret til et evigt ukendt derude
adskilt fra vor dybere vilje og forbundethed
fastholder vi os selv i tro og mystik
for når livets årsag kun er derude et sted
kan gåden om livet ikke løses
når det oplevende væsens årsag
er derude et sted som skabende materie eller gud
gøres gud og materie til den årsag
der evigt hindrer os i at forbinde os med livet
der er intet som adskiller os
ud over vor adskillende bevidsthed
i takt med holdninger der forvandles
omskabes universet ved og i vor færden
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Hvis Jesus kom til Danmark idag, ville han så overhovedet få tålt ophold?

Intelligensen udvikling
Det jordiske menneskes intelligens, evnen til logisk tænkning, som det er så stolt af, er i virkeligheden en evne,
som endnu kun er ved at spire frem i dets bevidsthed. Det er begyndt at kunne bruge denne evne i forbindelse
med fysisk sansning og fysisk skabelse. Man kan ved intelligensen hjælp orientere sig i den fysiske verden i et
omfang, som menneskene aldrig tidligere har kunnet på samme måde, og resultatet er blevet, at menneskene
bruger næsten al deres energi og skabeevne i koncentration på materien.
Videnskab, teknik, politik, industrialisme, reklame og lignende materialistiske tankeklimaer dominerer vor
tid og vil en tid fremover endnu dominere de jordiske menneskers tilværelse. Det er ganske naturligt, at det
går sådan, men det er lige så naturligt, at også denne tilstand vil degenerere, efterhånden som de enkelte menneskers bevidsthed udvides gennem oplevelser og erfaringer, der danner nye organer og en ny sanseevne i
deres åndelige og fysiske legemer.
Det er jo netop det, der er ved at ske hos en del mennesker allerede. De er mætte af materialisme og ateisme,
men deres instinkt er degenereret, så de ikke kan vende tilbage til gamle trosformer med dogmer og ritualer.
For disse mennesker er der kun én vej frem, og det er at lære at bruge deres intelligens på det åndelige og ikke
blot på det fysiske område.
En ny evne, intuitionsevnen, ligger latent i deres bevidsthed og vil kunne udvikles, efterhånden som der kommer en vis balance i sindet mellem følelse og intelligens. I besiddelse af denne evne vil mennesket ikke mere
behøve at tro på Gud eller på en åndelig tilværelse bag den fysiske, og det vil heller ikke behøve at tvivle
derpå, det vil nemlig blive i stand til dagsbevidst at opleve begge dele som virkelighed.
(Martinus i artiklen ”Sanseevnen og den åndelige verden”, Kosmos nr.3/1974)
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING
ESBJERG
Torsdag 22/1 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
Mandag 23/2 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl 19 på Tobakken, Gasværksgade 2, 1.sal
HADERSLEV
Onsdag 21/1 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
Mødet er kl 19 på Bispen, Bispebroen 3
HERNING
Torsdag 19/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarnation og karma v/Ole Therkelsen
Torsdag 26/3 Skæbnevejen mod et paradis på Jorden v/Lars Gyde
Torsdag 2/4 Den frie vilje og livets love
v/Ingolf Plesner
Torsdag 16/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl 19.30 i ”Kulturellen”1.sal, Nørregade 7
HORSENS
Onsdag 25/2 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Onsdag 1/4 Kunsten at være et godt menneske
v/Anette Starke
Møderne er kl 19.30 på biblioteket, Tobaksgården 12
KLINT
10/5-16/5 Tysk ugekursus Kosmisk kemi og bønnens
mysterium v/Ole Therkelsen
17/5-23/5 Forældreglæde og skaberglæde
v/Ole Therkelsen
10/5-23/5 Studier i Livets Bog 5,del 1
v/Eigil Kristensen
27/3-29/3 Kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden – søvn, fødsel og død v/Ole Therkelsen
og Lene Jeppesen
17/4-19/4 Et nyt helhedssyn på psykisk og fysisk
sundhed v/Edly Grape og Mary McGovern
7/5-10/5 Livet – dit spejl
v/Sören Grind og Solveig Langkilde
29/5-1/6 Pinseglans over livet v/Eigil Kristensen og
Lene Jeppesen
Lørdagsforedrag kl. 14.30 på Terrassen:
14/3 Hvad er sandhed? v/Søren Olsen
4/4 Getsemane v/Lene Jeppesen
25/4 Bliv mere bevidst om dine ønsker og følelser
v/Hanne Myrfeld

23/5 Den globale krise – en ny epokes fødsel
v/Ole Therkelsen
KULLERUP
Søndag 28/12 kl. 14.30-21.30 –Eventyrlig dag for børn
og voksne.
Fredag 9/1 kl. 18-søndag kl. 16 Mazdaznan
Der er kreativgruppe, terapigruppe, Martinusgruppe,
vegetargruppe – hør nærmere tlf.6531 5431 eller www.
kullerup.dk
KØGE
Onsdag 28/1 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 17/2 Klodens tilstand! v/John Klemens
Tirsdag 3/3 Partiskhed v/Søren Olsen
Tirsdag 24/3 Hvor kommer vores talenter fra?
v/Eigil Kristensen
Tirsdag 7/4 Nutidens problemer – fremtidens løsninger v/Ole Therkelsen
Møderne er kl 19 i Teaterbygningen, tilmelding FOF
5665 5322
KØBENHAVN
10/1 Det levende væsens åndelige struktur
v/Sv.Å.Rossen
24/1 Karmatanken i hverdagslivet v/Lene Jeppesen
7/2 Dit liv er dine relationer v/Solveig Langkilde
21/2 Næstekærligheden – et udviklingsprojekt
v/Søren Olsen
7/3 Medfødte arveanlæg eller reinkarnation og
karma v/Ole Therkelsen
21/3 Livets Bogs struktur v/Mary McGovern
Alle foredrag er på Instituttet lørdage kl 15
Lørdag 14/2 kl. 13-16 Introduktion til Martinus
åndsvidenskab v/Søren Olsen og Poul Dyrholm
Lørdag 28/2 kl. 10-16 Martinus’ analyser af Bibelen
v/Aage Hvolby og Tryggvi Gudmundsson
Den 2. torsdag i hver måned kl. 19 Kosmologisk aften
– samtaler
Studiegrupper ring og hør nærmere tlf. 3834 6280 el.se
www.martinus.dk
ROSKILDE
Torsdag 22/1 Nutidens problemer – fremtidens løsninger v/Ole Therkelsen
Torsdag 5/2 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
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Torsdag 19/2 Partiskhed v/Søren Olsen
Torsdag 5/3 Hvor kommer vores talenter fra?
v/Eigil Kristensen
Torsdag 19/3 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Møderne er kl. 19, tilmelding FOF, Algade31, tlf. 4636
6974
SILKEBORG
Onsdag 4/2 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Onsdag 18/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarnation og karma v/Ole Therkelsen
Onsdag 1/4 Den frie vilje og livets love
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3
SINDAL
Tirsdag 17/2 Jordkloden er et levende væsen!
v/Ole Therkelsen
Mandag 2/3 Den frie vilje og livets love
v/Ingolf Plesner
Tirsdag 31/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er?
v/Lars Gyde
Tirsdag 21/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er i Solgården , Norgesgade 1 kl. 19.30
SØNDERBORG
Tirsdag 20/1 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 3/2 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 24/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er?
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 på biblioteket, Kongevej 19-27
THISTED
Søndag 15/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarnation og karma v/Ole Therkelsen
Søndag 1/3 Den frie vilje og livets love
v/Ingolf Plesner
Søndag 19/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
TÅSTRUP
9/12 Juleevangeliet – lysets og mørket, julens princip
16/12 Julevangeliets beretning og symbolik
6/1 Syndernes forladelse – tilgivelse
13/1 Unaturlig træthed. En stærk forceret livsforvandling
20/1 Talsystemet og helheden
27/1 Tanker – og tankens udvikling
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3/2 Kosmisk kemi (I)
10/2 Kosmisk kemi (2)
17/2 Menneskets seksuelle udvikling
24/2 Hvor kan vi bruge viljen – hvad kan vi bruge
den til?
3/3 Ønsker, håb og bøn – til nutidens mennesker
10/3 Loven for tiltrækning
Alle møder er tirsdage kl. 19-21.30 i Kulturcentret,
Poppel Alle 12
VEJLE
Søndag 18/1 Tilgivelse – en helende proces
v/Lene Jeppesen
Søndag 1/2 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Søndag 15/3 Den frie vilje og livets love
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.sans”, Gl.Havn 11-13
VIBORG
Torsdag 5/2 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Torsdag 5/3 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Torsdag 2/4 Skæbnevejen mod et paradis på Jorden
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans
gade 7
ÅRHUS
Mandag 19/1 Karmatanken i hverdagslivet
v/Lene Jeppesen
Mandag 2/2 Dit liv er dine relationer
v/Solveig Langkilde
Mandag 16/2 Mentale fængsler! v/Ole Therkelsen
Mandag 2/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er?
v/Lars Gyde
Søndag 29/3 Seminar 10-16.30 i Beboerhuset, Roukær
alle 1 Fra kvinde og mand til menneske
v/Solveig Langkilde
Onsdag 15/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og
følelser! v/Hanne Myrfeld
Foredragene er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 2, Ndr.
Ringgade 3, bygn.1420
SVERIGE
Nytårskursus 28/12-2/1 på Solsøkehem, Väsmanvägen
23, Sunnansjö, info@solsokehem.se
HJØRRING
Udstillingen ”Den røde tråd” er på biblioteket i Hjørring 6/1-16/2.
I øvrigt er udstillingen på biblioteket i HORSENS først
slut d.31/12 og onsdag d. 10/12 kl. 19 holder Jan Langekær foredrag om ”Juleevangeliet, åndsvidenskaben
og Det Tredje Testamente”.

Historien om syersken
En dag sad en syerske og
syede nær elven, da hendes
ﬁngerbøl pludselig faldt i
vandet.

’Å Gud, min mand er faldet i elven!’

Da hun skreg op kom Gud
til hende og spurgte, ’Mit
kære barn, hvorfor græder
du’?

’Er dette din mand?’ spurgte Gud.

Syersken fortalte, at hendes
ﬁngerbøl var faldet i vandet
og at hun behøvede det for
at hjælpe sin mand til at
tjene til livets ophold.
Gud sænkede hånden ned i vandet og tog et ﬁngerbøl op
i guld indsat med perler.
’Er dette ﬁngerbøl dit’? spurte Gud.
’ Nej’, sagde syersken.
Gud sænkede igen hånden ned i elven og fandt et sølvﬁngerbøl med saﬁrer.
’Er dette ﬁngerbøl dit’? spurgte Gud.
Igen sagde syersken nej.
Gud undersøgte bunden af elven igen og fandt et ﬁngerbøl i ler. ’Er dette ﬁngerbøl dit’? spurgte Gud.
’Ja’, sagde syersken.
Gud blev så glad for kvindens ærlighed, at han lod
hende beholde alle tre ﬁngerbøl, og kvinden drog glad
hjem.
Nogle år senere gik syersken tur langs elvebredden med
sin mand, da han pludselig trådte forkert og faldt ud i
vandet og forsvandt.
Da hun skreg om hjælp dukkede Gud op igen. ’Hvorfor
græder du, mit barn’, sagde Gud.

Gud rakte ned i elven og kom op igen med George
Clooney.

’Ja’, græd syersken.
Gud blev skuffet. ’Du
lyver! Det er en synd!’
Syersken forklarede,
’Åhh, tilgiv mig min
Gud, det er en misforståelse’.
Jeg tænkte, hvis jeg
havde sagt nej til George
Clooney, havde du måske trukket Brad Pitt på næstegang.
Hvis jeg sagde nej til ham, ville du hente min mand op.
Havde jeg da sagt ja, ville du give mig alle tre.
Gud, jeg har ikke det bedste helbred og kunne ikke tage
vare på alle tre mænd, så det er derfor, jeg sagde ja til
George Clooney.
Og Gud lod hende beholde
ham.
Moralen i denne historie: Når
en kvinde lyver, er det for
en god og ærlig grund, og til
bedste interesse for andre.
Det var vores historie, og vi
tror på den!.
Hilsen
Alle os kvinder.
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