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KOMMENTAR

Kære læser!

Findes der en god opskrift på, hvordan
man får et lykkeligt liv med kærlige relationer? For vore liv er virkelig et spørgsmål om relationer. Sommetider siger
Martinus, at der kun findes to levende
væsner – dig selv og Gud. Alle, vi møder,
er Gud i forskellige “forklædninger”, der
bliver til vore liv netop ved disse møder.
Jeg tror, at mange mennesker ville blive
overlykkelige af en sådan “kærlighedsopskrift”, underforstået at det fungerer,
hvis man følger rådene. – Men det vil vise
sig, at rådene ikke altid er så lette at følge – de bygger nemlig bl.a. på selverkendelse, uselviskhed og selvovervindelse.
Dvs. at indse sine mangler og fejl og have
tolerance over for sig selv og andre – at
vide, at vi ikke kan være anderledes, end
vi netop er nu. Her er Martinus’ “kærlighedsvidenskab” eller livsvidenskab et
fantastisk hjælpemiddel og faktisk en
slags “opskriftsamling” på, hvordan man
skaber kærlige relationer. Ja, hele kosmologien, Det Tredje Testamente, er faktisk en håndbog i “relationsvidenskab”.
Livet som et gigantisk samarbejdsprojekt
– dit møde med livet eller Gud.
I Martinus’ artikel “Kunsten at få et
ægteskab til at blive lykkeligt” giver han
via et brev gode råd til en kvinde, der
oplever sorg og bekymring i sit ægteskab. Martinus tager fra sin store “opskriftsamling” og giver fantastisk fine
råd om, hvordan man kan forholde sig
til de problemer og skuffelser, der kan
opstå i et ægteskab. Han skriver bl.a.:
“Men disse skuffelser er jo kun til for at
forædle og udvikle mennesket, vænne det
til at forsage. Igennem disse ting trænes
ægtefællerne jo op til tilsidst at blive
store mennesker…”. Naturligvis findes
der mange situationer, hvor det bedste
for begge parter og også eventuelle børn
faktisk er skilsmisse. Men Martinus
påviser her noget meget afgørende,
nemlig at ved at være indstillet på “den
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anden” og forsøge at forstå situationen
fra modpartens side træner vi vor humane menneskelige side. Igennem hele
det egentlige dyrerige var loven – “enhver er sig selv nærmest” – for nu at
udvikles til det modsatte – “enhver er
sin næste nærmest”. Det kan vi takke
vore lidelseserfaringer for, men også
den indre seksuelle forvandling der
medfører, at vi bliver mindre og mindre
han- og hunkønsbetonede for i stedet at
udvikle dobbeltpolethed – den upartiske
bevidsthed. Dette medfører også, at det,
der dybest set skulle holde ægteskabet
sammen nemlig forelskelsesevnen, er
stærkt aftagende. De såkaldte “hvedebrødsdage” fortæller noget om, at
forelskelsen for mange mennesker ikke
længere varer ret længe. Men hvad skal
man da gøre, når forelskelsen er forbi?
Martinus kalder denne periode for
“kammeratskabsperioden”, og i den kan
vi træne os i venskab og lidt mere af den
“kærlighed, som ikke søger sit eget”.
I artiklen “Om at være ét med Faderen” udvider Martinus kærligheden
til næsten til mikrokosmos. Her er det
igen et spørgsmål om relationer. Hvilket klima giver du dine organer, celler
og hele mikrokosmos at leve i? Her er
det dine tanker, tankeklimaet som Martinus kalder det, men også kosten, der
er af største betydning. Martinus har
virkelig gjort os opmærksom på et helt
nyt kosmos, som han uddybende har
analyseret blandt andet i bøgerne “Bisættelse” og “Den ideelle føde”.
Det var lidt om to artikler i dette
nummer af Kosmos, men kære læser,
der er mange flere interessante artikler, så du er igen velkommen på en
indre rejse – i dit møde med tidsskriftet
Kosmos’ åndelige indhold!
Rune Östensson
Oversættelse: Bodil Feilberg
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NY ARTIKEL

Kunsten at få et
ægteskab til at
blive lykkeligt
af Martinus

M31615

Kære fru N.N.!
Dette for venligst at sige Dem mange
tak for sidst og for Deres venlige hilsen
fra Aalborg.
Jeg håber, at De befinder Dem godt.
Ganske vist forekommer det mig, at
der nu igen er en lille knude på tråden
mellem Dem og Deres mand; men jeg
vil dog oprigtigt håbe, at De dog efterhånden må lære at forstå hinanden. To
så udviklede mennesker skulle jo nok
kunne finde en form, hvorunder de kan
få det bedst mulige ud af livet. Jeg kan
jo kun se, at De og Deres mand hver
for sig er to udmærkede mennesker, og
det undrer mig meget, at De trods dette
alligevel faktisk kommer til at gøre hinanden sorg.
En ting er det meget nødvendigt
at huske på her i denne ufuldkomne
og egoistiske verden, nemlig dette, at
ingen mennesker kan få sine ønsker
helt tilfredsstillet og navnlig ikke i et
ægteskab. Her vil der altid være et og
andet hos den anden part, som ikke
opfylder de krav eller idealer, man i
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forvejen havde forestillet sig. Men disse
skuffelser er jo kun til for at forædle
og udvikle mennesket, vænne det til at
forsage. Igennem disse ting trænes ægtefællerne jo op til tilsidst at blive store
mennesker, hvis de da tager kampen
op.
Nogen natside vil der således altid
findes i ethvert ægteskab. Og denne
natside kan absolut ikke oplyses ved
noget andet lys end parternes egen gensidige sympati eller kærlighed til hinanden. Kunsten at få et ægteskab til at
blive lykkeligt består jo kun i at kunne
forstå tingene fra modpartens side og
som følge heraf i stor udstrækning udfolde tålmodighed og tolerance, ikke
på nogen som helst måde at få lyst til
at trodse, vise uvilje eller gengældelse
mod den anden parts ufærdige sider.
Husk disse er jo kun udtryk for noget i
dennes natur, som denne ikke magter.
Og al vrede herover er jo i sin natur
ganske uretfærdig.
Naturligvis kan et samliv være så
graverende, at det kærligste vil være, at
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hver part går sin vej. Dette vil således
særligt være tilfældet, når der er tale
om ligefrem legemlig vold, drukkenskab, dovenskab, ødelæggelsen af økonomien ved spil og udsvævelser. Men
kære fru NN, noget sådant forekommer
dog ikke i Deres ægteskab. Og yderligere har Forsynet gjort Deres ægteskab til
ramme om det yndige lille væsen, som
De og Deres mand har fået til mission
at være forældre for. Heri ligger også en
forpligtelse, der helst skal opfyldes på
bedste måde, selv om det måske tit kan
koste tårer.
Men til gengæld kan et sådant lille
væsen også tilsidst blive et ægteskabs
største lysende solstråle.
Livet fordrer mange ting af ethvert
væsen, men bliver disse fordringer
opfyldt, så giver det også tilsidst over
hundredefold af kærlighed og velsignelse tilbage.
Jeg ved ikke, hvilke ufærdige sider
Deres mand har, men det forekommer
mig ikke, at han har nogen af de af den
førnævnte voldelige art, såsom drukkenskab, dovenskab, spil og udsvævelser, men tværtimod elsker at hygge og
hæge om Deres fælles lille hjem samtidigt med, at han, hvad der er det allervigtigste, elsker Dem meget højt, selv
om han måske til tider har svært ved at
vise det helt. Men de tårer, jeg har set i
hans øjne, lyver ikke.
Når jeg har følt mig tilskyndet til at
skrive alt dette til Dem og på en måde
har gjort mig til defensor for Deres
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mand, så må det naturligvis ikke opfattes som udtryk for, at jeg føler Dem som
den skyldige i genvordighederne, og
Deres mand som et lysende ideal. Men
da jeg sætter så stor pris på Dem begge
to, kan jeg kun være Deres mands defensor over for Dem akkurat på samme
måde, som jeg er Deres defensor over
for Deres mand. Det ville være imod
min natur at optræde som en partisk
dommer for den ene imod den anden.
Da jeg ved, at De sætter pris på
mine råd og vil bestræbe Dem for at
forstå mig rigtig, har jeg her påpeget
nogle ting, som det, i en så alvorlig sag
som et ægteskab, lønner sig at tænke
dybt og alvorligt over. Det er kun et lille
forsøg på at være med til at skabe lys i
det gråvejr, som jeg så nødigt vil have,
at to af mine så kære venner stadigt
skal være indhyllet i.
Men skal det trods alt alligevel
komme til skilsmisse mellem Dem og
Deres mand, så lad det ske i venskab
eller fredsommelighed. En skilsmisse
behøver ikke at betyde uvenskab eller
fjendtlighed. Den kan udmærket være
en kærlig overenskomst.
Med min kærligste hilsen til hele familien.
Martinus
Artiklen er en gengivelse af et brev fra Martinus, dateret 3. marts 1938. Titel, renskrift
og ny retskrivning af Torben Hedegaard.
Godkendt i rådet 01.04.2017. Artikel-id:
M31615. Artiklen har ikke tidligere været
bragt i Kosmos.
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Om at være “Ét med Faderen”
af Martinus
M1794

1. Overtroen om at Jesus er selve
Guddommen
De kender sikkert alle Jesu udtalelse:
“Jeg og Faderen vi er ét”. I den kirkelige kristne opfattelse er sætningen
forlængst indhyllet i mystik og er blevet til den overtro, at Jesus var selve
Guddommen. Og han bliver da også i
stor udstrækning tilbedt som sådan.
Denne verdensgenløserens udødelige
sætning er således blevet misforstået.
Den er aldrig blevet udtalt for at skulle
gøre Jesus til et tilbedelsescentrum
i stedet for den virkelige Guddom eller evige Fader. Tværtimod udtrykker
han hele sit liv som et forhold mellem
fader og søn. Han har derved pointeret
en forskel. Sønnen er ikke faderen, og
faderen er ikke sønnen. Faderen udgør
nemlig et for alle levende væsener evigt
eksisterende tilbedelsescentrum eller
“fast punkt” for deres liv. Han udgør
et tænkende og viljeførende jeg bag
naturen, universet eller makrokosmos,
på samme måde som vort eget jeg er et
tænkende og viljeførende jeg bag vor
egen fysiske organisme og fremtræden.
På denne måde bliver Guddommen til
det største levende væsen, vi kan blive
stedet overfor. Da alle naturens kræfter, solenes eller stjernernes gang i det
uendelige verdensrum såvel som den
sagte sommerbrise igennem skovens
lyse løvkroner, er dette væsens manifestation eller tilkendegivelse af liv, kan
vi ikke være til uden at være i berøring
med denne tilværelsens eller livets
største væsens tankemanifestation og
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viljeføring. At være dette væsen, at
være selve Guddommen, kan intet som
helst levende væsen være, ud over dette
ene væsen, som netop er Guddommen.
Et menneske, en verdensgenløser, eller
et andet af universets kræfter afhængigt væsen, vil således umuligt kunne
fremtræde som Guddommen. Hvor stort
et sådant væsen end måtte være, ja
selv om det var et mælkevejssystem, vil
det dog kun kunne udgøre en ganske
lille brøkdel, et forsvindende støvfnug
i det tidens og rummets umådelige
ocean, der hedder “evigheden”. Over for
ethvert levende væsen vil der således
altid eksistere dette større væsen. Og
det er jo i kraft heraf, at alle levende
væsener derfor må kaldes “gudesønner”. Og af samme grund fornemmer
Kristus sig selv som søn af dette væsen
og tilkendegiver dette ved at udtrykke
nævnte store væsen eller Guddommen
som “Fader”.
2. Kristus betragter sig selv som
sønnen og ikke som Faderen
Når Kristus udtrykker sig som “ét med
Faderen”, betyder dette jo ikke, at han
dermed vil pointere, at han er Faderen, thi hvis han er Faderen, kan han
jo ikke samtidig være sønnen. Og at
han betragter sig selv som sønnen og
ikke som Faderen, åbenbarer han jo i
mange situationer. Han udtrykker jo
aldrig sig selv som Guddommen eller
Faderen. Tværtimod, siger han ikke
netop, at han har sin mission fra Faderen? Påberåber han sig ikke, at det,
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han lærer disciplene, er det, Faderen
har lært ham? Siger han ikke, at han
“går til Faderen”? Og var det ikke i Faderens hænder, han befalede sin ånd,
da han døde på korset efter i forvejen at
have bedt Faderen forlade sine bødler,
da de ikke vidste, hvad de gjorde? Var
det ikke også fra kraftens højre side
på tronen, han skulle dømme levende
og døde? Hvis han selv var Faderen,
hvortil så hele denne komedie, hele
denne sønnecamouflage? – Hvis han
var Faderen, måtte det jo være i hans
interesse, at alverdens mennesker kom
til at tilbede ham som Faderen og ikke
som en camoufleret eller uvirkelig figur
af sig selv.
3. At dyrke sønnen er
afgudsdyrkelse
Når en menighed hylder Kristus som
Faderen, hylder de altså sønnen i stedet for Faderen. Det kommer således
endnu ind under princippet “afgudsdyrkelse”. Takket være verdensgenløserens
fuldkomne guddommelige mentalitet
er denne afgudsdyrkelse ikke så katastrofal, som den ellers ville have været.
Men hvis Jesus ikke i så høj en grad
var manifestationen af næstekærlighed,
som tilfældet var, ville dette at have
tilbedt ham, hvilket vil sige, dette at
følge ham, jo kunne have ført til den
mest bloddryppende ulykkelige skæbne
for hans tilhængere. Tænk hvis han
havde manet til at hævne og hade! Og
menneskene så i deres tilbedelse af
ham gik i hans fodspor! Tror man ikke,
verden ville have været endnu mere
stedet i ulykke og lidelse, end den netop
er i dag? – Tror man ikke, det ville have
været lidt småt med hospitaler, Røde
Kors-bevægelser og andre institutioner,
direkte udgået fra lignelsen om “den
barmhjertige samaritan”?
Nej, det kan ikke nægtes, at den
fuldkomne gudsdyrkelse kun kan manifesteres i opfyldelsen af det store bud
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“Du skal ikke have andre guder for
mig”.
4. Overtroen om jomfrufødsel
Den overtro, at Kristus er den samme
som Faderen, må forsvinde ud af menneskenes mentalitet lige såvel som
den overtro, der hedder jomfrufødsel.
I modsat fald bliver religionen eller
dyrkelsen af Kristus en stadigt fortsættende korsfæstelse. Han, som var selve
kulminationen af ydmyghed, kan umuligt glædes ved eller tjenes med, at man
dyrker ham med en kultus, der ene og
alene tilkommer Guddommen.
Hvad var da Kristus? – Ja, kaldte
han sig ikke selv menneskesønnen?
“Ræve have huler og himmelens fugle
reder, men menneskesønnen har ikke
det, hvortil han kan hælde sit hoved.”
Tror man ikke, han dermed netop ville
pointere, at han rent fysisk var søn af
mennesker? – At han ligesom alle andre mennesker her på Jorden havde en
“fysisk fader” lige såvel som en “fysisk
moder”. Det er muligt, at der i begrebet
“menneskesønnen” er lagt en anden
betydning end den, der ligger i ordet.
Det har man jo simpelthen været nødt
til, hvis ikke man ville komme i karambolage med “jomfrufødslen”. Det er i
alle fald en meget stor ejendommelighed, ganske uafhængigt af hvad menneskene så end måtte mene om nævnte
begreb. Rent sprogmæssigt står begrebet “menneskesønnen” som et fundamentalt skrig eller råb ud til verden fra
selve verdensgenløseren, i hvilket han
gør bekendt: “Jeg er hverken Faderen
eller Guddommen selv. Jeg er ganske
vist kosmisk set en søn af Guddommen,
men fysisk er jeg en søn af mennesker.”
Det er umådeligt vigtigt at gøre sig dette nødskrig begribeligt. Thi ellers avler
det netop en ny overtro, hvor man tror,
at Kristi væremåde er en Guddoms væremåde og derfor noget uopnåeligt for
alle andre væsener, født af mennesker.
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Manuskriptet afsluttes med ordene:
Jesu væremåde som model
Hvad det vil sige at være “ét med Faderen”
Artiklen er et uafsluttet manuskript til et
foredrag afholdt af Martinus på Martinus

Institut, søndag den 17. november 1946.
Renskrift og stykoverskrifter af Ole Therkelsen. Godkendt i rådet 25.09.2000. Første
gang bragt i Kosmos nr. 5, 2002. Artikel-id:
M1794. Der findes en anden artikel med
samme titel, fra et foredrag den 4. marts
1945 (M1800), bragt første gang i Kontaktbrev nr. 1, 1957.

MÅNEDENS CITAT

Kun i træningen i at tilgive ligger vejen åben til “kosmisk bevidsthed”.

Katarina Immonen

Martinus: “Kosmisk bevidsthed”, bog 10, kapitel 15
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Oplevelsen af udødelighed eller
åndsvæsenet bag materievæsenet
af Martinus
1. Spørgsmålet om udødelighed
Da den allerstørste part af de jordiske
mennesker på deres nuværende trin er
bange for at dø, er spørgsmålet om det
levende væsens udødelighed en af de
store gåder, hvis løsning samme væsen
ikke kan blive ved med at leve foruden.
Alene dette, at spørgsmålet i det hele
taget kan opstå, viser, at der her opstår
en sult eller hunger. Men da der umuligt kan opstå en sult eller et begær,
uden at dette er en følge af en organisk
funktion i det levende væsens struktur,
beviser dette for den udviklede forsker,
at der også eksisterer en tilfredsstillelse
for denne sult eller dette begær. Til
hvad nytte ellers sulten eller begæret? –
Når begæret, her i dette tilfælde spørgsmålet om væsenet er udødeligt eller ej,
er en organisk funktion og derved er en
naturlig sult, kan det kun være livets
mening, at denne sult skal mættes.
Der findes altså “føde” for denne sult.
Spørgsmålet om væsenets udødelighed
kan altså besvares.
2. Troen på udødelighed
Men for at nævnte spørgsmål kan
besvares, må det naturligvis først og
fremmest være blevet et “spørgsmål”.
Så længe det ikke er et spørgsmål, er
der ingen sult, ingen hunger, intet begær. Og hvor der ikke er hunger eller
begær, er der ikke noget at mætte eller
tilfredsstille. Så kan man her spørge:
“Forekommer der da situationer, hvor
udødelighed ikke er et spørgsmål?”
Ja, det gør der. Selv om en meget stor
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M2421

del af Jordens mennesker i dag nærer
hunger efter at få denne livets største
gåde løst, er der en overordentlig stor
del, for hvem nævnte emne ikke er
noget spørgsmål. Denne del af jordmenneskeheden udgøres af alle de såkaldte
religiøst “troende”. Så længe man urokkeligt tror, man er udødelig, er nævnte
emne jo ikke noget spørgsmål. Da er det
kun udtryk for, at udødelighedsfornemmelsen endnu forekommer i bevidstheden som et instinkt. Dette vil igen
sige, at udødeligheden ikke er blevet
til en videnskabeligt og dermed urokkeligt underbygget viden fra væsenets
nuværende jordliv. Evnen til at tro er
derimod den sidste hendøende rest af
en i et tidligere spiralkredsløb besiddet absolut eller kosmisk viden om, at
det levende væsen er udødeligt. At det
netop er således, bliver til kendsgerning
derigennem, at instinktet bliver stærkere og stærkere, jo mere vi går tilbage i
jordmenneskehedens udvikling. Naturmenneskene har således en langt mere
urokkelig tro på, at de er udødelige, end
kulturmenneskene har.
3. Benægtelsen af udødelighed
For et naturmenneske er der ikke noget, der hedder “tvivl”. Udødeligheden
er, ganske uden at væsenet kan gøre
sig nogen hjerne- eller forstandsmæssig
redegørelse eller begrundelse herfor,
noget absolut selvfølgeligt. Men jo mere
vi går fremad til kulturmennesket,
desto svagere bliver troen, ja så svag,
at “tvivlen” opstår. Og til sidst kan
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væsenet slet ikke mere tro på udødeligheden. Det meget stærkt koldt materialistisk, videnskabeligt indstillede væsen
benægter endog udødeligheden. Efter
at dets religiøse instinkt således er
ophørt, har det kun de rent materielle
eller timelige foreteelser at holde sig
til. Da disse udelukkende kun viser sig
som “begyndelse” og “afslutning” underkastet, og væsenet forøvrigt kun kan
se tingenes analyser i form af mål- og
vægtfacitter, mener det hermed at have
stadfæstet, at det levende væsen kun
er en “dødelig” eller “timelig” foreteelse.
Men dertil skulle det levende væsen
jo netop komme, at det helt har mistet
bevidstheden om sig selv, sin egen udødelighed eller evige væren. Denne mentale tilstand er jo netop opfyldelsen af
det guddommelige ord til “Adam” om at
“dø døden”, når han spiste af “kundskabens træ”. “Nydelsen af kundskabens
træ” er jo det samme som væsenets
fuldstændige gåen op i “materien”, “det
timelige” eller “det livløse”. Dette må
urokkeligt føre til, at væsenet til sidst
udelukkende er fyldt med timelige facitter og ser al ting i form af mål og vægt,
i form af tid og rum. Det ser derfor også
sig selv kun i form af mål og vægt, i
form af tid og rum. Det ser, at det vejer
så og så meget. Det er så og så mange
år gammelt. Da det således kun ser sig
selv med begyndelse og afslutning, ser
det kun en lokalitet af sig selv eller af
sin evige eksistens og tror, at denne
lokalitet udgør helheden eller er selve
livsgådens løsning.
4. Materialisternes håb om et liv
efter døden
Men denne løsning på livsgåden kan
ikke blive ved med at være tilfredsstillende. Bag denne tilsyneladende “videnskabelige” løsning spirer der et håb
om udødelighed. Der er trods alt noget
i væsenet, der ikke er tilfredsstillet ved
tanken om at være et dødeligt væsen,
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og noget, der bevirker, at væsenet ligefrem med sand rædsel ser døden imøde.
Og vi ser da også, at dette håb bliver
stærkere og stærkere med udviklingen,
således at forhenværende hårdkogte
materialister efterhånden er kommet til
erkendelse af, at der muligvis alligevel
eksisterer udødelighed. Desuden forekommer der da også de “indviede” eller
“kosmisk bevidste” væsener, for hvem
udødelighed ikke mere er et mysterium,
men en vågen dagsbevidst realitet. Vi
ser altså, at det materialistiske stadium ikke er noget fast eller endeligt
stadium. Væsenerne går altså igen mod
erkendelsen af udødelighed. Men da de
har mistet deres fra fortiden nedarvede
religiøse instinkt, kan de ikke mere
tro. De må derfor tilegne sig livsgådens løsning eller svaret på deres mest
brændende spørgsmål, spørgsmålet om
deres evige væren eller ikke-væren, som
videnskab, som kendsgerning.
5. Når udødeligheden bliver til
kendsgerning
Men når der kan opstå et sådant begær
i det levende væsen, er vi jo her ved den
sult, for hvilken der også må være tilfredsstillelse. Og denne tilfredsstillelse
kan altså absolut kun dækkes af udødeligheden oplevet som kendsgerning.
Men når det er den eneste tilfredsstillelse, når “timeligheden” ikke kan tilfredsstille denne mentale sult eller hunger, og denne derfor udelukkende kun
kan tilfredsstilles af udødeligheden,
bliver det hermed til kendsgerning, at
denne udødelighed eksisterer, og at det
levende væsen således er et udødeligt
væsen. Men så er det jo ikke så mærkeligt, at troen på udødelighed eksisterer
lige fra naturmennesket til kulturmennesket og igen bliver til kendsgerning
for det længere fremskredne, moralsk
og videnskabeligt udviklede kulturmenneske. Det er altså kun i et ganske
lille afsnit af kredsløbet, at det levende
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væsen benægter udødeligheden. Netop
i det lille afsnit, hvor væsenet så at sige
er hundrede procent optaget af materielle eller timelige foreteelser, og udødeligheden derfor ligger helt uden for dets
interessesfære.
6. Væsenets dobbeltanalyse
Når det levende væsen således er udødeligt, er det jo noget ganske andet end
den fysiske foreteelse, det på det fysiske
plan viser sig som. Der må bag det fysiske ydre eksistere dette udødelige. Og
det levende væsen kommer derved til at
fremtræde med en dobbelt analyse. Det
fremtræder dels som det fysiske væsen,
vi kender, og dels som et bag ved eksisterende usynligt væsen, som er mindre
kendt. Da det første væsen består af
fysisk materie, består af kød og blod, vil
vi kalde dette for “materievæsenet”, ligesom vi vil kalde det bag materievæsenet
usynlige væsen for “åndsvæsenet”, idet
det kun fremtræder i åndelig materie,
hvilket vil sige i en stråleformig eller
en højere form for elektrisk energi, den
energi igennem hvilken vi udformer
vore tanker. Dette åndsvæsen er vort
sande jeg. Det adskiller sig fra vort
materievæsen eller fysiske organisme
og fremtræden derved, at det overlever
alle inkarnationer og er i det hele taget
totalt hævet over tid og rum. Mens vort
materievæsen i form af vor fysiske organisme og fremtræden må gennemløbe
alle stadier i kredsløbet såsom fosterstadiet, barnestadiet, ungdomsstadiet,
manddomsstadiet og alderdomsstadiet,
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har vort åndsvæsen kun et eneste stadium, nemlig en evig “manddom”. Vi er
her et evigt voksent væsen. Hvis vi ikke
udgjorde et sådant åndsvæsen, ville vor
indvikling og udvikling og den heraf
følgende erfaringsdannelse og livsoplevelse være en umulighed. Alle de
på det fysiske plan forekommende fra
manddomsstadiet afvigende tilstande
er kun materiekombinationer. Det, vi
kalder barndommen og ungdommen,
er kun udtryk for de begrænsninger i
manifestationsudfoldelsen, som nødvendigvis må være en følge af vort ufærdige
manddomslegeme, ligesom alderdommen udtrykker den svækkelse og indskrænkning i manifestationsevnen, som
altid må være til stede der, hvor manifestationsredskabet er slidt op og mere
og mere går i forfald. På samme måde
er den fysiske død også noget redskabsmæssigt.
Manuskriptet slutter med disse håndskrevne ord:
Menneskehedens opstandelse.
Den nye verdensepoke vil blive i den
hellige ånd.
På jorden bliver der en ny himmel og
jord, når alle mennesker er blevet bevidste i deres åndsvæsen.
Artiklen er en gengivelse af et uafsluttet
manuskript til et foredrag af Martinus på
Martinus Institut, søndag den 8. december
1946. Renskrift og stykoverskrifter af Ole
Therkelsen. Godkendt i rådet 25.09.2000.
Første gang bragt i Kosmos nr. 7, 2002.
Artikel-id: M2421.
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Dit liv består af tiltrækning
og frastødning
En studiekreds skriver: “I Kosmos nr. 1,
2017, var der en yderst interessant artikel af Martinus med titlen “Den organiske elektricitet”. Er det i virkeligheden
det samme elektriske system, som gør,
at vi selv tiltrækkes til bestemte forældre ved undfangelsen? Er dette i virkeligheden den samme lov, som den materialistiske videnskab kender, og som
man benytter sig af, når man indstiller
sin radio og sit tv og derved tiltrækker
bestemte stationer? Har Martinus skrevet om dette andre steder?”
SVAR: Ja, der er i princippet tale om
den samme lovmæssighed, – blot med
den forskel i opfattelsen, at den materialistiske videnskab ikke anerkender, at
vi i virkeligheden er elektriske væsener.
Martinus udtrykker det på den måde,
at “hele det levende væsens daglige liv
består jo udelukkende i oplevelsen af
tiltrækning og frastødning.”
Dit eksempel med, at vi tiltrækkes
til bestemte forældre er udmærket,
og Martinus bruger det selv i den lille
bog nr. 5, Den Ideelle Føde, kap. 9. Her
skriver han blandt andet.: “Ved deres seksuelle samleje har de nævnte to
væsener således tilsammen virket som
“modtagerapparat” for et ufødt individs
glorie eller “bølgelængde”. Denne “bølgelængde” bliver igen direkte fastholdt
af “modtagerapparatets” “kondensator”,
hvilket vil sige hunvæsenets befrugtningsorganer.”
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Og nu tilføjer Martinus en ganske
interessant oplysning, der forklarer,
hvordan denne “finindstilling” af bølgelængder lader sig gøre: “Thi da ethvert
diskarneret individ udgør en “bølgelængde”, og dennes karakter udgøres af
de vaner og tilbøjeligheder, opbyggelser
og nedbrydelser af skabeevnen, individet i dets sidste forudgående fysiske
inkarnation opelsker, og denne særlige
begrænsning af “bølgelængden” betinger
tilsvarende særlig indstilling af “apparaterne” for sin “modtagelse”, kan intet
diskarneret individs “åndsglorie” blive
tiltrukket af noget “apparat”, hvilket
vil sige medium eller forældre, der ikke
på en eller anden måde er indstillet på
samme “bølgeområde” (…) således at
intet individ ved arvelighed kan påføres
tendenser, gode eller slette, som det ikke
oprindelig selv er ophav til.”
Hjerne- og nervesystemet er som en
antenne
Om dette elektriske system forklarer
Martinus på en uhyre fascinerende
måde i Livets Bog, bind 1, stk. 224, hvor
han kalder vort hjerne- og nervesystem
for individets port ind til den åndelige
verden. Han skriver videre: “Da alle
åndsfunktioner er af “elektrisk” natur,
kan de kun komme til fysisk udløsning
eller reaktion gennem et “lednings-” eller
“antennesystem”. Et sådan system har
individet netop i sit hjerne- og nervesystem. Da dette system består dels af
fysiske energier og dels af åndsenergier,
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stem forekommende synlig manifestation, men kun udgørende et afsender- og
modtagersystem for reaktionerne mellem individets legemskultur og grundenergierne i form af elektriske bølger.”
Og endelig tilføjer Martinus advarende, at “ligesom modtagelsen eller
afsendelsen gennem et radioapparat
bliver disharmonisk, hvis der er noget i
vejen med de enkelte dele af dets tilbehør, således bliver reaktionsforplantningerne gennem hjerne- og nervesystemet
naturligvis også disharmonisk, hvis der
er noget i vejen med de særlige centre
eller komplekser i nævnte system”.
Og disse disharmonier i vores bevidsthed kender vi kun alt for godt i
vores daglige tilværelse som visse sygdomme. Men det er en anden historie.
Hans Wittendorff
hwittendorff@post.tele.dk
Den anviste litteratur kan købes via
shop.martinus.dk.
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kan det indstilles til forskellige grader
af finhed og derved bringes til at sættes i kontakt med tilsvarende grader af
fysiske eller åndelige energier eller energibølger.”
Men den materialistiske videnskab
er – på sit nuværende udviklingstrin
– slet ikke indstillet på disse tanker,
men mener tværtimod, at hjerne- og
nervesystemet er selve årsagen til vore
åndsfunktioner. Også her sammenligner Martinus med radiobølgerne, idet
han skriver: “Ligesom antennen ikke er
årsagen til den musik eller det foredrag,
der gennem et til denne knyttet radioapparat modtages, men kun udgør et
center, gennem hvilket musikkens eller
foredragets elektriske form kan modtages og bringes videre til apparatets
andre centrer og der blive omsat til sin
oprindelige form, således er hjerne- og
nervesystemet absolut heller ikke årsag
til denne eller hin gennem samme sy-

Til rubrikken “Spørg om kosmologi” er alle
velkomne til at stille spørgsmål, der vedrører
Martinus’ verdensbillede.
Send dine spørgsmål pr. mail eller post, så får
du direkte svar. Hvis spørgsmålene egner sig til
offentliggørelse i Kosmos, sker det i anonymiseret form. Besvarelsen er naturligvis gratis.
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Hvor er der foredrag og studiekredse?
Oplysninger om aktuelle foredrag og
studiekredse vedr. Martinus Kosmologi
rundt omkring i landet kan ses på: www.
martinusguiden.dk, eller ved henvendelse til:
Martinus Center v/Hans Wittendorff
Mosevej 3, 7323 Give, tlf/fax 75 80 33 50
e-mail: hwittendorff@post.tele.dk
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ESSAY

Sprogbersærkernes
retskrivningsstrid
af Jacob Kølle Christensen
En varm dansk kartoffel
Den læser, der har fulgt den aktuelle
debat i Martinus-kredse, har ikke kunnet undgå at støde på en serie holdninger til, hvordan Martinus’ værk skal
udgives: Der må ikke rettes et komma!
Intet i teksten må ændres! Eller: Der må
rettes trykfejl og åbenlyse småfejl! Der
må foretages nødvendige ændringer i
formen, men ikke i indholdet! – Især er
der fremført holdninger for og imod retskrivningsmodernisering.
Det har nok også været uundgåeligt
at bemærke, at debatten indimellem
har antaget en lidt krigerisk tone, ja en
enkelt læser, der deler min interesse
for sagaernes tid, har måske ligefrem
hørt et ekko af våbenglam og gjaldende
lurer fra hensvundne valpladser. Det
kan også være, at nogen pludselig har
husket, hvad Martinus siger om den
intellektuelle kritikertype: I stedet for
det skarpe sværd bruger den moderne
“viking” nu en skarp tunge. (Martinus’
artikel “Omkring min skabelse af ‘Livets Bog’”, Kosmos nr. 1, 1941)
MI har ført retssag mod nogle personer, der har piratudgivet førsteudgaverne af det meste af Martinus’ værk
med gammel retskrivning (dog andenudgaven af Logik og Bisættelse), som de
har kaldt “den eneste ægte vare” og “en
hellig tekst”, og dette drama må jeg selv
erkende at stå midt i som medlem af
MIs råd.
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Man kan jo undre sig over, hvorfor
der sådan strides og krydses klinger,
når Martinus’ sag nu har fredeligt og
venskabeligt samarbejde til formål.
Men måske er det ikke så underligt
endda. Vi har nemlig i Danmark en
gammel tradition for ophedede debatter
om vores skrevne sprog og en blot lidt
ældre tradition for holmgang.
Nogle værner om det traditionelle –
ikke mindst vores komplicerede regler
for retskrivning, og hvordan vi sætter
vores kommaer – andre er mere liberale og ser en fordel i modernisering.
Særligt genudgivelse af ældre danske
forfattere deler vandene. Gennem mere
end 150 år har vi diskuteret, om vi skal
gengive originalteksten (manuskript,
førsteudgave e.l.) bogstav for bogstav
eller i stedet tekstmodernisere.
Flere af vores nabolande har længe
moderniseret. Når det fx gælder kommaer, har svenskerne reduceret kraftigt, og islændingenes er næsten væk.
Med hensyn til genudgivelse af ældre
forfattere er det almindeligt uden for
Danmark at bruge den retskrivning,
der giver læserne mindst besvær, nemlig den nutidige – det gælder fx englændernes genudgivelser af Shakespeare.
Mig bekendt har vores naboer moderniseret uden mange sværdslag.
Nordmændene har dog haft deres egen
sprogstrid om hvilken skriftsprogsnorm, de skulle bruge (riksmål, bokmål,
nynorsk eller høgnorsk), en strid der
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har medført alt fra bogafbrænding til
stortingsbeslutninger. Men det er selvfølgeligt heller ikke så længe siden, at
de, ligesom os, ristede runer og bar behornede hjelme.
Retskrivningsdebatten raser altså
med mellemrum herhjemme, så det er
en varm kartoffel, jeg her samler op.
Jeg risikerer dog gerne at brænde fingrene lidt, for det er vigtigt, at vi taler
om, hvad betryggende genudgivelse af
vores egen Martinus indebærer. Jeg
skal dog skynde mig at sige, at formålet
med denne artikel ikke er at konsekvensanalysere, men blot at kaste lys
på nogle historiske diskussioner, som
jeg mener farver vores egen debat om
Martinus-udgivelse.
Lad mig samtidig bekende kulør:
Jeg er af hjertet moderniseringsneutral.
Jeg respekterer andres glæde ved “det
oprindelige” såvel som det moderniserede. Dog: så længe MIs ressourcer
er begrænsede, er det vigtigste i mine
øjne, at flertallet af læserne tilbydes
den udgave, de efterspørger, nemlig
“læseudgaven”.
En “åndsvidenskabelig”
retskrivningsdebat
Så vidt jeg ved, fødtes debatten om
Martinus-modernisering i tidsskriftet
Den Ny Verdensimpuls (2/2005) med artiklen “Der må ikke ændres et komma”
af Søren Ingemann og Jan Langekær,
der argumenterede for, at Martinus bør
udgives uden nogen form for indgreb i
værket, som han efterlod det, herunder
altså med en blanding af gammel og ny
retskrivning (fx blev førsteudgaverne
af Det Evige Verdensbillede, bog 1-3 i
1963-68 sat med ny retskrivning, og i
Livets Bog bind 1-7 anvender Martinus
ny og gammel retskrivning inkonsekvent mht. nogle ord).
MI-medarbejder, Jan Nyborg Tarbensen, modargumenterede Søren Ingemanns og Jan Langekærs artikel al78

lerede i efterfølgende nummer (3/2005)
med artiklen “Rettelserne af Martinus’
værker”. Og der blev i de følgende år
skrevet mere og mere og mere…
Debatten indledtes tilsyneladende
som reaktion på, at MI et par år forinden for første gang havde genudgivet
hovedværket Livets Bog med ny retskrivning, og debatten blev siden kaldt
åndsvidenskabelig og sat i særlig relation til Martinus-tekster.
Men argumenterne lagde sig egentlig blot i forlængelse af moderniseringsdebatten vedr. afdøde forfattere som
fx Søren Kierkegaard, H.C. Andersen
og Karen Blixen. Her er fortalerne for
modernisering bekymrede for, at ældre
forfattere, som ikke moderniseres, med
tiden ikke vil blive læst og forstået,
mens modstanderne ser den originale
tekst som et kunstværk, der bringes i
ubalance ved den mindste indgriben.
Med hensyn til Martinus handler det
jo i dag ikke om egentlig sprogmodernisering, men alene om ren retskrivningsmodernisering uden tegnsætningsmodernisering, og hvorvidt førstnævnte
forårsager, at åndsvidenskabeligt
indhold går tabt og tekstens “særlige
aura” forringes (der er vist i øvrigt hen
ad vejen sket en vis sammenblanding
af argumenterne omkring de forskellige
moderniseringstyper).
Striden om Holberg
Men hvor kommer modsætningerne fra?
Hvorfor skændes vi danskere om tekstmodernisering? For at svare på det,
skal vi nok helt tilbage til 1840’erne,
hvor der opstod en offentlig strid om
genudgivelsen af Holbergs værker.
Selvom striden vedrørte en lidt anden
problematik end vores, nemlig genudgivelse af ældre tekster, hvor originalen
var gået tabt, viser den alligevel noget
interessant.
Kunne man tillade sig at udgive
Holberg med moderniseret retskrivning
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(ortografi)? Det mente embedsmanden
og litteraten A. E. Boye, at man både
kunne og burde. Modsat mente filologen I. Levin, at man skulle respektere
både gamle ortografi og grafik (bogstavernes facon), så teksten “bogstavtro”
kunne forblive som den var udgivet i
1730’erne.
Det blev til en indædt personfejde
i dagpressen, som endte i politik. De
nationalliberale stod på bogstavtroskabens side, og da de havde fremgang på
den tid, vandt deres opfattelse til sidst.
Levin fik slået fast, at hvis en Holbergudgave ikke så ud, præcis som den
gjorde hundrede år tidligere, var det
“litterær vandalisme”.
Denne traditionalistiske forståelse
er gået i arv herhjemme helt op til i
dag. Men som nævnt har sprogforskere
uden for Danmark været mere frisindede. Bemærk hvad Thomas Bredsdorff
skriver i sin artikel “Nej til modernisering, ja til retskrivning”, Mål og Mæle
3, 1994.:
Det er værd at overveje hvordan det
kunne være gået med Shakespeares tekster, hvis englænderne havde været så
uheldige i de afgørende år midt i forrige
århundrede at have haft en lignende
indædt personstrid blandt filologer, der
oven i købet kom til at hægte sig på en
forfatningsstrid. Det havde de ikke. Og
derfor kender vi læsere i dag Shakespeares tekster som vi kender dem.
Striden om retskrivningsreformen
Modernisering blev ligeledes debatteret
hidsigt i tiden op til og efter retskrivningsreformen i 1948. Modstandere
spåede analfabetisme og åndelig formørkelse over Danmark.
Reformen havde faktisk været længe
undervejs. Allerede i 1860’erne ønskede
man at nærme de skandinaviske sprogs
retskrivninger til hinanden, og i 1869
mødtes sprogforskere, forfattere, lærere
og politikere fra de skandinaviske lande
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på en retskrivningskongres i Stockholm
for at diskutere emnet. Resultatet blev
blandt andet en anbefaling om at afskaffe de store begyndelsesbogstaver i
det dansk-norske skriftsprogs navneord.
Omkring 1890 bakkede kendte danske sprogforskere reformen op, og mange indflydelsesrige personer, herunder
undervisningsministeren, sluttede sig
officielt til. Man syntes klar til at styrke
tidens skandinavisme med en mere ensartet skriftlig basis.
Men det gik ikke så nemt som håbet. Digteren og filologen Ernst von
der Recke fik nemlig rejst en aggressiv debat bl.a. med afhandlingen Store
og smaa Bogstaver (1888). Med sine
skarpe og kyndige konservative synspunkter fik Recke vendt opinionen til
traditionalismens fordel. Det skræmte
politikerne fra deres opbakning, og reformen blev opgivet.
Debatten fortsatte imidlertid utrætteligt med skandinavister og kulturradikale som reformfortalere, men først
efter afslutningen på anden verdenskrig skete der noget igen. Skikken med
at skrive navneord med stort begyndelsesbogstav var importeret fra Tyskland
i 1500-tallet, og nu betød efterkrigstidens antityske stemning, at man var
klar til forandring. Og den 22. marts
1948 blev retskrivningsreformen endelig gennemført.
Hvad blev resultatet af reformen så?
Degenererede Danmark litterært og gik
vild i en intellektuel sort nat? Her er,
hvad professor og mangeårig formand
for Dansk Sprognævn Erik Hansen
konkluderede i sin artikel “Stor reform
– små bogstaver”, Mål og mæle 2, 1998:
Modstanden mod det nye forud for
1948-reformen havde været højrøstet og
debatten hidsig og forbitret, som altid
når der diskuteres retskrivning. I læserbrev efter læserbrev og kronik på kronik
forudsagde modstanderne at reformen
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ville gøre det danske sprog ulæseligt, og
man kappedes om at stå på hovedet for
at konstruere sætninger som ville blive
ulæselige eller flertydige med den ny retskrivning. Et af de morsomste eksempler
er “Kong Kristian stod ved højen mast”
som jo kan læses som om højen betyder
‘bakken’ og mast betyder ‘fladtrykt’. Den
slags var der nogle der tog alvorligt den
gang.
Naturligvis blev der også hurtigt
dannet en forening som skulle arbejde
for genindførelsen af den gamle retskrivning, nemlig Dansk Sprogværn som
blev oprettet 1955, samme år som Dansk
Sprognævn. Den blev nedlagt i 1980, da
galden var opbrugt.
Under debatten blev det som nævnt
gang på gang forudsagt at reformen betød dødsstødet for det danske sprog, og
at den ville gøre danskerne til analfabeter og dermed gøre det af med al dansk
kultur i løbet af et halvt hundrede år.
Det er et halvt hundrede år siden i
år.
Striden om Martinus
Martinus-interesserede har vendt,
drejet og modsatvejs tilbageroteret retskrivningsmodernisering af Livets Bog.
Er enhver formændring lig med indholdsændring? Er der gået åndeligt indhold tabt? Er analyserne blevet mindre
forståelige? Bliver man mindre opløftet
og inspireret? Er hovedpointen om næstekærlighed blevet sløret?
Tja, der er ikke gået 50 år siden
2003, hvor Livets Bog udkom i de første
retskrivningsmoderniserede udgaver,
så vi kan ikke henvise til den samme
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erfaringsbasis, som Erik Hansen kunne
i 1998 mht. 1948-retskrivningsreformen, men indtil videre er der ikke
fundet eksempler på noget, der er gået
tabt.
Under alle omstændigheder er det
måske klogt at spørge os selv, hvorfor vi
diskuterer… Hvorfor gnasker vi mental
fluesvamp og bliver så stridslystne, når
det gælder sproget? Er debatten et udtryk for den “højintellektualitet”, Martinus ansporer til, eller er den snarere en
vikingekrampe fra dybet af vores nationalånd?
Godt spørgsmål – selv kan jeg ikke
løbe fra mit røde skæg og et nævemål
kampgejst, når argumenterne bliver
mig for traditionalistiske. Men heldigvis kan jeg tysse min egen sprogbersærks knurren og bytte lidt asaånd ud
med forståelse ved at slå op i Martinus
og finde en beroligende passage, fx
følgende udtalelse, som jeg vil afslutte
med – prøv evt. at bytte ordet “analyser” ud med “retskrivning”:
Det er ikke så vigtigt, at vi er enige
om analyserne, men det er vigtigt, at vi
er venner. Det med analyserne skal nok
ordne sig, det ordner karmaen. Vi behøver ikke at sidde og prædike så meget for
hinanden. Men det gælder om at være
venner. Det gælder om at lære at finde
sig i, at næsten kan være i dårligt humør eller komme med ubehageligheder.
Efterhånden bliver det let at handle på
denne måde. Til sidst kan man slet ikke
lade være. Man kommer ikke ud i fjendskab, man bliver lykkelig, og det hele
bliver dejligt, lyst og smukt. (Båndforedrag 26.03.1978)
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MELLEM HIMMEL OG JORD

Et kosmisk perspektiv på
naturkatastroferne
af Olav Johansson

“Jeg er ked af at skulle sige det. Du har fået mennesker!”

Er dette vor kære hjemstavnsplanets
problem? Altså, at den har fået mennesker? Nogle synes at mene det og henviser da ikke mindst til den globale opvarmning, som giver jordkloden “feber”.
Dette, mener man, er et helt og holdent
menneskeskabt fænomen.
Mennesket spiller utvivlsomt en
rolle i denne sammenhæng, men hvad
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er dets rolle set i det kosmiske perspektiv? Martinus forklarer, at jordmenneskeheden er lig med jordklodens fysiske
hjerneorgan, hvilket betyder, at vi som
enkeltindivider, i forhold til jordkloden
som vores nærmeste makroindivid, har
status som “hjerneceller”. Hvad gælder
vore egne hjerneceller så ved vi jo, at vi
mennesker anvender disse med større
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eller mindre succes. I dette forhold eksisterer der altså et skæbnefællesskab
mellem dem og os, som er deres makroindivid. På samme måde er det med os
og jordkloden, som er vores makroindivid. Den, der er mikroindivid i et sådant skæbnefællesskab, kan i realiteten
aldrig direkte dirigere eller bestemme
over makroindividet.1 Mikroindividets
rolle i denne sammenhæng er at være
den, som i praksis udfører makroindividets mentale impulser.
Kosmiske skæbnefællesskaber
Vi må også i samme kosmiske perspektiv spørge os selv, hvorfor vi er inkarneret som “hjerneceller” på netop denne
planet og ikke på en anden? Der findes,
ifølge Martinus, en kosmisk lov, “loven
for tiltrækning og frastødning”, som
regulerer alle sådanne skæbnefællesskaber. Denne lov bevirker, at “krage
søger mage”. Vi er altså inkarneret her
i jordens organisme, fordi vi på godt og
ondt passer ind eller er på bølgelængde
med dens mentalitet og nuværende
karma eller skæbnesituation.
Vi og kloden har altså et fælles ansvar for verdenssituationen, som den
ser ud, både med hensyn til “den globale opvarmning” og alt andet, som sker
på denne planet.
I bogen Bisættelse skriver Martinus:
“Det samme mikroindivid får således
gennem sin ydre verden et samlet billede af sin egen indre verden. Det høster
gennem den første det, det sår gennem
den sidste.”2
Jordkloden er ikke kun vores makroindivid, men er jo også selv et mikroindivid i de større livsenheder, vi kalder
solsystemet, Mælkevejen osv., ligesom
vi heller ikke selv kun er mikroindivider i jordkloden, men også er makroindivider i forhold til vores organer, celler
osv. Det betyder, at der er tale om en
lang, for ikke at sige en uendelig lang
og kompleks årsags- og virkningskæde i
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alt, som udspiller sig, på alle kosmiske
niveauer. De såkaldte “klimaskeptiske”
forskere mener, at det, der sker med
klimaet på planeten i vor tid, udelukkende er udtryk for naturlige variationer, som styres af andre kræfter end
menneskeaktiviteter. At sådanne variationer er forekommet op igennem historien, også længe før mennesket trådte
frem på scenen, er ikke svært at finde
belæg for. Men, se engang på modstående side på statistikken over frekvensen
af forskellige typer af naturkatastrofer i
verden i perioden 1900-2010 (publiceret
i Dagens Nyheter 2014-06-14).
Den viser, at der er sket en voldsom
stigning af næsten alle slags naturkatastrofer, især i løbet af de sidste 30-40
år. Og selv om en del af denne stigning
kan skrives på kontoen for en forbedret
og mere omfattende rapportering, så
kan det næppe være den fulde forklaring på den ekstreme forskel, vi ser på
billedet mellem første og anden halvdel
af det tyvende århundrede (plus det
første årti af det 21. århundrede). Hvad
kan årsagen være?
“Fødselsveerne” er begyndt
Martinus har et bud, men lad os først
citere, hvad der blev profeteret om vor
tid for næsten 2000 år siden: “Thi folk
skal rejse sig mod folk, og rige mod rige,
og der skal være jordskælv her og der,
og der skal være hungersnød og oprør.
Dette er veernes begyndelse.” (Markus
13:8).
Jeg vil her citere, hvad jeg skrev om
dette i en artikel med titlen “Jordiske
‘fødselsveer’”:3
“Ifølge Martinus’ kosmiske verdensbillede er jordkloden jo et levende
væsen, hvori vi jordiske mennesker
indgår som mikroindivider eller “celler”,
nærmere bestemt “hjerneceller”. Naturkatastrofer er set i dette perspektiv
reaktioner i et levende væsens fysiske
organisme. Reaktioner, som kan beKosmos 2018 - nr. 3

tegnes som “psykosomatiske” (fysiske
reaktioner eller forstyrrelser, der har
psykiske årsager).
At Kristus i citatet ovenover betegner disse reaktioner som “fødselsveer”
er interessant, eftersom “fødselsveer”
jo er tegn på, at noget er ved at fødes.
Og Martinus kalder også den proces,
som både det levende væsen, jordkloden
og vi som dens “hjerneceller” nu står
overfor, for “den store fødsel”. Det er
en åndelig eller kosmisk fødsel, som en

Kosmos 2018 - nr. 3

psykisk “udrensningsproces” er gået
forud for. Det er denne psykiske “udrensning”, der forårsager den øgede frekvens og intensitet af “psykosomatiske”
reaktioner i jordklodens organisme. Et
fænomen, som vi også kan genkende fra
“udrensningsprocesser” i vor egen psyke
og organisme. Martinus skriver, at
“alle disse foreteelser tilsammen er for
jordklodejegets organisme og mentalitet
netop ikke andet end den førnævnte
normale sjælelige krise, der altid må gå
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forud i et individs mentalitet, før den
helt bliver taget i besiddelse af “den
hellige ånd” eller opnår “den store fødsel”. (Livets Bog, bind 3, stykke 667).
Det, der skal fødes, er jo intet mindre end “en ny himmel og en ny jord”,
som det hedder i Bibelen. Det betyder
ikke en fysisk undergang af den gamle
jord, men det betyder altså, at jordkloden i øjeblikket går igennem en psykisk
eller åndelig proces, som – på dette
stadium af processen – også resulterer i
stadig flere og hyppigere forekommende
“psykosomatiske” effekter.” Citat slut.
Det, der nu sker med planeten, er
altså, set i det kosmiske udviklingsperspektiv, en naturlig proces, som
individer med indsigt i livet og dets love
således har kunnet forudsige allerede
for tusindvis af år siden. En naturlig
proces, hvor vi som jordklodens “hjerneceller”, som sagt også er vigtige medspillere.
En ny fase i planetens udvikling
Hvis vi er jordklodens “hjerneceller”,
kan man jo spørge sig selv, hvordan det
kan være, at vi har gjort vores entré i
jordklodens liv på et så fremskredent
stadium af dens udvikling? (Jordkloden
er ifølge naturvidenskaben ca. 4,5 mia.
år gammel.) Har jordkloden tidligere
været “hjernedød”? Næ, men derimod
markerer vor fremtræden på den jordiske scene en ny fase i planetens udvikling; en “hjerne”, som skal bære dens
fremtidige “kosmiske bevidsthed” her
på det fysiske plan. Jordklodens sanseapparat er jo lidt anderledes end vores.
I artiklen “De kosmiske kræfter bag
verdensgenløsningen” skriver Martinus:
“Medens den jordmenneskelige fysiske
organisme er beregnet som redskab for
en helt fysisk aktivitet, er jordklodevæsenets fysiske organisme, altså den fysiske klode, kun beregnet som redskab
for en mindre fysisk aktivitet.”4
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De forskelligartede organismeprincipper medfører altså forskelle og variationer af muligheder og begrænsninger.
Det betyder blandt andet, at klodens
oplevelse og gensidige kommunikation
eller “nærkontakt” foregår på tankeplanet (makrokosmisk “telepati”).
Martinus skriver i samme artikel, at
disse makrokosmiske tankeudvekslinger “danner et stort, virksomt område
af stråler og bølger omkring den fysiske
klode”. Et for os usynligt område, der er
klodens primære oplevelses- og kommunikationssfære.5
Jordkloden oplever altså ikke det
fysiske plan på samme “direkte” måde,
som vi gør. Men også vor egen oplevelse
af det fysiske plan er jo, når alt kommer til alt, udelukkende af “indirekte”
natur, eftersom alle oplevelser – uanset
om de bliver formidlet gennem de fysiske sanser eller ej – er bevidsthedsreaktioner. Men fordi planeten nu har
erhvervet en ny type “hjerneceller” på
det fysiske plan, vil den være i stand
til at integrere de åndelige og fysiske
aspekter af sit liv på en ny og mere bevidst måde, hvilket er en forudsætning
for, at den kan nå frem til oplevelsen af
sin kosmiske fødsel.6
Makro- og mikrokarma
Nu er “fødselssmerterne” i denne proces
begyndt med alle ovennævnte ubehagelige “psykosomatiske” virkninger til
følge. På dette stadium af processen er
den menneskelige adfærd og uvidenhed
med til at forværre situationen. Tænk,
hvordan f.eks. skovhugst i mange dele
af verden har gjort os sårbare på en
anderledes måde i forbindelse med
oversvømmelser. Skoven har jo været
menneskets og naturens vigtigste forsvarslinje mod oversvømmelser, fordi
træernes rødder er i stand til at absorbere vandet. Mange steder i dag er der
ikke længere en sådan naturlig forsvarslinje. Landskabet og menneskenes
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boliger ligger blottede eller står på vid
gab for de invaderende vandmasser.
Hvilke indvirkninger menneskets
atomprøvesprængninger og olie- og kul
udvinding har haft i forbindelse med
jordskælvsfrekvenserne i visse dele af
verden er et andet forhold, vi endnu
ikke har nogen sikker viden om. Da
Nordkorea for nylig udførte et brintbombeforsøg, udløste det et jordskælv,
hvis rystelser kunne registreres helt
ovre i Vladivostok på den russiske stillehavskyst. Og ud over anvendelsen
af fossile brændstoffer, så er jo ikke
mindst menneskets kødproduktion en
af hovedårsagerne til udledning af drivhusgasser i atmosfæren.7 Så menneskene er ikke sagesløse i de mange katastrofer, vi nu rammes af i stort og småt.
Men der er også en anden karmisk eller
skæbnebestemt faktor i sammenhængen, som Martinus peger på, og det er
forholdet til vort eget mikrokosmos.
Som nævnt tidligere er vi jordmennesker inkarneret på netop denne
klode, fordi vi passer overens med klodevæsenets mentale bølgelængde og
dets nuværende karma og skæbnesituation. Vi har, siger Martinus, den samme
“mentale aksehældning” som jordklode
individet. Men det indebærer bl.a., at
der inde i vores organismer også sker
“miljøforureninger” og “naturkatastrofer”. Katastrofer og forureninger som er
betinget af vort eget mere eller mindre
urene tankeklima. Hvad er vrede, irritation, bitterhed, jalousi, melankoli,
martyrtanker m.m. udtryk for? Er det
ikke mere eller mindre dræbende tankeklimaer? Tankeklimaer, hvis virkninger på mikrovæsenernes naturlige
livsmiljø i vor egen organisme ikke er
mindre ødelæggende end den miljøforurening og de naturkatastrofer, som vi
selv er udsatte for som mikrovæsener i
jordklodens organisme. Andre årsager
til den “katastrofekarma”, som vi udsætter vore egne mikrovæsener for, er
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også vores kost-, drikke- og narkovaner.
Der findes altså her en evig lov, som
indebærer, at det, vi “sår” i forhold til
vores egne mikrovæsener, må vi “høste”
i forholdet til vort eget makrovæsen.8
Alt hænger sammen, set i det kosmiske
perspektiv.
Der er altså udstedt stormvarsel for
tiden hvad angår verdenssituationen,
både i billedlig og bogstavelig forstand.
Men det kosmiske verdensbillede viser
os, at et stort lys venter bag stormene,
jordskælvene og krigene: “Og se, bag
enhver brænding er der en kyst. Og bag
denne uhyre mentale brænding skimtes
umådelige sollyse strande. Et rige som
“ikke er af denne verden” opfatter signalet. Og den druknende menneskehed
træder ind i en ny fase. Her begynder
dens første møde med en verdensgenløsning.” 9
Noter
1. Se Martinus’ bog Logik, kapitel 86.
2. Bisættelse, kapitel 100.
3. Kosmos nr. 9, 2005 – kan også
læses på min hjemmeside: www.
kosmiskresenar.se/essaer/jordiskafodslovarkar/
4. Kosmos nr 2-1993. Er også publiceret i symbolværket Det Evige Verdensbillede, bog 6 og i bogen Artikelsamling 1.
5. Se notitsen “Nyopdagede plasmastrukturer rundt om jordkloden” i
Kosmos nr. 1, 2016 eller på adressen www.kosmiskresenar.se/notiser/1067/
6. Mere om dette kan læses i Per Bruus-Jensens bog Mennesket og livsmysteriet.
7. Se artiklen “Kødspisning – en tung
belastning for vort miljø” i Kosmos
nr. 8, 2009 eller på adressen www.
kosmiskresenar.se/notiser/kottatande-en-tung-belastning-for-var-miljo/
8. Se artiklen “Indre og ydre miljøforurening” i Kosmos nr. 4, 1987 eller
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9. Martinus: Logik, kapitel 69.
Oversættelse Mettemei Lüchow

Rune Östensson

på adressen www.kosmiskresenar.
se/varlden-aktuellt/inre-och-yttremiljofororening/
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ESSAY

Ånd og stemmelæber
af Søren Olsen
Do – Re – Mi – Fa – So – La – Bi –
Dooo. Prøv at synge denne stigende
toneskala. Det er naturligvis frivilligt.
Det er “jeg”, der bestemmer hvornår og
hvor dybt, jeg skal starte. Måske får jeg
startet i et for højt toneleje, og stemmen
“knækker” og ender i noget, der knap er
lyd allerede ved Fa. Så først er det nødvendigt at gøre sig klart, at den, vi kalder “jeg”, bestemmer i mit liv. Jeg må
også konstatere, at selvom jeg havde
været en professionel sanger, så sætter
naturen nogle grænser for, hvor dybe og
høje toner jeg kan klare at synge rent.
Træning og evner spiller en afgørende
rolle i alt i tilværelsen. Men hvordan
forklare det, der sker, når jeg f.eks.
synger? Hvordan forklare en beslutning
som “jeg” tager? Hvordan forklare evner? Hvor er evner placeret? Vi er nødt
til at skelne skarpt mellem evnen til at
synge og det, der synges. Evnen til at
synge kan komme til udtryk på lige så
mange måder, som der er mennesker,
musikgenrer og musikstykker.
Naturvidenskaben konkluderer ud
fra avancerede skanninger af hjernen,
at al årsag må skulle findes i den ca. 1,5
kg. grå cellemasse, jeg bærer rundt på
øverst i hovedet. Tidens nok mest hypede fysiker, Stephen Hawking, er sikker på, at følelser og tanker har årsag
i særdeles komplekse elektriske impulser, som udveksles mellem milliarder
af neuroner. Jeget er også en virkning
af dette komplekse samspil. Det er med
andre ord ikke “jeg”, der beslutter at
synge en skala. Det er en reaktion af
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hjerneprocesser, der fører til, at hjernen
beslutter at synge en skala. Det hele
er indrettet på en så snedig måde, at
jeg opfatter det som en beslutning, jeg
har taget. Det skal siges, at der er også
forskere, der erkender, at man kan ikke
ud fra selv nok så fine og avancerede
skanninger af hjernen afgøre, om beslutninger, tanker og følelser har årsag
i hjernen, eller om hjerneprocesserne
er igangsat og styret af årsager, vi ikke
kan se. Stephen Hawking er således på
videnskabelig set tynd is med sine konklusioner. Hans tanker er en teori, der
ikke endnu er bevist, men disse tanker
er ikke desto mindre almindeligt accepterede inden for materialistisk videnskab.
Det kommer der en meget mærkelig
virkelighedsopfattelse ud af. Det, jeg
skriver her, er ikke noget, “jeg” skriver,
det er noget, min hjerne skriver. Hov!
Jeg må ikke skrive “min hjerne”, for
hjernen kan naturvidenskabeligt set
ikke tilhøre nogen andet end måske
generne eller hjernen selv. Hjernen
skriver dette. Hjernen vælger de rigtige
ord. Hjernen vælger budskabet. Hjernen regerer. Set med åndsvidenskabelige briller bliver mange af den materialistiske videnskabsepokes antagelser
et interessant forskningsobjekt engang
i fremtiden. Hvordan kunne man med
logikken som ledetråd udvikle en videnskab med et så absurd, meningsløst og
snævert syn på livet?
Vi mangler i den grad en opfattelse
af os selv, der giver mening til livet.
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Martinus’ åndsvidenskab kunne være
et svar. Denne åndsvidenskab beskriver, at evolutionen har en retning mod,
at mennesket bliver stadig mere indsigtsfuldt og humant, og det er denne
udvikling, der står bag det videnskabssyn, der i dag dominerer. Den videre
udvikling vil bibringe os bedre evner,
større selvindsigt og deraf følgende en
videnskab, der kan se dybere.
Hvordan ser Martinus da på det?
bl.a. inspireret af Martinus’ artikel
“Den organiske elektricitet” i Kosmos
nr. 1. 2017. Her skriver han, at vores
fysiske legeme kan betragtes som fjernstyret. Den, der “fjernstyrer” kroppen,
er “jeg”, og “jeget” er ligesom i sproget
den instans, der kan og gør alt det, som
jeg kan. Jeget er derfor symboliseret
ved den hvide øverste trekant på symbolet “Det levende væsen” nedenfor.
Feltet under jeget symboliserer “evnen
til at skabe og opleve”. Den nederste
tredjedel af symbolet symboliserer “det
skabte”. Alt, hvad “jeg” kan se, høre,
smage, lugte og føle i den ydre verden,
men også alt hvad “jeg” kan opleve i
sin egen indre verden som følelser og
tanker. De seks farvede legemer, der er
rodfæstede i hver sin runde talentkerne
i det midterste felt, symboliserer vores
åndelige legemer instinkt-, tyngde-,
følelses-, intelligens-, intuitions- og
hukommelseslegemet. Tyngdelegemet
er det eneste fremmedord, men det er
næsten identisk med det fysiske legeme. Jeg har altså ikke kun et legeme,
men seks legemer, som alle er primært
åndelige, og med åndelige menes, at de
består af stråleformigt stof, eller det
vi kender som bølgelængder. Naturvidenskaben – i virkeligheden alle mennesker – har kun sanser, der dækker
en lille del af den nederste tredjedel.
Åndsforskeren antager altså, at noget,
der ikke kan sanses, måles eller vejes,
er en skjult årsag til alt, hvad vi kan
sanse, måle og veje, plus meget mere
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der måske i fremtiden vil kunne måles
og vejes.
Den orange cirkel i det nederste felt
symboliserer vores fysiske organisme.
Som alle andre ting i den fysiske verden
så har vores organisme en begyndelse
/ fødsel og en afslutning / død. Menneskekroppen ender på en kirkegård,
skrotbiler ender på en bilkirkegård. Alt
i den fysiske verden er underlagt stoffets kredsløb, “af jord er du kommet, til
jord skal du blive, af jord skal du igen
opstå”. Men også følelser, tanker og
ideer fødes og dør. Måske er alt dette
nyfødte tanker for læseren. At tænke
sådanne tanker efter, for at se om de nu
også kan passe med virkeligheden, kan
føre til et helt nyt livssyn. Et livssyn
hvor man ser, at både gener og hjerne
er skabte. Det er noget, “jeg” med sine
evner og adfærd bruger og indvirker på.
Fysiske kroppe fødes og dør, men ikke
“jeg” og ej heller “evnen til at skabe og
opleve”. Hjernen, de øvrige fysiske or-
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ganer og cellerne er således styret af et
viljeførende jeg med evne til at skabe og
opleve. Disse tanker har vidtrækkende
konsekvenser for synet på det ganske
verdensalt.
Do – Re – Mi – Fa – So – La – Bi –
Dooo. Hvordan bliver det, jeg ønsker at
udtrykke, til lyde? Tænk her også på,
at jeg ytrer sig gennem sproget dagen
lang. Takket være naturvidenskaben
ved vi, at stemmelæberne, der sidder
i halsen ovenfor luftrøret, frembringer
de lyde, jeg ønsker at udtrykke, sammen med tungen og mundhulen. Prøv
at lægge mærke til hvordan tunge og
mundhule formes for at kunne synge Do
– Re – Mi – Fa – So – La – Bi – Dooo.
At kunne udtrykke sig med lyde kræver
optræning af en masse automatfunktioner, der har med mange slags avanceret
muskulaturbevægelse at gøre. Prøv at
opleve det samme ved at udtale bogstaver. A over for B over for C over for
D. Utroligt forskellige måder at forme
stemmelæber, tunge og mundhule ligger bag lydene. Kunne vi samtidigt se
ind i hjernen ved hvert udtryk, ville vi
naturligvis finde aktivitet i de til sproget knyttede hjernecentre. Men denne
aktivitet har lige så lidt med årsag at
gøre som de aktiviteter, vi faktisk kan
observere ved formningen af tunge
og mundhule. Det ville være aldeles
meningsløst og ulogisk at antage, at
udformningen af tunge og mundhule
er egentlig årsag til lyden. Vi ved igen
takket være naturvidenskaben at bevægelse af muskulatur kræver elektriske impulser, der præcist aktiverer de
muskler, der skal til at forme stemmelæber, tunge og mundhule, så det bliver
et A, der udtrykkes. Men de elektriske
impulser, der styrer muskulatur, kan
heller ikke være årsag. Det er jo ikke de
elektriske impulser, der har bestemt sig
for at sige A. Ligeså ulogisk er det at
antage, at det er de elektriske impulser
i hjernen, der har bestemt for at sige A.
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En elektrisk impuls, uanset hvor den
måles, kan aldrig nogen sinde i sig selv
være årsag. Kan altså kun i ethvert
tilfælde uden undtagelse være en virkning. Dermed ikke sagt at der ikke kan
være årsags- og virkningskæder på det
fysiske plan. Al materialistisk forskning
består i at afdække sådanne årsags- og
virkningskæder, men man kan aldrig
ved denne form for søgen finde den
første årsag og dermed den egentlige
årsag.
Jeg har netop besluttet at udtrykke
Dooooooo. Den egentlige årsag til lyden
er ifølge symbolet ovenfor “jeg” – symboliseret ved den hvide trekant øverst.
“Jeg” sender en skabeimpuls med en
meget specifik information ned i det
midterste område på symbolet “evnen
til at skabe og opleve”. Dette område
i det levende væsen administrerer
informationen fra “jeg” og formår gennem automatfunktioner at skabe en
lille pakke af information i åndelig / fin
elektrisk form, der kanaliseres videre
via et samarbejde mellem de seks åndelige legemer, der fuldstændigt omkranser det fysiske legeme (den orange
cirkel). Der er altså, ifølge det Martinus
beskriver i artiklen “Den organiske
elektricitet”, en af “jeg” styret åndelig
informationsimpuls på vej til det fysiske legeme. Den åndelige elektriske
informationsimpuls er ganske svag i
forhold til de elektriske impulser, der
skal til at bevæge muskulaturen i stemmelæber, tunge og mundhule. Martinus
beskriver hjerne- og nervesystemet som
et forstærkeranlæg. Som en naturlig
konsekvens af et åndsvidenskabeligt
syn på livet er alle levende væsener
primært åndelige og sekundært fysiske,
som det også ses af symbolet. Den fysiske hjernen er således kun ydersiden af
primær psykisk / stråleformig / åndelig
ditto. Det samme gælder hver eneste
neuron, gliacelle m.f. i hjernen.
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Prøv at læse denne sætning højt for
dig selv ved at udtrykke hvert bogstav
tydeligt. Vær opmærksom på hvordan
tunge, mundhule og læber bevæger sig.
Det er en ganske imponerende gang
mundgymnastik. Stemmelæbernes bevægelse er vi ikke bevidste i, men på
denne Youtube adresse: www.youtube.
com/watch?v=-XGds2GAvGQ, kan du
finde en vidunderlig 4 minutters film,
der viser stemmelæbernes bevægelse,
mens fire sangere synger et smukt
stykke musik.
Den vilje, “jeg” udøver i mange situationer dagligt, står som en usynlig
og for de fleste uvirkelig baggrund for
absolut alt, hvad jeg selv og alle andre
levende væsener udtrykker i løbet af
en dag. Fra stærens fløjten, til sneglens
bevægelse på den våde jord, til bilens
passage, til plantens blomstring, til arternes udvikling, til klodens udvikling,
til solens lys. Overalt i naturen, kulturen, universet giver noget, vi kender fra
os selv som “jeg”, sig til kende, ifølge
Martinus.

Anita Larsson

Det svage åndelige signal på vej
fra “jeg” må nødvendigvis bære en information, der foruden lyden A (Doo)
også fortæller præcis hvilke hjernenervecentre, der skal aktiveres for at få
informationen videreformidlet til i dette
tilfælde den rette formning af stemmelæber, tunge og mundhule, for at lyden
A kan blive en realitet. I overgangen
fra det åndelige hjerne-nervesystem til
det fysiske hjerne-nervesystem sker en
forstærkning af signalet. Hvor kommer
energien til denne forstærkning? Den
kommer fra den føde, vi spiser. Der er
ikke så store mængder muskulatur, der
skal sættes i bevægelse ved at bringe lyden A ned på det fysiske plan, i forhold
til at løbe en tur, hvor hele kroppen
skal bevæges. Princippet er naturligvis det sammen. Når “jeg” beslutter at
løbe en tur, skal ønsket først formes til
svage elektriske psykiske impulser, der
i det fysiske legeme via hjerne-nervesystemet udløser de bevægelser og den
energimængde, der skal til at bevæge
muskulaturen på den ønskede måde.
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GLIMT FRA SAGENS HISTORIE

Island som jeg var kommet til
at holde meget af …
Da Martinus forlod Island i 1952, havde han fået en oplevelse for livet. Nedenfor skal
vi høre hans beskrivelse af afskeden. Det blev dog ikke sidste gang, han fik lejlighed
til at besøge øen. Han vendte tilbage flere gange. Naturen og menneskene var blevet
en del af ham selv og hans sag.
Imidlertid var tiden for mit besøg på
Island ved at ebbe ud, og det teosofiske
samfund arrangerede i den anledning
en stor afskedsfest for mig. I denne fest
kunne alle mine venner både inden for
og uden for det teosofiske samfund deltage. Det blev en for mig strålende oplevelse, som jeg sent vil glemme. Vicepræsidenten for det teosofiske samfund
holdt en smuk festtale til ære for mig.
Derefter talte flere andre af mine venner venligt og hjertevarmt om mit besøg
og om min mission og nære slægtskab
med det teosofiske samfunds idealer og
indsats. Ligeledes blev det bemærket
af en af talerne, at han troede, at han
talte på hver enkelt deltagers vegne,
når han sagde, at det var deres store
drøm engang at komme til Kosmos
Ferieby. Derefter blev jeg foræret forskellige gaver som tak for mit besøg og
til minde om Island. Jeg takkede for
den store hjertevarme og gæstfrihed,
for den fremragende interesse for min
mission og den overordentlig store tolerance og forståelse, jeg havde mødt.
Endvidere udtalte jeg, at det også ville
være mig en glæde og opfyldelsen af et
kært ønske, hvis vi kunne arrangere en
gensidig fælles udveksling af feriegæster. Vi fra Danmark kunne modtage
islændinge og give dem kost og ophold
under en lille ferie her i Danmark, ligeKosmos 2018 - nr. 3

som man på tilsvarende måde på Island
kunne give danskere kost og ophold
under en tilsvarende ferie på Island.
Så ville det kun være selve rejsen, der
kunne volde vanskeligheder. Den er jo
endnu lidt for dyr. Men senere vil dette
forhold jo også blive ændret, så den økonomisk set kan blive til at overkomme
for de fleste. En sådan udveksling af
venner og venskaber ville kunne betyde
et meget stort gode i vort fælles store
arbejde i humanitetens, fredens eller
næstekærlighedens tjeneste.
Tillige blev der under festen vist
farvefilm fra Island og underholdning
med sang og musik, ligesom der også
blev serveret kaffe og the. Og ved afslutningen fik jeg et hjerteligt og varmt
håndtryk fra næsten alle de ca. 80-l00
deltagere.
Den næste formiddag kl. ca. 10 blev
jeg kørt til flyvepladsen af mine venner.
Til stede her var vicepræsidenten for
det teosofiske samfund, min værtinde
og flere andre af de mennesker, som
særligt havde medvirket til at gøre
mit ophold på Island til en lys og lykkelig oplevelse. Og med disse venners
kærlige håndtryk og venlige smil vibrerende i min bevidsthed, besteg jeg den
store flyvemaskine, som lidt efter lettede og i stor højde fløj hen over syd- og
østlandet. Det var strålende solskin, og
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jeg kunne heroppe fra skimte Vatnajøkull og andre områder af de islandske
is- og gletscherregioner. Det var med
vemod, jeg så Island med dets storslåede natur og folk, som jeg var kommet
til at holde meget af, nu var helt ude
af sigte. Under os blev skylaget tættere og tættere, så vi til sidst slet ikke
kunne se Atlanterhavet, som vi vidste,
rullede sine dønninger langt nede i dybet under os. I stedet for så vi de tætte
skylag, der totalt lignede et vældigt
udstrakt snelandskab. Det var som
at svæve hen over milevide arktiske
egne. I det blændende solskin var det
muligt at fotografere, og det lykkedes
mig at få flere gode billeder af vor rejse
over skyerne. Medens vi på opturen
til Island fløj op over Norge, fløj vi på
tilbagevejen fra Island over Shetlandsøerne og uden mellemlanding. Inden vi
nåede disse øer, var skyhavet opløst, og
jeg benyttede derfor lejligheden til her
at fotografere og indlemme disse øers
panorama i mit foto-kartotek. Inden
mørket helt sænkede sig, passerede vi
Nordjyllands vestkyst, og jeg håbede så
småt på at få lejlighed til at se Kosmos
Ferieby fra luften, men over Danmark
var der megen tåge og regnvejr. Allerede ude over Kattegat indhentede mørket os, så der var intet andet at se end
nattens mørke under os. Men nu gik
der kun en ganske lille tid, og Københavns blændende lyshav dukkede op af
mørket. Maskinen sagtnede sin fart og
stod lidt efter stille på en af Kastrups
store landingsbaner for derefter at køre
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frem foran lufthavnens store bygning.
Her blev jeg modtaget af nogle af mine
kære venner, som var mødt frem for at
byde mig velkommen hjem, og lidt efter
var jeg atter i mine stuer på Mariendalsvej. En skøn og vidunderlig rejse
var tilendebragt. Jeg havde oplevet et
guddommeligt eventyr på det fysiske
plan. Jeg vil aldrig glemme det evighedspanorama, jeg så i de sneklædte
fjelde, de tusindårige vulkanområder,
de varme kilder, de hvide jøkler samt
polarnattens altoverstrålende nordlys.
Jeg havde besøgt en lille nation eller
et folk højt imod nord ved Ishavet og
lige under polarkredsen eller nær den
yderste grænse for beboelige egne. Jeg
var blevet kærligt modtaget af selve
dets statsoverhoved og ligeledes af dets
kirkes overhoved. Jeg var blevet inviteret som en ven i deres private hjem. Jeg
havde mødt en stor tilslutning til mine
foredrag og fået en stor efterspørgsel
efter min sags litteratur. Alt dette plus
de store anstrengelser, man her gjorde
sig, for at jeg på enhver måde kunne
befinde mig godt, blev for mig en afsløring af den næstekærlighed og åndelige
interesse i kraft af hvilken, vi i fællesskab uundgåeligt er med til at bane
den verdensgenløsningens vej igennem
videnskab og væremåde, i hvilken alverdens slægter skal velsignes, og juleevangeliets forjættelse “fred på jorden”
blive til kendsgerning. Mine tanker vil
stadig hige imod den skare af venner,
jeg fandt bag Islands store højder og
dybder.
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APROPOS

Pionerer for en
fremtidig verdenskultur
Kære læser! Det er en kendsgerning,
at opdagelser og opfindelser ofte gøres
af to eller flere mennesker uafhængigt
af hinanden og på samme tid. Kendte
eksempler er Newton og Leibniz, der
opfandt en helt ny regningsart. Kendt
er også Darwin og Wallace, der i fællesskab publicerede teorien om arternes
udvikling gennem naturlig selektion.
Det er, som om alverdens idéer står på
spring for at blive opdaget. Men tiden
skal først være moden. Det kommer
ikke bare hulter til bulter, der er en
udvikling, en skjult orden og et styrende princip, som først bliver synligt
for alle, når det færdige resultat ligger
på bordet.
Det er denne tanke, Martinus har
fat i, når han fortæller om en gammel
og en ny verdenskultur. Der er tale om
to store idéer eller impulser, som er
kommet til menneskene og ligesom har
delt dem op, så nogle hælder mest til
religionerne, andre mest til videnskaberne. Det er en bevægelse, der involverer hele kloden, en proces, der ifølge
Martinus er fuldstændig regelbundet og
forudsigelig. Vi kender den også under
betegnelsen “sekularisering,” og rent
historisk kan den føres tilbage til oplysningstiden og i særlig grad til en filosof
som Descartes, der hævdede, at man
må tvivle om alt. Provokerende er også
Nietzsches udsagn om, at Gud er død.
Det er denne proces, Martinus sætter fokus på. Han betragter den ikke
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blot ud fra det, enhver kan overbevise
sig selv om ved at gå tilbage i tiden og
sammenligne med nutiden, men også
ved at forlænge blikket ud i fremtiden.
Hvad vil der ske? Spørgsmålet vil uden
tvivl give anledning til, at den interesserede læser spørger sig selv: Hvor står
jeg selv i denne proces? Og da processen
forløber regelbundet og er til at forudsige, melder det næste spørgsmål sig:
Hvad kan det bedst betale sig at satse
på i det videre forløb? På den måde bliver Martinus’ fortælling om vor fælles
oprindelse til et spørgsmål om at indrette og tilpasse sin adfærd til en kultur, som endnu ikke er blevet alment
gældende. Læseren bliver dermed pioner for en fremtidig verdenskultur med
den særlige moral og selvforståelse, der
følger i dens spor.
Derfor er tidsskriftet Kosmos et blad
for pionerer. Men tro nu ikke, at der
er noget særlig flot eller fint ved det. I
den evige udvikling kan ingen af os jo
udgøre en tøddel mere, end hvad alle
andre før os har været, og hvad alle
andre efter os skal blive. Sådan omtaler
Martinus sig selv og sin egen rolle som
forfatter. Det er også pointen og baggrunden for dette tidsskift, der sammen
med andre skribenters bidrag peger på
nogle af de mange problemer, der netop
kan være forbundet med at være pioner.

Søren Hahn
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Forårets kurser i Martinus Center Klint
At finde mening i en turbulent tid
1-dags kursus

v/ Solveig Langkilde og Sören Grind
Lørdag den 7. april 2018 – kl. 09.30 – 16.00
Pris kr. 450

Wellness for sjælen
Weekendkursus

v/ Poul Dyrholm og Lene Jeppesen
13. – 15. april 2018
Pris m/ bolig kr. 1.450 | u/ bolig kr. 900

Solopgang for mennesket
– et tredje køn?
3-dages kursus

v/ Solveig Langkilde, Sören Grind,
Tryggvi Gudmundsson og Annemette Raith Hansen
26. – 29. april 2018
Pris 2.025 m/bolig | 1.200 u/bolig.

Selverkendelse i et
kosmisk perspektiv
Ugekursus

– ny kursusform med flere undervisere
6. – 12. maj 2018
Pris m/ bolig kr. 2.700 | u/ bolig kr. 1.350

2 ugekurser over Livets Bog, bind 5
Livets Bog, bind 5, 1:4

søndag 6. maj – lørdag 12. maj 2018

Livets Bog, bind 5, 2:4

søndag 13. maj – lørdag 19. maj 2018
v/ Solveig Langkilde – pris pr. kursus
2.700 m/bolig | u/ bolig kr. 1.350
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INFORMATION OM

DET TREDJE TESTAMENTE

Næring til din sjæl
3-dages kursus –
retræte

v/ Eigil Kristensen,
Lene Jeppesen og
Marin Hansen
18. – 21. maj 2018
Pris 2.025 m/bolig og
1.200 u/bolig

Selvindsigt og
evolution
Weekend kursus

v/ Ingolf Plesner og
Søren Olsen
1. – 3. juni 2018
Pris m/ bolig kr. 1.450
u/ bolig kr. 900

Konference om
kreativitet, kunst
og innovation
Weekend konference
v/ Jens Christian
Hermansen m. fl.
Lørdag 26. maj kl. 10 til
søndag 27. maj kl. 13
Pris m/ bolig kr. 875
u/ bolig kr. 600

Se mere på martinuscenter.dk
Online booking: mcklint.dk/booking
E-mail booking: info@martinus.dk
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Formålet med tidsskriftet Kosmos er at give
indblik i det verdensbillede, som Martinus
(1890-1981) har beskrevet i en række bøger
med fællestitlen Det Tredje Testamente. Martinus’ verdensbillede er en logisk analyse af
livets åndelige love og principper. Det nye
verdensbillede kan studeres gennem Martinus’ bøger, som udgives af Martinus Institut,
og via foredrag, kurser, studiekredse og
information på internettet. Der finder aktiviteter sted på Martinus Institut i København,
Martinus Center i Klint ved Nykøbing Sjælland og mange andre steder i ind- og udland.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Martinus Institut. Udbredelse af kendskabet
til Det Tredje Testamente foregår uden nogen
form for medlemskab eller foreningsdannelse.
Bøgerne kan købes her: shop.martinus.dk/da/
Tidsskriftet Kosmos udgives af:
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut,
Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg
CVR nr. 19961486 | www.martinus.dk
Redaktion: kosmosred@martinus.dk
Vi modtager gerne artikler, spørgsmål og
kommentarer.
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Velkommen til påskens arbejdsuge
Lørdag den 24. marts til 2. påskedag, mandag den 2. april

Så glæder vi os til påskens arbejdsuge, hvor der efter en lang vinter atter kommer masser af liv
og energi til Klint fra de mange frivillige medarbejdere. Og så kan vi også glæde os til nogle inspirerende foredrag hver aften på Restaurant Terrassen.
I påsken begynder årets pasning og udplantning af centrets mange udendørsarealer med
bede og køkkenhave. Vi skal også i gang med vedligeholdelse af vores mange huse og bygninger,
og der er masser af rengøring, køkkenarbejde og meget andet, der skal gøres for at gøre centret
klar til årets mange aktiviteter.
Sådan er det at være frivillig medarbejder i arbejdsugen
Vi arbejder 4-5 timer om dagen, eller hvad du føler, du kan magte. I alle arbejdsugerne kan du
vælge at deltage hele arbejdsugen eller i halvdelen af ugen.
•

Prisen er kr. 150 pr. døgn. For den betaling får du bolig, kost og foredrag.

•

Læs meget mere om det frivillige arbejde på martinuscenter.dk

•

Tilmelding til e-mail: klintfrivillig@martinus.dk

Vi glæder os til at se jer!

martinus center klint

