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Alt er tanke
Tankens kredsløb

Der er bevidsthed og tanke bag al bevægelse i verdensaltet. Hele vores organisme og 
psyke opretholdes af tankekraft. Vi bliver det, vi tænker. Med forståelsen af den 
modningsproces som alle tanker, ønsker, følelser og forestillinger gennemgår i sine 
kredsløb, får vi en dyb indsigt i al menneskelig udvikling, ja, i alt livs evolution. 
Åndsvidenskaben giver os redskaber til en bevidst udvikling af humanitet samt et 
godt helbred.

Valg af tekster: Sören Grind
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Alt er tanke

Artikel – Den organiske elektricitet – Kosmos 2017–1

1. Materiens fjerde stadium: den stråleformige materie eller elektricitet
Det levende væsen er mere end et fysisk væsen. Det fysiske, vi ser, er jo slet ikke det 
virkelige væsen, men kun et redskab, der er bygget op. Vi ser aldrig nogen sinde selve 
kernen, selve det levende. Vi ser kun en refleks eller noget, dette levende frembringer. 
Da det levende hverken udgør den faste, flydende eller luftformige materie, må det 
fremtræde i en helt anden tilstand. Og det gør det også, for der findes en fjerde slags 
eller et fjerde stadium for materie, der hedder stråleformig materie. Denne strålefor-
mige materie er elektricitet.
 Ligesom mange andre af de store energier forekommer elektriciteten i forskel-
lige oktaver. Der findes elektricitet i makrokosmos, i makrokosmisk oktav, som er den 
kraft, der lyser i vore lamper og driver kraftmaskinerne. Og så er der elektricitet i 
mellemkosmisk oktav, som er den kraft, ved hvilken vi er i stand til at tale, se og høre, 
fornemme og forstå osv. Det er den kraft, vi udløser ved hjælp af vor vilje. Og endelig 
er der elektricitet i mikrokosmisk oktav, som er den kraft, der behersker vore mikro-
væsener: celler, molekyler og alle disse små væsener, som vor organisme består af. 
Det er samme princip som i tonernes verden. Her er et “A” jo det samme, om det 
forekommer i bas eller diskant. Vi kender til, at der er oktaver så langt op, at vi ikke 
kan høre det, og så langt ned, at vi heller ikke kan høre det, heldigvis, for ellers ville vi 
blive dræbt af den larm, universet frembringer.

2. Den fysiske organisme er kun et forstærkeranlæg for vores bevidsthed
Hvert levende væsen har sin egen kraft, og denne kraft er vor bevidsthed. I egenskab 
af at være et levende væsen eksisterer vi som en kerne, som et noget, der er hinsides 
alle ting. Det er ligegyldigt, hvad vi vil pege på i vor organisme, så kan vi ikke komme 
bag ved dette noget, som er det inderste. I dette noget samler alle indtrykkene sig, de 
indgår i dette noget, og dette noget udløser sin tilkendegivelse for omgivelserne. Men 
hele dette område, denne oplevelse og denne tilkendegivelse, foregår altså i strålefor-
mig materie. Det vil sige, at det virkelige væsen eksisterer i en stråleformig materie, 
det er af elektrisk natur, det er et elektrisk væsen. Hele vor fremtræden, hele vor 
fysiske organisme er i virkeligheden kun et forstærkeranlæg for denne elektricitet. 
Når jeg taler her, er denne tale først blevet formet i min tanke, og derved er den blevet 
til bølgelængder. Disse bølgelængder kan forplantes videre igennem nerverne og få 
min tunge til at arbejde i denne bestemte funktion, og tungen siger de ord, som jeg 
har formet inde på det psykiske plan. Hvis jeg løfter min hånd, er der også allerede 
formet en bølgelængde, inden det kom til udtryk i den fysiske organisme. Alle steder i 
organismen er således under vor viljes kontrol, så i virkeligheden er der tale om en 
slags fjernstyring. Det, vi ser af hinanden, er slet ikke det virkelige væsen, det er en 
hel bunke materie, en hel serie af redskaber, som bliver sat i bevægelse. Og de bliver 
altså styret ved hjælp af vor vilje, vor tanke. Vi bestemmer jo selv, hvor vi vil se hen, 
om vi skal dreje kroppen, eller om vi vil bevæge armene eller fingrene. Alt dette er en 
slags fjernstyring, for vi er ikke denne materie, vi er i en helt anden dimension, i en 
helt anden verden eller virkelighed.

3. Menneskets inderste struktur er af elektrisk natur
Det, der forekommer i materien, er altså ikke virkeligt, er ikke det levende. Det leven-
de er hinsides den fysiske materie og er således et lysende væsen. Det består af en 
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struktur, som i sig selv er ganske hævet over denne materie, og derved bliver det så at 
sige et flammevæsen. Derfor kan væsenet udsende flammer: dødsflammer og livs-
flammer, og disse udsendelser befordres i kraft af vor vilje, vore ønsker og begær, de 
tanker vi har. Hele tænkningens struktur er således en udsendelsestilstand, en slags 
radioanlæg, i hvilket vi kan forme bølgelængder, og disse bølgelængder er blevet til, 
før de når vort blod. De kommer igennem det psykiske nervesystem og overføres til 
den materielle del af nervesystemet. De forplanter sig fra den psykiske hjerne og 
derfra igennem nervesystemet og videre ud til den fysiske organisme. 
 Der udsendes altså en kraft, en usynlig strålekraft, der er bundet i særlige 
bestemte former. Hvis man tænker sig, at man udsender en melodi fra New York, så 
fungerer det akkurat ligesådan. Når et radioapparat i København bliver indstillet, så 
det kan modtage denne bølgelængde, sender apparatet materie ud under den kontrol 
og i de svingninger og former, som denne bølgelængde har, og vi hører det samme 
musikstykke. Det er akkurat samme princip. Vi får en idé inde i bevidstheden, og vi 
bringer denne idé videre i kraft af vores udsendelsesevne. Den går til vores fysiske 
hjerne, og derved formes den videre og overføres til den fysiske organisme. Ved den 
fysiske organisme kan tingene forstærkes, for den åndelige kraft er i sig selv ikke så 
stærk. Det svarer til, at radioens højttalere forstærker de radiobølger, man kan mod-
tage med sin radio, for ellers kunne vi jo ikke høre den så højt og tydeligt, som vi nu 
kan. Sådan er det også med vores organisme. Den er i virkeligheden kun et elektrisk 
anlæg, og derfor bliver mennesket altså af elektrisk natur.

4. Mentale kortslutninger
Det er meget vigtigt at komme til at forstå dette, fordi det giver en vældig forklaring 
på, hvordan menneskers skæbne opstår, hvorfor de har ubehageligheder i deres 
daglige liv, hvorfor der er disse kedelige forhold, hvorfor der er fjendskab. Det hele kan 
forklares og bliver fuldstændigt synligt, når man forstår det virkelige væsens struk-
tur. Vi ved jo, at når man bruger elektricitet til f.eks. at få lys i lamperne eller til at 
trække en maskine, kan der opstå kortslutninger, og det samme gør sig i overordent-
lig stor grad gældende i de menneskelige organismer, i de menneskelige udsendelser 
af tanker og bevidsthed. Umådeligt mange af disse udsendelser skaber kortslutnin-
ger. Menneskene lever i én eneste stor kortslutning. Hvordan kan man forstå og 
mærke det? – Når en udsendt kraft kommer til at kollidere med en kraft, den ikke er 
beregnet på, vil den altid lave ravage. Således er det også med en strøm eller ledning, 
der ikke er, som den skal være, for så opstår der kortslutning, og lampen går ud. I den 
menneskelige organisme opstår tilsvarende kortslutninger. Al sygdom, al sorg, 
lidelse, bekymring, vrede, bitterhed, misfornøjelse, depression er simpelthen kort-
slutninger i det psykiske væsen. Men det kan menneskene råde meget bod på, når 
først de forstår det.

5. Intet er tilfældigt, alt er logisk og planmæssigt udviklet
Hvordan kan vi få bekræftet, at det netop er sådan? – Hvordan kan vi se, at al materie 
i verden, alt det, der foregår, er styret ved en elektrisk kraft og så at sige er fjernsty-
ret? – Det kan vi se på den måde, at intet er tilfældigt, men alt er planmæssigt bundet. 
Inden for vort eget skabeområde, hvor vi jo har hundrede procents klarsyn, kan vi se, 
at intet er blevet til ved tilfældigheder. Et hus har ikke bygget sig tilfældigt, en klæd-
ning har ikke skabt sig tilfældigt. Intet som helst, selv nok så lille en ting, kan bygge 
sig selv op tilfældigt. I masser af tilfælde kan det se ud som tilfældighed, men det er 
kun, fordi vi ikke ser andet end en lokal del af en stor proces, for der kan vi jo ikke se 
det færdige resultat. Men da vi i vældigt mange situationer har mulighed for at se 
dette færdige resultat fra naturens hånd, har vi ingen som helst grund til at mene, at 
det ikke også er logisk bundet der, hvor vi ikke kan se det. Vi har ingen grund til ikke 
at indstille os på, at det er en proces, der er i funktion, og som blot ikke har nået sit 
slutfacit. 
 Vi ser dette alle vegne. Vi kan se på kloden og på vor egen organisme. Kloden 
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blev ført fra en ildtilstand, hvor der ikke var den mindste mulighed for, at noget 
formede sig, men så blev kræfterne forvandlet ved vældige vulkanske processer, og 
igennem millionårige epoker blev plantelivet til. Planteorganismer dannede sig, og 
det var begyndelsen til de redskaber, igennem hvilke det levende væsen, det strålefor-
mige væsen, dette flammevæsen kunne komme til at opleve på det materielle plan. 
Denne organisme udviklede sig videre igennem den ydre påvirkning: lyset skabte 
øjne, lyden skabte hørelse, og de øvrige kræfter skabte alt det andet, vi består af. Alt 
sammen en glimrende foræring. Naturen bragte alt dette frem i vor dengang sovende 
bevidsthed og førte os frem til at eje den organisme, vi har i dag, og som er det mest 
geniale instrument, man overhovedet kan tænke sig. Nu drejer det sig kun om evnen 
til at passe dette instrument, den skorter det lidt på hos menneskene. Men det må de 
også lære.

6. Vor organisme er kun en samling redskaber
Alle vegne, hvor menneskene ikke griber ind, ser vi, at naturen frembringer vældige 
resultater, der er til velvære, glæde og velsignelse for levende væsener. Så vi har ingen 
grund til at være bange. Hvorfor være bange, når vi er beskyttet af så vældig en magt? 
– Vi ser stofferne i naturen og deres forvandlinger. Vi ser f.eks. havets brænding, og at 
kornet bølger en sommerdag, og at brisen bevæger løvet i træerne. Vi ser en masse 
bevægelser i verden, der alle sammen er bundne. Der kan ikke ske en eneste bevægel-
se, uden at der er en elektrisk kraft bag ved, altså en elektrisk strøm, en usynlig magt, 
der binder materien i bestemte former, tvinger materien i de og de kombinationer. 
Ved sådanne kombinationer opstod planteriget, og disse kombinationer blev igen 
tvunget ind i nye kombinationer med andre materier, ved hvilke den animalske 
organisme opstod og senere den menneskelige organisme. 
 Det sker alt sammen ved fjernstyring fra en usynlig magt eller kraft inde i 
materien. Det er ikke blot i materien, vi ikke kan se den usynlige kraft, det kan vi 
heller ikke i de levende væsener, men her forstår vi det bedre. Vi ved, at de har et jeg. 
Vi ved, at de kan tænke og have en vilje, så derfor regner vi det ikke for tilfældigt, når 
f.eks. et hus bygges op. Men hvis vi ikke kunne se de mennesker, der byggede huset 
– hvis vi kun så, at stenene lagde sig på plads – ja, så ville vi tro, at det var tilfældigt. 
Men vores organisme er jo også kun et redskab. Dette redskab bliver styret af en 
magt, vi ikke ser. Det er tåbeligt at tro, at hjernen styrer kroppen, eller at hjertet fører 
kroppen. Det er tåbeligt at tro, at det er ørerne, der hører, og øjnene, der ser – det er 
det ikke. Der er noget helt andet, der ser ved hjælp af øjnene og hører ved hjælp af 
ørerne. Dette noget kan skabe ved hjælp af organismen, og der er ikke nok så lille et 
punkt i denne organisme, som ikke er et redskab. Men når det er et redskab, kan det 
jo ikke være identisk med den, der bruger redskabet, for et redskab er ikke til for sig 
selv. En skovl, en spade eller en cykel eksisterer ikke for sig selv, de eksisterer som 
redskaber for et væsen, som kan benytte dem. Vor organisme er således kun en 
samling redskaber.

7. Det virkelige, levende væsen eksisterer i en verden for sig selv
Vi kommer altså frem til, at det virkelige væsen ikke er i denne organisme, men det 
kan sende en kraft ind i organismen. Det kan sende bølgelængder ind, forme usynlige 
kræfter, der bringer organismen til at gøre det og det eller være sådan og sådan. Alt 
dette udspringer fra det virkelige væsen, som ikke er på det fysiske plan, for det er i en 
helt anden virkelighed, i en anden dimension, og derfor kan man sige, at organismen 
er fjernstyret. Det betyder ikke, at det virkelige væsen er langt borte, for det er knyt-
tet til organismen, men det er i en helt anden verden. Dette virkelige, levende væsen 
har altså evne til at udløse elektriske kræfter, forme bølgelængder og bringe dem 
videre til at binde materien for derigennem at synliggøre sig. Det, vi ser af menne-
skene, er således deres bevægelser, tale og væremåde, alt sammen bølgelængder, der 
udsendes fra noget, vi ikke ser. Dette noget i os føles som midtpunktet, og for dette 
noget eksisterer kroppen. For at gå ind i den fysiske materie behøves den fysiske 
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organisme, men vi eksisterer også uafhængigt af denne organisme, idet vi har en hel 
verden for sig at leve i. Det sker f.eks. om natten, når vi sover.

9. Når den elektriske strøm kortslutter i det levende væsen
Hele verdensaltet er af elektrisk natur, for alt er elektrisk. Mennesket ved, at når to 
plader af forskelligt metal berører hinanden, så opstår elektriciteten, men man 
forstår ikke, hvad elektricitet er. Men det kan man let komme til, for elektriciteten er 
livskraften i jordklodens organisme, dens tankeevne og tankekraft. Vi har en tilsva-
rende elektricitet inde i os, og den bevirker, at vi f.eks. kan bevæge fingrene. Igennem 
nerverne går der en meddelelse fra vores jeg, men hvis vi klipper nerverne over, kan vi 
ikke bevæge fingrene eller løfte hånden. Det svarer til, at man klipper en elektrisk 
ledning over, så kan man heller ikke få strøm igennem, og lampen kan ikke lyse.
 Vi er således et elektrisk væsen, og elektriciteten er den stråleformige materie, 
der bliver til bevidsthed; den er tanke, viljeføring og oplevelse. I dette inderste væsen 
eksisterer urområdet for al skabelse og dermed også for al fejltagelse, disharmoni, 
sygdom og ødelæggelse, som kun er kortslutninger indefra. I den daglige tilværelse 
ser vi så meget, der ikke er, som det skal være, f.eks. når et menneske får en kræft-
svulst eller et dårligt hjerte. Man kalder det sygdomme, men det er kortslutninger, for 
der er noget i vejen med strømmen, med udsendelsen indefra, dens bølgelængde kan 
ikke gå igennem. Alt det, der ikke bringer velvære, men skaber død og undergang, er 
udtryk for kortslutninger.

Artiklen er en gengivelse af et foredrag af Martinus afholdt på Martinus Institut, 
søndag den 21. marts 1954. Foredraget blev optaget på bånd. Stykoverskrifter og 
bearbejdelse af båndafskrift af Torben Hedegaard. Godkendt i rådet 26.06.2016. 
Første gang bragt i Kosmos nr. 1, 2017. Artikel-id: M1870

Livets Bog, bind 1

224. Hjerne- og nervesystemet som antennesystem for “elektriske” bølger.    
 “Elektriske” bølger som basis for individets oplevelse af livet. Hjerne-    
 og nervesystemet som individets “port” til den åndelige verden. Særlige   
 centrer eller komplekser i hjerne- og nervesystemet for de     
 forskellige åndsfunktioner. Disharmoni i hjerne- og nervesystemet    
 som identisk med “sindssyge”, “åndssvaghed” og “lammelse”
[...] Hjerne- og nervesystemet udgør således individets “port” ind til den åndelige verden. 
Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer endnu er uudviklede, vil det altså være 
offer for den overtro, at “porten” eller hjerne- og nervesystemet er årsag til dets ånds-
funktioner og er således endnu ubevidst i åndslegemerne eller de faktiske forhold. 
Nævnte overtro bliver yderligere stimuleret af den omstændighed, at der i “porten” til 
den åndelige verden findes små særlige åbninger for de særlige arter af elektriske 
bølger, hvilket altså igen vil sige, at der i hjerne- og nervesystemet findes særlige 
centrer eller komplekser for de forskellige åndsfunktioner. Det førnævnte væsen vil 
altså være offer for den illusion at tro, at disse særlige centrer eller komplekser er selve 
årsagen til funktionerne, medens de i virkeligheden kun udgør særlige indstillingsorga-
ner for fysisk afsendelse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige energibølger 
eller vibrationer. Ligesom antennen ikke er årsag 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 system 
forekommende synlige manifestation, men kun udgørende et afsender- og modtagersy-
stem for reaktionerne mellem individets legemskultur og grundenergierne i form af 
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elektriske bølger. 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 centrer eller komplekser i 
nævnte system. Sådanne disharmonier i individets bevidsthed kendes i den daglige 
tilværelse under begreberne: sindssyge, åndssvaghed og lammelse.

Bisættelse

Kap. 42  Det levende væsens organisme er i princip et univers med natur-  
  kræfter på samme måde som det almindeligt kendte univers
 [...] Som læseren må forstå, udgør hans organisme et “univers”, hvilket igen vil 
sige en bolig, et plan, en skueplads for udfoldelse af betingelser for millioner af 
levende væseners manifestation og oplevelse af livet. Disse myriader af levende 
væsener befinder sig naturligvis lige så langt under ham i mikroskopisk tilstand, som 
han selv i samme tilstand befinder sig under det levende væsen, for hvem det alminde-
lige univers er organisme. Og ligesom dette sidstnævnte univers har sine “naturkræf-
ter”, sine storme, sine strømninger, eksplosioner, vulkanske udbrud, sine oceaner og 
kontinenter, sine klode- og planetcirkulationer osv., således har også det “univers”, 
der udgør vor egen organisme, sine “naturkræfter”, sine energiudfoldelser, sine ska-
bende vibrationer osv. Når det jordiske menneske ikke plejer at kalde disse realiteter 
for “naturkræfter”, skyldes det kun den omstændighed, at det her har større overblik 
over disse kræfters planmæssige mission, rolle eller opgave i deres egen organisme og 
derfor har været i stand til at give disse udtryk eller betegnelser, der svarer til deres 
mission. Disse “naturkræfter” i det jordiske menneskes organisme kender vi i den 
daglige tilværelse under begrebet “blodomløb”, “åndedræt”, “fordøjelse”. Foruden disse 
tre nævnte faktorer er der yderligere en stor kraftudfoldelse, som det jordiske menne-
ske i al almindelighed endnu ikke i særlig grad har noget indgående kendskab til, men 
som ikke desto mindre i virkeligheden er den “naturkraft”, der udgør den største 
skabende faktor for al bevægelse i individets samlede organisme. Denne sidstnævnte 
faktor udtrykkes som – “tænkning”.

Kap. 43  Tænkningen som det højeste fundament for blodets skabelse og   
  dermed for organismens sundhed
Hvad er da tænkning, siden den spiller så stor rolle i individets tilværelse? – Tænkning 
er en gennem individets hjerne- og nerveorganer koncentreret udløsning af “overfysi-
ske” kræfter. I henhold til Livets Bog er “overfysiske” kræfter igen det samme som 
højere elektriske bølger eller vibrationer. Disse bølgers modtagelse og afsendelse 
gennem organismen fornemmes som “tanker”. Denne fornemmelse er igen det 
samme som oplevelsen af livet. Når et individ tænker, vil det altså sige det samme 
som, at der gennem dets nerver og hjerneorganer, der i dette tilfælde vil være at 
betragte som et “radioanlæg” af overordentlig fin konstruktion, går en strøm af 
elektriske bølger, der i forhold til de sædvanlige radiobølger er overordentlig mikro-
skopiske. Medens denne strøm indadtil opleves som tanke, som fornemmelse af livet, 
viser den sig udadtil som – “magnetisme”, der igen i dette tilfælde er det samme som 
det, vi kalder “livskraft”.
 Idet tankerne således er det samme som fine elektriske bølger, der gennem-
strømmer organismen, vil enhver tænkning være identisk med en eller anden form 
for – “elektrisering” af organismen, hvilket igen i dette tilfælde vil sige det samme som 
en “overfysisk” kraftpåfyldning. Denne “elektrisering” eller kraftpåfyldning udløses 
direkte i blodet. Tænkningen bliver derved det højeste fundament for blodets skabelse, 
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og dets kvalitet må derfor stå og falde med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet 
igen udgør det bærende fundament for selve organismens skabelse, vedligeholdelse og 
velbefindende, bliver tænkningen således selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. 
– Det et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets 
organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må 
fremtræde som usund og svækket, medens den ved lyse, sunde og normale tanker 
uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.

Kap. 44  Tanken er identisk med al kraft og bevægelse såvel i naturen som i  
  organismen
At tanken netop udgør en kraft, der binder eller fastholder organismen i en bestemt 
tilstand kommer blandt andet til syne i individets ansigtsudtryk. Alene det, at disse 
kan være forskellige, viser jo, at der bag ansigtet eksisterer en kraft, der er bestem-
mende for ansigtsmuskulaturens mimik. Et ansigt kan jo udtrykke vrede og had det 
ene øjeblik og mildhed og kærlighed i det næste. At der bag vrede er vredestanker og 
bag kærlighed er kærlighedstanker er jo en kendsgerning for ethvert normalt menne-
ske. Men hvis disse tanker ikke var en kraft, en energi, kunne de ikke influere på 
noget som helst, og dermed heller ikke på ansigtsmuskulaturen. De ville således ikke, 
som det nu undertiden er tilfældet, kunne få blodet til at “skyde op i kinderne”, få 
hjertet til at banke heftigere, få individet til at rødme eller blegne. Ethvert ansigt ville 
være stift som en billedstøtte, ligesom det ville være umuligt at bevæge arme og ben. 
Hvis tanken var absolut “intetbevægelse”, absolut stilhed, ville den jo umuligt kunne 
indvirke på hjerne og nerver og ville dermed umuligt kunne fornemmes eller opleves, 
idet en indvirkning umuligt kan finde sted uden at være identisk med bevægelse.
 Uden bevægelse eksisterer der således ingen tænkning, og uden tænkning ingen 
oplevelse af tilværelse. En evig stilhed, en evig død ville være i stedet for livet. Ver-
densaltet ville være et uophørligt “intet”. Men da dette er det modsatte af, hvad der er en 
kendsgerning, er tanken altså urokkeligt identisk med bevægelse. Al bevægelse i tilvæ-
relsen, det være sig skyernes flugt, oceanets brændinger, klodernes kredsløb, blodets 
brus i vore årer såvel som vor tale, handling og fremtræden er således manifestation af 
tanke, idet “tanke” kun er jegets fornemmelse af dets omgivende energi eller bevægelse. 
Når energi fremtræder i vibrationer eller bølger af en sådan natur, at den går direkte 
gennem hjerne og nerveorganerne og derved fornemmes som identisk med bevidst-
heden, opleves den som “tanke”. Når den derimod fremtræder i andre former, kan den 
kun opleves indirekte eller som noget, der er udenfor tankeorganerne eller adskilt fra 
bevidstheden og fremtræder da for individet som “bevægelse”. “Tanke” udgør således 
den inderste fornemmelse af bevægelse. “Bevægelse” udgør den yderste konsekvens af 
denne fornemmelse.
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Fra flokbevidsthed til selvstændig tænkning

Livets Bog, bind 2

474. Væsenerne har forskellige begær, bliver forskellige i fremtræden og går   
 forskellige veje igennem livet
 [...] Da de levende væseners længsler og mål er forskellige, vil det igen sige det 
samme som, at deres tanker også er forskellige. De accepterer hver især kun tanker, 
der stimulerer den i dem selv boende vanemæssige livslængsels opfyldelse. Disse tanker 
bliver de pågældende væseners idealer. De bliver udløsende momenter for de energier, 
væsenet skal vekselvirke med for at nå sin kosmiske livslængsels mål.
 Da disse væsener således, i kraft af forskellige kosmiske begær, kommer til at 
vekselvirke med forskellige energier, kommer de til at gå forskellige veje gennem livet.

475. De levende væseners sammenslutning i flokke
På disse veje kommer de ikke til at gå alene. Der vil altid være flere andre væsener, 
som har den samme livslængsel og derfor vekselvirker med de samme energier. 
Sådanne væsener får naturligvis de samme erfaringer, de samme idealer, de samme 
former for fysiske organismer. Som følge af denne ensartede indstilling til livet og 
omgivelserne er de ubevidst knyttede sammen og danner en fælles stor atmosfære. 
Denne atmosfære udgør spiralens uintellektuelle eller mest primitive og er for de 
pågældende væsener hele tilværelsen. De kan ikke leve udenfor denne. Alt, hvad der er 
udenfor denne, er for dem lig intet eller i bedste tilfælde kun ligegyldige biting. Denne 
atmosfære er således for disse væsener deres absolutte mentale og fysiske livszone. Og 
vi er her i centrum af det princip, der ligger til grund for de levende væseners fremtræ-
den i form af organismer, i form af flokke, racer, arter, stammer o.l., thi alle disse forete-
elser er i realiteten mentale livszoner, er det element, i hvilket det enkelte individ kan 
trives. At gå udenfor her vil, for det enkelte væsens vedkommende, betyde den visse død, 
thi det er da uden flokkens beskyttelse, er uden den skærmende magt, på hvilken dets 
livsbetingelse hovedsageligt er baseret.

476. Flokprincippet degenererer, men er endnu så stærkt fremtrædende, at det   
 ligger til grund for statsdannelsen, moderne foreninger eller sammen-  
 slutninger
Men efterhånden som væsenet skrider fremad i spiralkredsløbet eller udviklingen, 
bliver det mere og mere dygtiggjort i at kunne klare sig selv, hvilket i dette tilfælde vil 
sige, at det udvikler sin “individualitet”, og dets flokafhængighed degenererer.
 Det er en sådan degenererende flokafhængighed i væsenerne, der ligger til 
grund for alt, hvad vi kender i form af statsdannelser, nationaliteter, alle former for 
foreningsdannelse, fagorganisationer, handelsselskaber, religiøse sekter eller trossam-
fund osv. De er alle baserede på nøjagtigt det samme fundament som det, der ligger til 
grund for flokdannelsen af ødemarkens vilde ulve. De er sammensluttet for at kunne 
nyde godt af, eller beskytte sig bag, den overlegne magt og autoritet, som en sammen-
sluttet flertalsaktion giver fremfor et enkeltvæsens fremtræden.
 Så umådeligt stærkt og fundamentalt har dette princip været, at det endnu i en 
vis udstrækning skaber betingende livszoner (stater), selv om der nu eksisterer mange 
flokdannelser, der er temmelig skrøbelige, idet de rummer i sig væsener, i hvis med-
lemskab ofte spores så stor træthed, at de går ud af flokken. Denne udgang af flokken 
er undertiden så omfattende, at den betyder flokkens undergang. Men væsenerne er 
endnu ikke så selvstændige, mentalt og fysisk stabiliseret, at de er fri af flokafhæn-
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gigheden. Og det resulterer da også i, at de før eller senere melder sig ind i nye flokke, 
hvilket altså vil sige politiske, religiøse eller fagmæssige sammenslutninger eller 
foreninger.

477. Den højeste analyse af “stof” eller “materie”. Hvorfor vi ikke opfatter    
 foreninger eller andre sammenslutninger som “stof”
Og vi er her stedet overfor flokdannelsen i sin allernyeste eller mest fremskredne 
udfoldelse. Foreninger, fagmæssige såvel som politiske, religiøse og forretningsmæs-
sige, repræsenterer hver især en speciel flok. Enhver af disse flokke er igen sammen-
holdt af sine individers fælles tiltrækning til en særlig bestemt idé. Da en idé er det 
samme som tanke, bliver alle flokdannelser udtryk for manifestation af tanke. Denne 
tanke er således det samlende og bindende element i flokken, der fuldstændigt bliver 
gennemsyret og præget heraf. Det vil igen sige, at hver sådan flok får en særlig bestemt 
virkemåde overfor sine omgivelser. Den får en særlig energiudløsningsart. Den repræ-
senterer en særlig form for bevægelse, der igen karakteriseres som en egenskab. En 
sådan flok, forening eller sammenslutning danner her for os synliggørelsen af den 
allerhøjeste analyse af begrebet “stof” eller “materie”. På dette “stof” og den realitet, vi 
ellers plejer at opfatte under nævnte begreb, er der absolut ingen principiel forskel. Når 
vi alligevel ikke opfatter foreninger eller sammenslutninger som “stof”, skyldes det i 
virkeligheden kun et “kosmisk perspektivforhold”. Når vi ikke opfatter de sammenslut-
tede manifestationsenergier eller bevægelsesarter, vi i forbindelse med vore ligesindede 
medvæsener repræsenterer, som udgørende “stof”, er det kun, fordi vi har “stoffet” så 
nær inde på livet af os selv, at vi ser det i alle sine grunddetaljer, hvilket er lige det 
modsatte af det, der er tilfældet med det, vi ellers udtrykker som “stof” eller “materie”. 
Dette har vi i en så kolossal kosmisk eller mental afstand fra sanseevnen, at det bliver 
umuligt for os, med den almindelige fysiske dagsbevidsthed, at opfatte dets absolutte 
grunddetaljering. Som følge af den umådelige “kosmiske afstand” fra vort fysiske 
sansesæt bliver grunddetaljerne helt mikroskopiske og forsvinder som sådan helt bort 
fra vor fysiske sanseevnes rækkevidde. Det, vi derfor ser af dette stof, er kun dets 
kollektive fremtræden, hvilket vil sige dets overfladiske helhed. Med andre ord, vi ser 
kun “flokken”, men ikke de enkelte individer og deres særlige private tilværelse, således 
som tilfældet er med det “stof”, i hvilket vi selv udgør en enhed.

478. Alle foreningsmæssige sammenslutninger danner i princippet den samme   
 kraftmanifestation som den, der kommer til syne i enhver form for stof
Vil ovennævnte da sige, at alt stof, såsom et stykke tøj, en klump guld eller et stykke af 
andre metalarter, et glas vand, et kvantum smør osv. i princippet udgør det samme 
som en politisk eller religiøs bevægelse, en fag- eller forretningsmæssig sammenslut-
ning? – Ja, absolut. I grundprincippet er der ingen som helst forskel. De nævnte menne-
skelige sammenslutninger danner udadtil hver især en særlig kraftkoncentration, 
hvilket vil sige en særlig reaktionsevne, der er med til at forandre eller omforme de, dem 
omgivende, kræfter eller materier. Det samme gør sig akkurat gældende med et hvilket 
som helst af de, som “stof”, almindeligt betegnede ting. Rummer et kvantum smør ikke i 
sig en udløsende koncentreret kraft eller evne til at reagere på de, det omgivende, 
kræfter eller materier? – Det kan både gå i forrådnelse og forpeste luften omkring sig, 
og det kan som fødemiddel være en velsignelse for organismer. Havde det ikke denne 
evne, ville det være umuligt som næringsmiddel.
 Tager vi et stykke metal, repræsenterer det udadtil en virkelig solid sammen-
tømret kraftrepræsentation. Der skal hårde hammerslag eller stærk hede til for at 
kunne imødegå en sådan kraftenhed, som den metallet udgør. Men selv uden nogen 
sådan drastisk påvirkning vil det reagere overfor selve den omgivende naturs påvirk-
ning. Denne påvirkning kender vi under begrebet “tidens tand”. Alle metaller, selv de 
hårdeste naturstene, diamanter eller lignende, må her til slut give op, forvitre og forgå. 
At en sådan forvitring kan vare mange århundreder eller årtusinder forandrer ikke 
den kendsgerning, at dets identitet er en kraftenhed. Alle stoffer udløser bevægelse 
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og afslører sig derved som identisk med en kraftmanifestation.
 Alt, hvad vi er i stand til at øjne i tilværelsen, det være sig hav eller land, marker 
eller skove, levende væsener eller døde ting, udgør således i realiteten den samme ting, 
nemlig et ocean af højst forskelligt stof.

479. Hvor vi sanser stoffets analyse klarest, samt det kosmiske perspektiv-   
 forhold, der gør de levende væseners fremtræden synlig som “stof”
Hvad er da “stof” eller “materie”? – Der, hvor vi ser stof eller materie på nærmeste 
hold, og hvor vi derfor kan se det i sine grunddetaljer, bliver der, hvor vi selv udgør en 
stofenhed. Det vil igen sige, den forening eller sammenslutning, den fagbevægelse 
eller det aktieselskab, vi eventuelt repræsenterer eller er medlem af. Her har vi det 
største og skarpeste overblik over selve stoffets grundanalyse, dets love og principper, 
vi overhovedet kan få i selve tilværelsen. “Stoffet” udgøres da her af selve aktieselska-
bet eller foreningen.
 Hvad består da en sådan sammenslutning af? – Først og fremmest består den af 
individer. Disse er sammenslutningens grundelement. Uden individer ville en forenings-
dannelse jo være umulig. Dernæst repræsenterer sammenslutningen en hensigt. Den 
skal opfylde et formål. Dette formål kan kun eksistere som et for alle sammenslutnin-
gens individer fælles ønske eller begær. Da begær er det samme som tiltrækningskraft, 
hvilket igen er det samme som et mentalt klæbe- eller bindemiddel, vil dette begær være 
det uundgåelige bindemiddel i enhver foreningsdannelse. Dennes individer holdes 
således i kraft af deres fælles ønsker eller begær mentalt sammenbundne eller 
sammenklæbede.
 Men når noget er sammenklæbet danner det en enhed. Foreningens eller 
sammenslutningens medlemmer danner ligeledes en enhed. Men for det fysiske øje 
vil den nærmest fremtræde som udgørende en “flok”, fordi “stoffet” (sammenslutnin-
gen) er her på så nært hold, at øjet med lethed opfatter grundelementerne, de enkelte 
individer. Hvis man nu tænker sig, at flokken eller sammenslutningen blev flyttet helt 
ud i det yderste af vor kosmiske horisont, da ville de enkelte detaljer naturligvis blive 
mere og mere utydelige og tilsidst forsvinde helt. Tilbage ville der så kun være at se 
selve helheden. Men da vi ikke mere kan se individer i denne, vil den nærmest blive 
opfattet som en samling materie. Flokken er blevet til en “blok”. Og vi er her ved det 
kosmiske perspektivforhold, der, for vore sanser, gør de levende væseners fremtræden 
til “stof”.

487. Stofferne er det samme som tankeklimaer. Deres samlede slutfacit er    
 kærlighed og afslørende et levende Forsyn bag al tilværelse
Set ud fra dette perspektiv bliver det lettere for læseren at forstå, at “stoffet” er 
levende, at alt er liv, og at dette liv kun kan kendetegne sig ved liv. “Stoffet” er således i 
virkeligheden kun livet set i forskellige kosmiske afstande, forskellige kosmiske perspek-
tivforhold. Disse syner vil senere blive specialanalyseret i “Livets Bog” i forbindelse 
med perspektivprincippets og sanseevnens analyse. Her er vi kun kommet ind på 
problemerne i kraft af deres forhold til tankeklimaerne. [...]

Småbog 21a – Det psykiske tempel

Kap. 1 “Forgården”
Set fra et kosmisk plan vil hele den jordmenneskelige mentale sfære være at inddele i 
tre forskellige psykiske tilværelsesplaner. Disse tre tilværelsesplaner er blevet nøjag-
tigt symboliseret i den jødiske tempelstruktur. Vi ved, at jøderne havde den opfat-
telse, at et tempel måtte være delt i tre afdelinger. Tabernaklet såvel som Salomons 
tempel var inddelt i “forgården”, “det hellige” og “det allerhelligste”. Denne inddeling 
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var således ikke en blot og bar praktisk foranstaltning, den var som allerede nævnt 
symbolet på de tre psykiske eller mentale sfærer, som udgør den jordiske menneske-
heds åndelige livsterræn.
 I “forgården” måtte alle komme. Den udtrykker den mentale sfære, som alle de, 
der endnu kun besidder “flokbevidsthed”, ikke formår at hæve sig ud af. I denne 
mentale sfære finder vi den jordiske almenhed. Ser vi på denne almenhed, vil vi se, at 
den består af mennesker, der endnu ikke er særligt individuelt indstillede. Disse 
mennesker følger flertallets meninger og handler i det meste efter, hvad der er skik og 
brug. De er bundne i religiøse sekter, politiske partier, de er kort sagt de utallige 
eksisterende foreningers “menige medlemmer”. Overalt er de fanget ind i en eller 
anden flok. Nogen selvstændig mening eller vurderingsevne har de ikke. Deres svar 
på spørgsmål angående livets vigtigste problemer er således ikke deres eget svar, men 
derimod den sekts, det politiske partis eller den forenings, de tilhører. Her eksisterer 
livet som en kolossal broget mentalitetsforvirring. Og her kæmper flok imod flok, 
politik imod politik, religion imod religion, ideologi imod ideologi. I denne kamp er 
det enkelte individ på grund af sin mentale uselvstændighed eller suggererede til-
knytning til sekten, partiet eller føreren kun en slags mekanisk apparat, der uden 
nogen art af selvstændig, logisk tænkning automatisk træder i funktion, såfremt dets 
sekt, parti eller fører angribes, for hurtigst muligt at destruere modstanderen eller 
oppositionen.
 Da der findes utallige indbyrdes forskellige foreninger, flokke eller sammen-
slutninger, hvis menige medlemmer består af sådanne automatisk fungerende ani-
malske “robotter”, der helt udenom logisk selvstændig tænkning omgående træder i 
funktion ved selv det mindste angreb på deres opfattelse, er vi her ved roden til al 
krig. Her er det, at alle kæmper imod alle. Da der i denne situation ikke er tale om 
selvstændigt tænkende mennesker, men derimod om mennesker, hvis mening er 
blevet dem påført igennem suggestion, og som de nu automatisk adlyder, er enhver 
form for krig imellem disse individer i virkeligheden en krig imellem “mentale søvn-
gængere”, imellem “animalske maskiner” eller “robotter”, der af en “fører” er indstil-
let til automatisk at eksplodere i samme øjeblik, de møder modstand fra andre par-
tiers, sekters eller føreres tilhængere. Alle de her berørte former for krige eller kampe 
er således ikke kampe imellem selvstændigt tænkende mennesker, men derimod 
kampe imellem blinde og døde automater, hvis egen individuelle jegfølelse og logiske 
tænkeevne er blevet lammet og sat ud af funktion igennem en suggestion, der er 
blevet dem påført af deres parti, flok eller fører. Det er derfor ikke så mærkeligt, at 
Kristus overfor sine bødler brugte ordene: “Fader, forlad dem, thi de vide ikke, hvad 
de gøre!” Han så, at hans bødler var uselvstændigt tænkende individer, der kun 
handlede ud fra forestillinger, der var blevet dem dikteret udefra. De handlede ikke 
ud fra, hvad der virkelig var sandhed, men derimod ud fra, hvad de troede var sand-
hed, hvad de troede var rigtigt og dermed moralsk. De handlede ikke ud fra en 
direkte, selvoplevet virkelig viden om eller kosmisk analyse af situationen, men 
derimod ud fra en opfattelse, der helt var et resultat af tro. Men at tro noget, udenom 
eller uafhængig af tilgængelig mulighed for viden, er det samme som at være suggere-
ret. Jesu bødler var, således som alle bødler i det hele taget, mentale “robotter”, der 
automatisk trådte i funktion “efter ordre”, ligegyldigt hvilket forsvar han rent logisk 
ville have kunnet præstere.
 I denne “forgård”, denne mentale eller psykiske sfære, møder vi det midlerti-
dige hjemsted for alle uselvstændige individer eller alle de mennesker, som ikke er 
vokset op til selvstændig tænkning og derfor kun kan søge deres livsværn igennem en 
fast tilslutning til en flok, hvis idealer og struktur de er suggereret til at opfatte som 
“eneste saliggørende”. Det er sådanne uselvstændige, mentalt eller tankemæssigt set 
sovende mennesker, mennesker med indbildte opfattelser eller forestillinger om liv 
og død, vi møder alle vegne, hvor mange mennesker er forsamlede. Det vil derfor være 
udtryk for en høj grad af klogskab at undersøge, om et menneske, man kommer i 
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berøring med, er en sådan animalsk robot, en “maskindel” af en større eksisterende 
helhed, før man indlader sig med det. Thi overfor et sådant menneske nytter det 
nemlig ikke at komme med logiske argumenter, belæringer eller oplysninger. Det vil 
enten være absolut uimodtageligt for sådanne argumenter, eller også vil det meget 
hurtigt eksplodere på akkurat samme måde som en hvilken som helst anden automa-
tisk virkende “helvedesmaskine” og sende en stråle af intolerance, had og ufordrage-
lighed imod en. Ligeledes bør man være meget vågen overfor den enorme strøm af 
suggererende påvirkninger, der i form af avisernes reklamer og de mange foreningers 
glødende propaganda stiler imod at dysse ens kritiske sans og logiske tænkeevne i 
søvn for så meget lettere at kunne erobre magten over en og gøre en til medlem af 
netop deres opfattelse af livet eller tilværelsen. At tilhøre en sådan sfære betyder 
altså, at man aldrig helt er sig selv. Man har endnu ikke fundet sin egen individualitet. 
Man har kollektiv bevidsthed. Man må leve på flokkens mening og forsvare denne 
mening, fordi man endnu ikke har eller er i stand til at have nogen absolut selvstæn-
dig, personlig opfattelse. Et menneske med en uselvstændig livsopfattelse er således 
ikke et frit menneske, men derimod et bundet eller fængslet væsen. Det er åndelig set 
en slave. Om disse “forgårdens” beboere hedder det, at de ikke må betræde den næste 
psykiske sfære. Dette er kun tilladt “præsterne”.

Kap. 2 “Det hellige”
Over den i det foregående afsnit skildrede psykiske sfære, i hvilken den største part af 
jordens menneskehed befinder sig, findes der en anden psykisk sfære, nemlig den, 
der i tempelstrukturen symboliseres ved den del af tempelrummet, der betegnes som 
“det hellige”. Til denne del af helligdommen eller den jordmenneskelige mentale sfære 
har altså kun præsterne adgang. Men hvem er “præsterne”? Ved “præsterne” må her 
forstås alle de mennesker, der i kraft af egen udvikling selv er begyndt at have egne 
meninger. Derved bliver disse mennesker selvskrevne til at være førere for de andre. 
Vi finder blandt dem både førere for såvel mørk som lys mentalitet. De er ledere af 
såvel missionsstationer som gangsterbander. De er vældige agitatorer for deres egne 
ideer og fremtræder ofte som ledere af store foretagender. Ved deres evne til selv-
stændig tænkning er de født til at tage magten over de andre, og der findes ikke det 
materielle område i livet, hvor vi ikke møder dem. De er således “forgårdens” faste 
punkter, og forgårdsmenneskene er deres “slaver”, idet de helt er afhængige af deres 
meninger, ideer og forestillinger. Det er disse mennesker, der bliver “diktatorer”, 
“førere” eller “forkæmpere”. Det er dem, der på alle livets områder, både de mørke og 
de lyse, opildner de andre og ved deres viden og indsigt giver disse andres mentalitet 
liv, både i moralsk og umoralsk retning.
 Men fordi man er blevet et selvstændigt tænkende menneske og grebet af et 
begær efter, at alle andre skal have de samme ideer og forestillinger som en selv, 
behøver dette ikke at betyde, at disse ideer og forestillinger er identiske med selve 
livets sandhed eller den logik, hvilket her vil sige: de love efter hvilke verdensaltet 
styres. Der eksisterer således ingen garanti for, at dette at følge disse mennesker er 
ensbetydende med at undgå ulykke og lidelse. Ingen kendsgerning er vel blevet 
demonstreret tydeligere i vort århundrede end netop farligheden i at følge de mange 
“førere”, som nævnte århundrede har været så rigt på. Hvor mange tusinde, for ikke 
at sige hundreder af tusinder, er ikke i vor tid på grund af deres tillid til de fremstå-
ende politiske førere blevet ført direkte til slagmarkernes rædsler, til tugthuse og 
straffearbejde? I virkeligheden er alle landegrænser, undertrykkelse af andre stater 
og umenneskelig nedslagtning af hele folkeslag blevet iscenesat af denne types farlig-
ste repræsentanter. Megen religiøs fanatisme og nedbrydende intolerance inden for 
dette for menneskeheden så livsvigtige område har sine dybeste rødder i disse “for-
gårdens” ypperste, og det samme gælder utallige andre årsager til indbyrdes krig og 

13



ufordragelighed.
 Et særligt område bør her nævnes, og det er de forskellige politiske partier med 
deres hærskarer af journalister, der igennem disse partiers dagblade, ugeskrifter osv. 
hver især iscenesætter enorme propagandafelttog med det ene formål at hverve og 
derved mentalt slavebinde deres tilhængere, således at de som blinde robotter kan 
dirigeres til kamp mod andre rivaliserende systemer. Intet under, at menneskelivet er 
endt i det virvar, det kaos, som nu to på hinanden følgende verdenskrige har afsted-
kommet. Og intet under, at utallige mennesker jorden over er begyndt at vågne af 
både den religiøse og politiske suggestion og på egen hånd er begyndt at søge efter 
mere stabile sandheder end dem, de før så tankeløst accepterede som “evige sandhe-
der”. Thi så viseligt er livet indrettet, at overalt, hvor et menneske igennem suggestion 
udløser en væremåde, en livsindstilling, som er imod de kosmiske love, på hvilke en 
urokkelig lykketilstand beror, svarer livet tilbage med smerte, modgang og skuffelser. 
Der bliver livet et realistisk helvede i stedet for det himmerige, man havde forestillet 
sig.
 Alle jordiske mennesker, som har passeret de her nævnte to psykiske eller 
mentale sfærer, har i virkeligheden passeret den mørkeste del af deres udvikling eller 
af den “indvielse”, der nødvendigvis må gå forud for betrædelsen af det tredje og 
sidste afsnit, det vi kender under navn af “det allerhelligste”. Disse mennesker er nået 
frem til ydmyghedens stadium. De føler, at de midt i deres viden alligevel intet ved 
udover dette, at de ikke længere kan føres ved tro eller andres diktat. De føler sig 
hjælpeløse og råber efter fred. De råber efter livets mening, idet de føler, at denne 
mening må eksistere. De ser, at andre har fundet denne mening og i kraft heraf lever 
fuldstændigt suveræne og frigjorte for enhver form for suggestion. De ser, at disse 
mennesker “taler med Gud, som mennesket her taler med sin næste”, og deres 
bevidsthed fyldes med en dyb længsel efter at blive disse mennesker lig i tanke- og 
handlemåde. Og ved denne deres indstilling er de nu blevet de sande aspiranter til 
den sidste del af den store indvielse. De er igennem deres egne, selvoplevede lidelser 
og de heraf affødte erfaringer modnede til at betræde det tredje af det store psykiske 
tempels områder: det allerhelligste.

Kap. 3 “Det allerhelligste”
Hævet over de to her beskrevne psykiske eller mentale områder findes der et tredje: 
det allerhelligste, om hvilket det hedder, at her må kun “ypperstepræsterne” komme. 
“Ypperstepræsten” er identisk med mennesket, der er så ren af hjertet, så forenet med 
Guddommen og i så dyb kontakt med de guddommelige bevidsthedslag og vibratio-
ner, at han uden livsfare kan gå ind i “det allerhelligste”. Hans mentale tilstand repræ-
senterer således højdepunktet i den jordmenneskelige åndelige udvikling. Han er det 
færdige menneske eller “mennesket i Guds billede”. Han oplever den absolutte sand-
hed ved hjælp af sine egne sanser og er derved blevet “ét med vejen, sandheden og 
livet”. Han har kosmisk klarsyn og sanser derfor ud over tiden og rummet og oplever 
sig selv som identisk med selve evigheden. For ham er “én dag som tusinde år, og 
tusinde år som én dag”. Han kan ikke suggereres til at tro på nogen eller noget. Han 
ser og oplever i alt og over alt den sande virkelighed. Men han kan lige så lidt sugge-
rere eller binde andre og dermed gøre dem til tilhængere eller dyrkere af ham selv. 
Han ved, at den, der binder, selv vil blive bundet. Derfor ønsker han kun ét: at frigøre 
enhver for snærende, mentale og fysiske skæbnebånd. Han udtrykker ved sit væsen 
den totale kærlighed, forståelse og tilgivelse af alt og alle. Og da hans højeste mission 
og lykke er at frigøre, udgør han selv kulminationen af frigørelse. [...]
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Tankens kredsløb

Livets Bog, bind 4

1093. Hvad der betinger det levende væsens “individualitet”. Hvad kendskabet til  
 “individualitetens” årsag betyder
Det, der gør det “levende væsen” til en “individualitet”, er dets identitet som centrum i et 
“perspektiv”, hvilket sidste igen er det samme som “det sansedes” placering i forhold til 
centrum i sanseområdet. Da intet væsen kan være centrum i et andet væsens sanseom-
råde, kan tingene, som før nævnt, umuligt udvise helt det samme forhold til det centrum, 
vi selv udgør i sansningen, som de udviser til det centrum, som “næsten” udgør i sanse-
området. Og det er denne forskel i tingenes placering i forhold til centrum, der betinger 
det “levende væsens” evige “individualitet”. Og her er vi ved den alvorligste foreteelse i 
hele det “levende væsens” fremtræden. Thi dette dets “identitet” som “individualitet” 
er kernen i hele væsenets skæbneopbygning, hvilket igen vil sige: er fundamentet for 
væsenets oplevelse af sin “næste” og dermed af Guddommen og bliver således udeluk-
kende bestemmende for, hvorledes forholdet mellem denne “næste” og det selv skal 
komme til udløsning. Væsenets “individuelle” sanseoplevelse eller udsyn bestemmer 
således udelukkende væsenets “forhold” til “næsten”, eller til den eller den ting, eller om 
foreteelserne i dets omgivelser skal være “fjendskab”, skal være “krig” og “lemlæstelse”, 
“død” og “undergang”, eller de skal være “venskab”, “sympati” eller “kærlighed”, “kær-
tegn” og “velsignelse”. At finde grundlaget for eller årsagen til “individualiteten” er 
således det samme som at finde roden til alt “ondt” såvel som til alt “godt”. Det fulde 
kendskab til “individualitetens” årsag er i højeste grad “de vises sten”. Det viser indtil 
hundrede procent tåbeligheden i al udfoldelse af “vrede”, “brutalitet”, “vold”, “hævn” og 
“forfølgelse” og gør Jesu ord til videnskabelig sandhed, der hvor han siger om sine 
bødler, hvilke igen i virkeligheden vil sige: alle, der udløser en eller anden form for 
“inhumanitet” eller “ukærlighed”, at “de ikke vide hvad de gøre”.
 Da dette kendskab således har en overordentlig afgørende betydning i indivi-
dets viljeføring, og samme individ ligeledes umuligt vil kunne opnå at skabe sin 
skæbne fuldkommen uden dette kendskab, og samme kendskab for det jordiske 
menneskes vedkommende derfor er det absolut “eneste fornødne”, skal vi her og i et 
efterfølgende symbol anskueliggøre nævnte årsags særlige princip eller analyse.

1094. En “oplevelse” eller “tanke” må, for at blive fuldkommen, gennemgå    
 “spiralkredsløbet” og er reinkarnationsprincippet underkastet ligesom det  
 levende væsen
Da al sansning beror på et perspektivisk forhold, hvilket vil sige: en sanset tings forhold 
til det sanseområdes centrum, igennem hvilket den er sanset, bliver enhver sansning 
eller oplevelse dermed af naturen absolut nødsaget til at være “individuel”, idet jo intet 
væsen kan udgøre det oplevende centrum i andet sanseområde end dets eget. For en 
hvilken som helst oplevelse vil det derfor gælde, at dens fremtræden, karakter og natur 
i virkeligheden er en beskrivelse af eller et udtryk for den oplevede tings forhold til 
centrum i det oplevende væsens sanseområde. Når et væsen siger om et andet væsen, at 
det er “ondt”, udtrykker det altså i virkeligheden dermed kun den særlige “stedbeteg-
nelse”, som nævnte væsens handlemåde har fået i dets sanseområde. Nævnte sanseom-
råde strækker sit terræn fra “periferi” til “centrum” og udgør jo et cirkelformigt eller 
rettere et kugleformigt område. En hvilken som helst oplevelse af en ting må således 
finde sted indenfor dette område. Udenfor nævnte område kan individet umuligt opleve 
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noget. Om tingen skal befinde sig i periferi eller centrum eller på et andet “sted” imellem 
disse to yderpunkter vil være afhængigt af det oplevende væsens eget “opholdssted” i 
selve “spiralkredsløbet”. Hvor som helst individet bevæger sig hen på det fysiske plan, 
vil det stadigt omkring sig have sit sanseområde eller sin sansehorisont, men denne 
horisonts detaljer vil ikke stadig være de samme. I samme grad som individet bevæger 
sig fremad, bliver detaljerne mere og mere tilbage for at forsvinde bag horisontens 
synsrand, medens nye kommer frem og mere og mere nærmer sig centrum for der at 
udøve afgørende indflydelse på væsenets viljeføring og hele oplevelse af livet. Tingene 
flytter således ikke med i vor bevægelse. Akkurat på samme måde forholder det sig med 
vor mentale “bevægelse” fremad. Detaljerne eller tingene i vort sanseområde flytter 
heller ikke med her. Da vi, mentalt set, ustandseligt bevæger os fremad og således 
aldrig nogen sinde “står absolut stille”, vil alt, hvad vi sanser eller oplever, ligeså 
ustandseligt være i færd med at skifte plads indenfor vort sanseområde. Det, der før 
var fjerne, utydelige detaljer i periferiens tågedis forude, er senere blevet til klare og 
skarpt aftegnede realistiske detaljer i centrum, ligesom disse skarpe detaljer igen 
senere fortaber sig i periferiens fjerne tågedis bagude. Da en hvilken som helst oplevelse 
af en ting må gennemgå denne passage fra periferi til periferi, passerende centrum, kan 
den således ikke erkendes eller sanses uden netop i kraft af, at den i oplevelsesøjeblikket 
udgør en eller anden “stedbetegnelse” i nævnte passage. Medens “stedbetegnelse” for 
fysisk sansning betyder “afstand”, betyder den på det kosmiske plan “tilstand”. En tings 
passage gennem vort sanseområde markeres således ved overfor sanserne at gen-
nemgå en række “tilstande”, hvilket igen her vil sige: “forvandlinger”. Og da det er disse 
“forvandlinger”, der lige akkurat markerer “kredsløbet”, bliver vi her vidne til, at en 
“oplevelse”, lige fra den begynder i horisontens yderste synsrand forude, til den forsvin-
der bag samme horisonts yderste synsrand bagude, gennemgår nøjagtigt det samme 
princip som det, det “levende væsen” selv er underkastet, nemlig selve “reinkarnations-
princippet”. “Oplevelsen”, der igen i sin dybeste analyse fornemmes som “tanke”, må 
således ligefrem, for at blive total og fuldkommen, gennemgå selve spiralkredsløbets 
princip.

1095. “Tankerne” fremtræder som: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-,    
 intuitions- og hukommelsestanker, ligesom de levende væsener fremtræder  
 som: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelses-  
 væsener
Den passage i horisontområdet, som enhver “oplevelse” må passere for at blive total 
eller fuldkommen, hvilket igen vil sige: for at blive til “kosmisk analyse”, er nøjagtig den 
samme, om end i mikroform, som den, ethvert “levende væsen” må passere for at nå 
fuldkommenheden. En “oplevelse”, hvilket igen vil sige: en “tanke” eller “forestilling” er 
således ikke fuldkommen, før den repræsenterer spiralkredsløbets fem ydre stadier: 
instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens- og intuitionsstadiet for derefter at forsvinde i 
samme spirals sjette og indre stadium: hukommelsesstadiet. Vi må derfor markere de 
forskellige tankearter efter det stadium, de repræsenterer i spiralkredsløbet, idet dette 
stadium netop ligger til grund for deres “stedbetegnelse” i det pågældende væsens 
sanseområde. Hver enkelt tanke må således på sin færd igennem kredsløbet repræsen-
tere de samme stadier som de “levende væsener” i samme kredsløb. “Tankerne” vil 
derfor blive at udtrykke som: “instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og 
hukommelsestanker”, ligesom de “levende væsener” er at udtrykke som “instinkt-, 
tyngde-, følelsesvæsener” osv. “Tankerne” repræsenterer således udviklingsstadier 
akkurat ligesom de “levende væsener”.

1096. Det levende væsens “tanke” må i henhold til livets love for “bevægelse”   
 udvikle sig fra “ufuldkommenhed”, fra “primitivitet” til “højintellektualitet”
 [...] Overalt følger naturens skabelsesprocesser en logisk rækkefølge. Jordens 
skabelse foregik f.eks. kun gradvis fra en ringere til en mere og mere fuldkommen 
tilstand, indtil den endelig blev tjenlig til beboelse for planter, dyr og mennesker. Foste-
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ret i moders liv udvikler sig fra en mikroskopisk celle til en fuldkommen organisme for 
et “levende væsen”, sommeren udvikler sig gradvis af foråret og efteråret af sommeren 
etc. Intet som helst, der er underkastet naturens store skabelsesproces, der jo må erken-
des som den absolut fuldkomneste, der eksisterer, fremtræder kaotisk. Og intet af de 
nævnte tilfælde udvikler sig i omvendt orden, således at jorden bliver til en lysende tåge 
og forsvinder i verdensrummet, og det “levende væsens” organisme bliver til en mikro-
skopisk celle samtidigt med, at sommeren udvikler sig til forår i stedet for til efterår. Og 
i denne naturens særlige lov for bevægelse eller skabelse udgør selve det “levende 
væsens” “tanke” ingen undtagelse. “Tanken” begynder også i en temmelig primitiv 
tilstand for at udvikle sig videre og videre til en fuldstændig hundrede procents fuld-
kommenhed, hvilket vil sige: til den absolutte “genialitet”.

1097. Den virkelige sandhed er det samme som genialitet. Usandhed er det samme  
 som primitivitet
Hvad er da “fuldkommenhed” eller “genialitet”? – “Fuldkommenhed” eller “genialitet” 
er, som vi nu skal se, “tankens” fuldstændige kontakt med tilværelsens seks grundener-
gier, hvilket igen vil sige: “livet”. Er da ikke alle “tanker” i kontakt med “livet”? – Nej! 
– En “tanke” er ikke i fuldkommen kontakt med livet, hvis ikke den udtrykker en kulmi-
nerende viden om kredsløbets seks stadier og de igennem disse stadier kulminerende to 
mentale poler eller foreteelser, vi kalder “lys” og “mørke” eller henholdsvis betegner som 
“det gode” og “det onde”, “fuldkommenhed” og “ufuldkommenhed”. Hvis “tanken” ikke 
har kulmineret i disse to poler eller stadier, har den ikke passeret hele kredsløbet. Og da 
den ikke har passeret hele kredsløbet er den ikke blevet præget eller omformet til at 
udtrykke en ligevægt (harmoni) imellem samme kredsløbs seks grundenergier og vil 
således kun kunne fremtræde som “ufærdig”, der igen er det samme som “ufuldkom-
men”. “Tanker” kan således være “ufærdige”. En “tanke”, der ikke er “færdig”, har altså 
ikke passeret kredsløbet, og kan således kun repræsentere en lokalitet eller en bestemt 
distance i dette. Men en bestemt distance i kredsløbet er igen således kun en bestemt 
distance i “udvikling” og dermed i “fuldkommenhed”. At udtrykke denne begrænsede 
distance som kredsløbets helhed er at manifestere “usandhed”. Og vi er her kommet til 
det mest fremtrædende direkte kosmiske svar på det store og hidtil i historien utilstræk-
keligt besvarede spørgsmål: “Hvad er sandhed”? – Da kredsløbets fulde distance er 
passagen igennem de seks grundenergiers domæner, og disse seks domæner udgør 
selve “livets helhed” eller dets fremtræden i hele dets altomfattende strålevæld, er det 
klart, at ingen som helst “tanke”, der repræsenterer et lokalt stadium af denne “helhed”, 
kan repræsentere andet end et lokalt eller begrænset udtryk for denne “helheds” stråle-
væld, hvilken “helhed” jo udelukkende kun kan være “den absolutte sandhed” og dermed 
den absolutte “fuldkommenhed” eller “genialitet”.
 Men da visse perspektiviske forhold i det “levende væsens” sansestruktur i en vis 
udstrækning betinger, at individet kun er i stand til at opfatte nævnte lokalitet som 
udgørende “helheden”, opstår her i samme udstrækning princippet “usandhed” i dets 
bevidsthed. Denne “usandhed” i individets tankeudfoldelse udgøres således ikke blot af 
det, der udtrykkes ved det gammelkendte begreb: “løgnen”, men er i virkeligheden 
identisk med alt, hvad der kommer ind under begreberne: “primitivitet”, “ufuldkommen-
hed” og “naivitet”. Alt, hvad der kommer ind under begreberne: “det onde”, “forfølgelse”, 
“bagtalelse”, “vrede”, “hævn”, “indignation” eller kort sagt, alt, hvad der udtrykker 
“ukærlighed” eller “inhumanitet”, kan umuligt fremtræde på anden måde end som 
begrænsede eller mangelfulde udtryk for kredsløbets og dermed for livets “helhed”. Alt, 
hvad der kommer ind under nævnte begreber, vil derfor være “falske” og dermed 
“usandhed”, hvor de gøres identiske med “helheden”, eller kulminationen af livets 
højeste idealer. Og vi har således her fået et fuldstændigt og urokkeligt fundament, ud 
fra hvilket vi er i stand til at måle eller analysere enhver “tankes” fuldkommenheds-
grad eller identitet med den absolutte “sandhed”. Vi har set, at skalaen for al “udvik-
ling” og derfor også for “tankens” udvikling urokkeligt strækker sig fra primitivitet og 
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kulmination i brutalitet og vold eller inhumanitet og derfra videre til højintellektualitet 
og kulmination i sympati, kærlighed eller humanitet. I samme grad som “tanken” udlø-
ser sig i brutalitet, vold og inhumanitet, mangler der virkninger af kredsløbets højere 
grundenergier i dens udløsning. I samme grad som disse virkninger mangler i udløsnin-
gen, blotter samme udløsning således som kendsgerning, at den pågældende “tanke” 
endnu ikke har passeret nævnte højere grundenergiers stadier i sit kredsløb og derfor i 
tilsvarende grad kun kan være “usandhed”, hvilket altså vil sige: et “ufærdigt” og der-
med “ufuldkomment” udtryk for “livets helhed” eller “absolutte sandhed”.

1098. Fra sanseområdets periferi til dets centrum gennemløber “oplevelsen” eller  
 “tanken” hele sin udvikling fra “anelse” til “kendsgerning”
Den virkelige eller “absolutte sandhed” vil således være det samme som en “tanke”, der 
har passeret alle kredsløbets seks stadier. Og vi vil nu med denne vor viden vende 
tilbage til “perspektivprincippet”. Ifølge dette har ethvert sanseområde en “periferi” og 
et “centrum”, ud fra hvilket sidste sansningen eller “oplevelsen” af sanseområdets 
detaljer finder sted. Vi kender indtil overdådighed, hvorledes sansningen af dette 
områdes detaljer er fuldkomnest og klarest i centrum, og der bliver til “realistisk kends-
gerning”, medens den i områdets yderste periferi kun er “anelse”. Og vi har i virkelighe-
den her i disse to sansningens yderpunkter selve spiralkredsløbets yderpunkter. Fra 
sanseområdets periferi, hvor de enkelte detaljer kun kan “anes”, til centrum, hvor de 
bliver til “kendsgerninger” eller “absolut viden”, gennemløber “oplevelsen” eller “tanke-
skabelsen”, som før nævnt, netop den proces, vi kalder “udvikling”, der jo er en passage 
igennem kredsløbets seks stadier eller zoner. Væsenets sanseområde vil derfor være at 
inddele i kredsløbets seks zoner eller riger.

1099. Sanseområdets yderste periferi er i princip et “planterige”, befolket med   
 “vegetabiltanker”
I sanseområdets yderste periferi har vi således kredsløbets første stadium: “instinktzo-
nen”, hvor detaljerne eller tingene, som nævnt, kun er “anelser”. Idet vi retter vort blik 
imod en fjern ukendt horisont, kan vi allerhøjst kun “ane”, hvad der ligger hinsides 
denne, ligesom detaljerne i samme horisonts yderste synsrand ligeledes højst ufuldkom-
ment kan identificeres. Og i samme grad som denne identifikation er ufuldkommen, i 
samme grad kan nævnte detaljer kun fremkalde “anelse” i vor bevidsthed. Vor bevidst-
hed eller sanseområde får således en “yderste periferi”, hvor al oplevelse af det, der 
ligger udenfor og i denne periferi, kun “anelsesmæssigt” kan opleves. Og vi får her den 
allerførste spæde form for “tankens” tilblivelse. En sådan “anelsestilstand” eller 
bevidsthedsreaktion er altså identisk med det, vi kalder “instinkt”.
 Hvis vi ikke kommer detaljerne i denne periferi nærmere og ikke får lejlighed til 
at opleve disse på nært hold eller i sanseområdets indre zoner nærmere centrum, sker 
der ingen udvikling af denne vor “anelsestilstand”. Og “tanken”, som altså på dette trin 
kun er “anelse”, går så ganske uudviklet over i bevidstheds- eller sanseområdets 
“hukommelseszone” for der at opbevares som “anelseserindring”. Et “levende væsen”, 
hvis bevidsthedsfunktion hovedsageligt kun udfolder sig på denne måde, kalder vi en 
“plante”. Vi vil derfor udtrykke “tanker”, der i sin udvikling endnu kun er “anelse”, som 
“vegetabiltanker”. Da intet “levende væsen” kan eksistere uden at have en “sanseperi-
feri”, og sansereaktionerne eller “tankerne” her i henhold til ovennævnte absolut kun 
kan fremtræde som “vegetabiltanker”, bliver det således i tilsvarende grad til kendsger-
ning, at der principmæssigt i ethvert “levende væsens” sanseområde findes et 
“planterige”.

1100. Sansning eller oplevelse er en evig udløsning af “årsag” og “virkning”
Før vi går videre i “tankens” passage og udvikling igennem kredsløbet, bliver det nød-
vendigt for os at dvæle lidt ved selve sansningens princip. For at kunne “sanse” må man 
være et “levende væsen”. Noget, der ikke kan “sanse”, kan ikke være et “levende væsen”. 
Nævnte væsen er jo netop “levende” i kraft af dets evne til at kunne “sanse”. Da “sans-
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ningen” igen er oplevelsen af “årsag og virkning”, er den en evig funktion, idet ingen 
“virkning” kan opstå uden en forudgående “årsag”, og ingen sådan “årsag” kan eksistere 
uden at være identisk med “virkningerne” af en atter igen forud for disse “virkninger” 
eksisterende “årsag” og således fremdeles. Hvis der havde været et tidspunkt, hvor der 
slet ingen “virkninger” eksisterede, kunne de jo umuligt danne nogen “årsag”, og uden 
“årsag” ville der jo umuligt kunne danne sig nye “virkninger”. En absolut stilhed eller 
ubevægelighed ville eksistere. Men en absolut ubevægelighed eller stilhed er jo det 
samme som et “dødpunkt”, en absolut “død” eller et “intet”, ud af hvilket der umuligt vil 
kunne komme “noget”. Total “ubevægelighed” eller “stilhed” kan ikke frembringe “bevæ-
gelse”, og uden “bevægelse” ingen “skabelse”, ingen manifestation, ingen sansning eller 
oplevelse og dermed ingen “tænkning”, bevidsthed eller liv. De “levende væseners” 
livsoplevelse eller “sansning” er således en evig eksisterende funktion, en evig skiftende 
udløsning af “årsag og virkning”. Og denne udløsning er altså identisk med stoffernes 
kredsløb, hvis stadier her i “Livets Bog” kendes som “spiralkredsløbets” seks stadier, der 
igen er bevidsthedslivets eller livsoplevelsens seks forskellige faser.

1101. Al bevægelse eller udløsning af energi i tilværelsen er identisk med    
 sansning eller livsoplevelse. De “levende” og “døde” kræfter
Al “bevægelse” i tilværelsen, ligegyldigt af hvilken art eller hastighed, hvilken fysisk 
eller åndelig form den så end måtte have, er således i virkeligheden “sansning” eller 
“livsoplevelse”, selv om de “levende væsener” her på jorden naturligvis ikke er vante til 
at opfatte eller opleve alle “bevægelser” på denne måde. Ja, de er ikke engang vante til 
at opfatte deres egen “sansning” eller “tænkning” som “bevægelse” eller energiudløs-
ning. De er kun vante til, foruden naturkræfterne at opfatte deres egen og de af dem 
opfattede “levende væseners” gang og manifestation som udløsning af “energi” og 
“bevægelse”. Og her skelner de stærkt imellem “levende” og “døde” kræfter. De “levende” 
kræfter er dem, der udløses af de af dem kendte “levende væsener”, medens de “døde” 
kræfter, hvilket vil sige: alle de i naturen fremtrædende udløsninger af kræfter, i værste 
tilfælde betragtes som “ophavsløse” eller i heldigste tilfælde som udslag af en Guddoms 
åbenbaring og viljeføring. Denne sidste opfattelse er dog for almenhedens vedkom-
mende endnu kun en “formodning” eller “tro”. Den er ikke en konkret eller realistisk 
stadfæstet kendsgerning eller virkelighed for den såkaldte “videnskab”. Men den 
udviklede forsker vil nu her igennem “tankens” analyse yderligere få klarlagt hvorfor.

1102. Sanseevnen er en forud eksisterende “årsag”, af hvilken enhver oplevelse   
 og dens særlige fase eller stadium i kredsløbet er “virkninger”
Med hensyn til “sansning” udgør den altså det centrale i udløsningen af “årsag og 
virkning”. For at en ting overhovedet kan “sanses” eller “opleves”, må der forud eksistere 
noget, der har evne til at “sanse” eller “opleve”. Det “noget” kender vi allerede som det 
“levende væsen”. Som vi nævnte før, befinder dette væsen sig fremtrædende i en evig 
funktion, der netop betinger dets eksistens som “levende”. Denne evige funktion er den i 
form af dets “sansning” fremtrædende udløsning af “årsag og virkning”. Når et sådant 
“levende væsen” “oplever” eller “sanser” noget som “anelse”, er denne “oplevelse” ude-
lukkende identisk med “virkningerne” af en forudgående “årsag”. Når nævnte “virknin-
ger” “sanses” som “anelse” og ikke giver sig udslag i sansningen på anden måde, vil det 
indtil hundrede procent skyldes den i forvejen udløste særlige “årsag”, af hvilken “ople-
velsen” er “virkninger”. Denne “årsag” kunne, som vi senere skal se, også have været af 
en sådan natur, at den ville have virket på sanseoplevelsen, ikke blot som “anelse”, men 
også som en stærk “formodning” eller en slags “vished” i form af “tro”. Ja, den kunne 
yderligere have virket på væsenets sansning således, at “oplevelsen” ville være blevet til 
realistisk “fornemmelse”, en konkret oplevelse af “behag” eller “ubehag”, eller den kunne 
være blevet en konkret “viden” eller analyse af nævnte “oplevelse”. Den kunne også være 
blevet til et allerhøjeste “kærlighedsmøde” eller en “kærtegnsudveksling” med alt 
“levende” og dermed med Guddommen eller det højeste væsen, ligesom den endnu 
yderligere kunne have været en oplevelse af en allerhøjeste “indre” salighed. En hvilken 
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som helst “oplevelse” eller “tanke” vil altså indgå i bevidstheden som udgørende en af 
disse her nævnte faser. Og hvilken fase, den der kommer til at sortere eller fremtræde 
under, vil altså være betinget af den forudgående “årsag”, “oplevelsen” er en “virkning” 
af. Denne forudgående “årsag” er selve “sanseevnen”. Denne er, som før nævnt, evig, 
men holdes i live i kraft af, at den er en omdannelse af “årsag” til “virkninger” og af 
“virkninger” til “årsag”. Den udgør en kombination af “virkninger” af alt, hvad det 
pågældende “levende væsen” har oplevet i sine tidligere liv. Disse “virkninger” af tidli-
gere liv fremtræder således i dag i form af “sanseevnen” som “årsag” til, hvad det 
samme væsen kan “sanse” eller “fornemme” af alle de energiudløsninger eller påvirk-
ninger af livet, det kommer ud for eller er i berøring med i dag. Hvis dets “fornemmelse” 
af en ting i dag kun giver sig udslag i form af en meget usikker og tågeagtig “anelse”, så 
væsenet slet ikke kan komme til at forstå eller begribe, hvad det er, det har for sig i den 
nævnte ting, vil det altså betyde, at væsenet slet ikke før har været i berøring med denne 
ting eller dens art før. Den er nyopdukkende i dets sanseområde og befinder sig så langt 
ude i dets yderste periferi, at væsenet endnu slet ikke kan skelne tingen så klart og 
tydeligt, at det kan identificere eller ligne den ved noget, det i forvejen kender.

1103. “Tankens” eller “oplevelsens” udvikling eller passage i kredsløbet er    
 ligesom det levende væsens passage i samme kredsløb underkastet    
 “afbrydelser”, “reinkarnation” eller “genfødsel”. Begrebet “døden” er endnu  
 kun en “tanke” på “nebulose-” eller “anelsesstadiet” for almenheden
Og det er muligt at ovennævnte ting er af en så mental fjernhed, at væsenet slet ikke når 
så langt frem til den i sit nuværende liv, at den for dets sanser kan blive tydelig nok til at 
kunne skelnes klart eller fuldkomment. Men selv om den ikke skelnes klart, er den jo 
alligevel, som nævnt, blevet til en “anelse”. Men fornemmelsen af “anelse” er jo dog det 
samme som en vordende “tanke”. “Anelse” er det samme som “tanken” i sin første tilbli-
velse eller udformning. “Anelsen” er “tanken” i “nebulosetilstand”. Men, som før nævnt, 
kan det hænde, at den førnævnte ting, der reagerede for sanseevnen som “anelse”, er af 
en så fjern mental afstand, at individet slet ikke i lige linje kan nærme sig den. Der 
forekommer en hel masse andre mentale ting, det først må passere. Disse andre ting kan 
undertiden fremtræde så dominerende og optagende væsenets hele tankekoncentration 
eller oplevelsesevne, at det i sådanne perioder slet ikke sanser den førnævnte ting. 
Denne er da helt ude af dets vågne dagsbevidsthed for så atter ved lejlighed at dukke op, 
når individet er nået frem bag de foreteelser, der midlertidigt skjulte eller dækkede den, 
så den ikke var synlig. Oplevelsesprincippet er således det samme som på det fysiske 
plan. Her kan man også fra et højdepunkt skimte foreteelser i periferiens yderste rand 
eller kreds. Men for at nå frem til disse, så man kan skelne dem tydeligere eller konkrete, 
skal man undertiden passere dybe dalsænkninger, hvor foreteelserne da er ude af syne, 
indtil man igen når op på tilstrækkelige højdepunkter. For hver gang foreteelserne 
således har været ude af sigte, er man altså kommet dem nærmere, hvilket igen vil sige, 
at de er blevet tydeligere. For hver gang man kommer op på et nyt højdepunkt, der ligger 
nærmere de nævnte foreteelser, bliver overblikket skarpere og mere og mere detaljeret, 
så vi tilsidst helt konkret eller absolut er i berøring med selve tingene. Afstanden, der 
hindrede den fulde sansning af tingene, er tilbagelagt. Og tingene er ikke mere kun 
“anelser”, men fremtræder for os i hele sin absoluthed, er blevet til konkret viden eller 
“kendsgerning”. Enten vi befinder os på fysisk eller mentalt område, er det således 
almengældende, at tingenes passage igennem vor sansning, fra de begynder som svage 
tågeagtige “anelser” i horisontens yderste rand, til de bliver absolut “kendsgerning” 
eller “viden”, bliver afbrudt adskillige gange. Denne afbrydelse skyldes den omstændig-
hed, at vor sanseevne har været koncentreret på andre ting. Andre oplevelser har været 
mere presserende og tvunget os til at beskæftige os med dem, inden vi nåede frem til 
detaljerne i “anelsesområdet”. Vi måtte således nødvendigvis passere “dalsænknin-
gerne” og derved midlertidigt tabe de fjerne synsmål af sigte for overhovedet at komme 
disse nærmere og derved få set dem på så nært hold, at vi kunne komme til den retmæs-
sige erkendelse af disses virkelige eller absolutte analyse. Men i “dalsænkningerne” var 
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der også detaljer, som vore sanser reagerede for og derved skabte “oplevelser” i vor 
bevidsthed, medens vi var på vej til den endelige eller fuldkomne oplevelse af de før-
nævnte fjernere mål for vor sansning. [...]

1104. Jeget og sanseevnen som identiske med den skiftende “årsag og virkning”
Vi ved allerede, at “tanken” i sanseområdets periferi begynder som reaktionen af san-
sernes berøring med sanseperiferiens yderste detaljer og er her kun “anelse”. Men for at 
denne reaktion kan finde sted, måtte vi altså i forvejen selv repræsentere noget, der 
kunne være “årsag” til denne reaktion. Denne “årsag” er netop vore sanseevner, der igen 
repræsenterer det samlede område, der udgør vor bevidsthed. Disse sanseevner er altså 
de “virkninger”, som tidligere livs oplevelser har efterladt og knyttet til vort jeg i form af 
“talentkerner” og de heraf følgende fysiske og sjælelige organer. Disse talentkerners 
funktion igennem nævnte organer bliver “årsag” til nye “virkninger”. Disse bliver 
“årsag” til nye “talentkerner” og nye organer, der igen bliver “årsag” til nye virkninger 
og således fremdeles, hvorved jeget bliver centrum i denne evige udløsning af “årsag og 
virkning”. Det er denne udløsnings terræn omkring dette jeg, der udgør jegets bevidst-
hed eller “sanseområde”.

Uddrag fra artiklen – Livsmodet – Kosmos 2008-1

[...] Så længe et menneske synes, at der er noget, der er forkert, så længe er vedkom-
mende i disharmoni med livet. Så længe man bedrøves og irriteres eller bliver bitter 
og skuffet, har man ikke fået det rigtige syn på livet, og så har man ikke det rigtige 
livsmod. [...]

Fra et foredrag af Martinus afholdt på Livets Bogs Bureau, tirsdag den 1. april 
1941. Hans Bønnelycke har taget referat af foredraget på basis af stenogram, 
og referatet er bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen er godkendt af 
Martinus. Første gang bragt i Kosmos nr. 4-5 1969. Artikel-id: M1450
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Den kosmisk bevidstes syn på vores tankeverden og livsstil

Bisættelse

Kap. 45  Det jordiske menneske betjener sig undertiden af et tankeklima,   
  der tilhører et miljø, det forlængst er vokset fra
Da tanken er den magnetisme, den livskraft på hvilket blodets konsistens og kvalitet 
og dermed individets hele virkelige lykke og velvære er baseret, bliver tankens art, 
natur og kvalitet hovedfaktoren i enhver form for et levende væsens normale såvel 
som unormale fremtræden i tilværelsen. Er de tankearter eller tankeklimaer, som 
passerer gennem individets tankeorganer og dermed skaber dets vilje- eller handle-
måde, af en unormal eller abnorm karakter, bliver samme individs blodmagnetise-
ring eller livskraftoverføring og dermed dets organisme som tidligere nævnt også 
unormal eller abnorm, idet nævnte kraftoverføring er identisk med tænkningen. Da 
de jordiske menneskers udvikling i de senere årtier er gået uforholdsmæssigt stærkt 
frem, befinder de samme mennesker sig i tilsvarende grad i en udviklingszone, hvis 
normale tankeklimaer de endnu ikke rigtig er blevet fortrolige med. Følgen heraf 
bliver, at de i stor udstrækning betjener sig af ældgamle tankeklimaer (forestillinger), 
hvis energiudløsende natur kun kan være at betragte som normal magnetisme eller 
livskraft for organismer i lave primitive dyriske stadier, som de jordiske mennesker 
med den højeste del af deres bevidsthed faktisk forlængst har forladt. Mellem de 
jordiske menneskers organismer og tankeklimaer er der således i tilsvarende grad en 
vis disharmoni. En vis form for unormal tænkning og dermed overføring af en tilsva-
rende unormal livskraft til organismerne vil derfor være fremherskende. Disse 
organismer kommer derved i samme grad til at fremtræde som syge, som svækkede, 
som modstandsløse overfor infektion m.m. Organismerne er stemplede med smerte 
og lidelse. “Helvedes ild” flammer over den jordmenneskelige tilværelse.

Småbog 23c – Primitivitet og overtro

Kap. 1 Hvorledes primitivitet og overtro bringer kulturerne til det forfald eller   
 ragnarok, der er bebudet i Bibelen
For det moderne, tænkende menneske kan det have sin betydning at standse lidt op 
fra det daglige livs almenopfattelse eller offentlige mening, skik og brug etc. for at 
tage disse foreteelser lidt nærmere i øjesyn. Nævnte foreteelser omfatter alt, hvad der 
er blevet “moderne” i det daglige liv med hensyn til ernæring, med hensyn til moral, 
religion, “god tone” eller almen dannelse, human væremåde og til opfattelsen af selve 
livets mening. Ved at standse lidt op og se tilbage på opfattelsen af de nævnte foreteel-
ser kan det ikke nægtes, at denne viser sig at have gennemgået en meget stor serie af 
forvandlinger. Disse forvandlinger kan ligefrem inddeles i epoker, der hver især 
repræsenterede sin særlige form for moderne offentlig mening eller almenopfattelse 
af livet og den menneskelige væremåde.
 Der er altså ikke nogen af de tidligere opfattelser af livet og væremåden, der har 
været blivende, selv om de har været nok så moderne, ja ligefrem har været lovbefalet, 
således at det blev betragtet som forbryderisk ikke at være i kontakt med dem. Tusin-

Torsdag
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der og atter tusinder af mennesker er blevet torteret og myrdet, faldet for en lovbefa-
let dødsstraf for overtrædelse af disse autoritære vedtagelser. Senere er de samme 
påbudte vedtagelser blevet afslørede som udslag af den rene primitivitet eller kulmi-
nerende overtro, der for nutidens mennesker fortaber sig i det rent latterlige. Ver-
denshistorien udviser en mangfoldighed af myrderi af mennesker, der begyndte at 
kunne gennemskue de autoritære traditioners og opfattelsers skrigende ufuldkom-
menhed og naivitet. De kunne derfor ikke acceptere disse som moralfundament eller 
basis for deres livsopfattelse og væremåde, hvorfor de blev stemplede som kættere 
eller forbrydere og dømt til tortur og henrettelse. [...]

Kap. 2 Hvorfor man ikke med rette kan påstå, at den nuværende kultur er fri   
 for primitivitet og overtro
Men nu i vor moderne og højt oplyste tid kan menneskene vel ikke ligge under for 
nogen grad af primitivitet og overtro? Vi har jo store læreanstalter, universiteter og 
skoler, ligesom børnene fra en meget tidlig alder har tvungen skolegang. De begynder 
allerede i en forholdsvis spæd alder at skulle læse og studere. Og de fleste endnu 
mindreårige, normalt begavede børn ved i dag mere om livet og tilværelsen end de 
mest lærde videnskabsmænd vidste om de samme ting for århundreder tilbage. Og vi 
ser da også glimrende resultater af denne megen lærdom. Videnskabsmænd, læger, 
ingeniører, arkitekter, konstruktører og andre specialister i tusindvis har menneske-
heden nu til rådighed i skabelsen af dens kultur, daglige liv og velvære. Menneskene 
er blevet i stand til at praktisere rene fysiske vidundere. Man behersker millioner og 
atter millioner af naturens hestekræfter. Vi kan bygge vældige kraftmaskiner og lade 
disse arbejde for menneskene, lade disse udspy nyttegenstande i millionvis. Vi kan 
lade naturens kræfter bære os over skyerne og under vandet og over kontinenternes 
autostradaer. Menneskene kan sidde hjemme i deres egne stuer og tale med venner 
eller bekendte, der befinder sig på den modsatte side af kloden. Ligeledes kan de i de 
samme stuer høre koncerter, musik, sang og tale fra alverdens store scener og radio-
huse. En menneskestemme kan således høres over hele jorden. Afstande og dermed 
tid og rum er formindskede til kun at udgøre en brøkdel af, hvad de tidligere betød for 
menneskene. I dag kan ting, det tidligere tog måneder at udføre, nu udføres på tilsva-
rende timer eller minutter. Det samme vil derfor gælde erfaringsoplevelsen. Udvik-
lingen går med kæmpeskridt.
 I en så oplyst menneskehed med en så genial viden og kunnen kan man vel ikke 
påstå, at der kan være tale om primitivitet og overtro? Man har da for længst indset 
primitiviteten og overtroen i fortidens kulturer. I vore dage kan man sandelig ikke 
falde for nogen slags naive forestillinger, som kan rodfæste sig til almen over tro. I 
vore dage kan hekseprocesser ikke finde sted. [...]

 [...] Men er denne her skildrede selvsikre opfattelse af egen moral og væremåde, 
således som den i større eller mindre grad kommer til udtryk som ideal inden for de 
moderne og førende kulturstater, nu også baseret på virkelige kendsgerninger? Hvis 
den ikke er det, kan den kun være baseret på tro, hvilket vil sige på formodninger. Og 
hvis disse formodninger ikke passer sammen med virkeligheden, er dette kultursta-
ternes ideal i virkeligheden kun primitivitet og overtro. Vil det sige, at der eksisterer 
en mulighed for, at fremtidens mennesker vil komme til at se tilbage på vor nuvæ-
rende kultur og i den finde store områder af primitivitet og overtro, ja finde mange af 
de nuværende så højt lovpriste foranstaltninger aldeles latterlige og naive på samme 
måde, som menneskene af i dag finder den middelalderlige kultur fuld af latterlige 
og tragikomiske foranstaltninger, som man dengang lovpriste til skyerne som abso-
lut retfærdige og fuldkomne? Ja, det er i allerhøjeste grad muligt. Så længe man i et 
givet felt, det være sig inden for moral og væremåde, inden for familielivet såvel som 
inden for regerings- eller statsformen, inden for lægevidenskaben eller inden for 
andre videnskaber, endnu kan høste erfaringer, der kan afsløre fejl ved den herskende 
opfattelse i de nævnte felter, og man ved de samme erfaringer kan forbedre opfattel-
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sen, da har denne ikke nået sin fuldkommenhed eller færdige tilstand. Og da vil man 
være nødsaget til at erkende ved hver ny forbedring, man bliver i stand til at foretage, 
at den tidligere indstilling og viden om det givne felt ikke var fuldkommen. Men en vi-
den, der ikke er fuldkommen, er i tilsvarende grad udtryk for ufuldkommenhed eller 
primitivitet. Og da man ikke kan påstå, at de i dag eller i nutiden gældende kulturelle 
vedtagelser, love og samfundsforhold, skik og brug er så fuldkomne, at der i de pågæl-
dende felter ikke kan høstes erfaringer for, at de i sig rummer mangler og fejl, og som 
derved ved de nye erfaringer kan forbedres, kan man heller ikke med rette påstå, at 
den nuværende kulturepoke er fuldkommen og dermed fri for primitivitet og overtro.

Kap. 3 Det færdige menneske i Guds billede og dets verdenskultur eller rige på   
 jorden
Nu vil man måske komme med indvendinger og bemærke, at man på denne måde 
naturligvis aldrig kan blive færdig. Enhver ting kan jo blive ved med at forbedres i det 
uendelige. Men det er ikke rigtigt. Enhver fuldkommen skabelse er en afsluttet 
enhed. Den har kun til formål at bringe objektet for skabelsen frem til det færdige 
stadium, så det opfylder det formål, for hvilket skabelsen blev iværksat. Når dette 
formål er nået, er skabelsen overflødig i det pågældende felt. Dette gælder lige såvel i 
naturens som i menneskets skabefelt. Træerne vokser ikke ind i himlen, og æblet 
udvikles ikke længere end til det fuldmodne stadium. I menneskets skabeforetagen-
der er det færdige stadium også målet eller slutfacittet. Hvis det ikke var således, ville 
intet som helst, såsom huse, biler, klædninger, fodtøj etc. blive færdige og komme 
menneskene til gode. Med hensyn til skabelsen af det levende væsens mentalitet, da 
er denne skabelse heller ikke uendelig, men er kun beregnet på at skulle opfylde et 
formål. Dette formål er blevet udtrykt i de guddommelige ord: “Lader os gøre et 
menneske i vort billede efter vor lignelse”. Det levende væsens mentalitet og være-
måde skal altså udvikles til at være totalt fuldkommen. Når dette mål er nået, kan der 
ikke nås mere på dette felt. Hvad er fuldkomnere end den totale fuldkommenhed? Og 
hvad er total fuldkommenhed med hensyn til det levende væsen? Det er dette i tanke, 
sind og væremåde at være således, at man ikke i nogen som helst situation eksisterer 
uden at være til virkelig glæde og velsignelse for alt levende og ligesom solen lyse og 
varme på uretfærdige såvel som på retfærdige. Da elsker man sin næste som sig selv 
og repræsenterer den væremåde, der er “alle loves fylde”. Større kan en kærlighed og 
den heraf følgende væremåde ikke være. [...]

Kap. 4 Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 1. Menneskets    
 dødbringende forhold til dyrene
Med forannævnte guddommelige panorama over Guds færdigskabte menneske og 
dets verdenskultur som baggrund er det ikke vanskeligt at se, hvor ufærdigt det 
nuværende moderne menneske og dets så højt priste kultur i virkeligheden er. Og det 
er netop med nævnte panorama som dagligt liv og væremåde, at fremtidsmenne-
skene vil bedømme nutidsmennesket og dets væremåde – ikke som udtryk for virkelig 
kultur, men som en ufærdig og barbarisk væremåde, ja ligefrem gyselig. Men da 
fremtidsmenneskene, der her er tale om, er indviede væsener og derfor ved, hvorfor 
menneskene af i dag er således, vil de være forstående og blide dommere.
 I en verden, inden for hvilken man i årtusinder aldrig har udløst en intolerant 
eller fjendtlig og dræbende hensigt imod sin næste og ikke kender til sygdomme eller 
til nogen som helst anden form for ulykkelige skæbner, fordi man for længst har 
tilegnet sig en væremåde, der gør væsenet immun over for disse foreteelser, vil man 
med nogen undren læse om nutidsmenneskenes barbariske kulturepoke, der for dem 
vil være en længst forsvunden fortid. Og for de studerende af denne fortid vil der være 
nok at forfærdes over. Navnlig vil man med rædsel studse over det vældige område af 
mentalitet, nutidsmenneskene havde tilfælles med dyrene. De myrdede og flåede 
disse væsener for at æde dem ligesom rovdyrene. Disse sidste væseners mordevne 
havde man i sit eget væsen for længst overtrumfet med opfundne kunstige mordvå-
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ben: geværer, pistoler og slagteknive etc. Ja, man havde hele mordfabrikker (slagte-
rier), hvor man så at sige på transportbånd kunne dræbe, flå og partere så og så 
mange dyr i timen. Men ikke nok hermed. Man opdrættede ligefrem dyrene og mang-
foldiggjorde deres formering for at få mad nok til mættelse af den endnu fremtræ-
dende kødhunger og de hermed forbundne dyriske tendenser i det vordende menne-
ske. Men man nøjedes ikke med at berøve dyrene deres frie liv i naturen ved at jage og 
dræbe dem blot for at tilfredsstille sin kødhunger. Nej, man opdrættede også visse 
dyr og mangfoldiggjorde deres formering udelukkende for at få skind og pelsværk. 
Man opdrættede disse ulykkelige dyr i små og snævre rum, i hvilke de så sad fængs-
lede til de nåede en bestemt alder, så blev de flået og deres skind solgt til videre bear-
bejdning til “moderne” kåber og pelsværk. Tænk hele dette mordsystem sat i gang af 
væsener, der var så højt hævet over dyrets tilværelse, at dette nedværdigende system 
slet ikke var en livsbetingelse, hverken hvad ernæring eller beklædning angik. Det 
vordende menneske i Guds billede opretholdt her et for dyrene fremtrædende helvede 
ganske unødvendigt for opretholdelsen af dets egen eksistens. Mennesket behøvede 
ikke engang at leve af kød, det var endogså ligefrem skadelig føde for dette forfinede 
væsen. Men det kunne ikke bebrejdes disse mennesker, at de var sådan. De levede i 
den meget stærkt forstenede overtro, at det var nødvendigt at spise kød eller ani-
malsk føde for at leve. Og derfor holdt de i god tro deres festmåltider i orgier af neds-
vælgningen af andre levende væseners organismer. Man ser altså her fra det rigtige 
eller færdige menneskes kulturstadium en primitivitet og overtro hos det i dag frem-
trædende moderne kulturmenneske, der ikke i nogen som helst grad står tilbage for 
den, nutidsmennesket ser tilbage på hos stenalderfolket eller andre fortidige 
naturmennesker.

Kap. 5 Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 2. Menneskets    
 dødbringende gifthunger
Endvidere ser man også fra det færdige menneskes fuldkomne verden med undren på 
det nuværende jordiske menneskes mere eller mindre hæmningsløse nedsvælgning 
af giftige og dermed sygdomsbefordrende tobaksrøg. Det underminerer og ødelægger 
i god tro sine lunger, disse fornemme livsorganer, der kun er beregnede for indånding 
af den friske luft, der er en absolut livsbetingelse for det pågældende væsen.
 På samme måde nedsvælger en overordentlig stor del af de ufærdige menne-
sker andre og endnu mere farlige giftstoffer: alkohol og narkotika i mange forskellige 
former. Det færdige fremtidsmenneske vil ikke uden gysen læse om nutidsmenne-
skets mærkværdige skik og brug med hensyn til de nævnte giftstoffer. Det besegler 
enhver glæde, ethvert festmåltid, enhver overenskomst med “et glas”, hvilket vil sige 
så og så stort et kvantum selvmord eller mentalforvirring, ligesom enhver depression 
også skal besegles med nedsvælgningen af et større eller mindre kvantum af de 
samme sindsforvirrende eller dødbringende giftstoffer. Denne permanente spisen, 
drikken og indånding af giftstoffer eller nedsvælgning af disse i organismens livsvig-
tige hovedorganer, der absolut er beregnede til at befordre fordøjelse af naturlig føde 
og til at befordre et naturligt åndedræt, og uden hvilke organers sundhedsmæssige 
vedligeholdelse væsenet umuligt kunne leve og få et naturligt velvære på det fysiske 
plan, afslører også for fremtidsmennesket et stort område af primitivitet og overtro 
hos det nuværende kulturmenneske. Væsenet, der behersker millioner af naturens 
hestekræfter og tvinger disse til at arbejde for sig, synes ikke at kunne betvinge en 
mikroskopisk brøkdel af disse kræfter, når det drejer sig om at bekæmpe livsnedbry-
dende begær i dets egen psyke. Det lader sin organisme og dermed sin livsoplevelses-
evne håbløst nedbryde og ødelægge.
 Som en modforanstaltning imod de dræbende sygdomme og sundhedsødelæg-
gende virkninger af deres højst ufærdige indstilling til ernæring og skadelige livsva-
ner, der bevirkede et ocean af sygdomsforeteelser, havde man udgik let en meget 
omfattende lægevidenskab med store hospitaler, seruminstitutter, operationsstuer, 
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medicinske afdelinger, rekreations- og sygehjem etc. Denne lægevidenskab kæmpede 
både nat og dag i mental højspænding for at komme alle lidelserne til livs. Men det var 
en håbløs kamp. Det var som at kæmpe med et uhyre med mange hoveder og med 
evne til at lade et nyt hoved vokse frem der, hvor man havde opereret det gamle væk. 
Disse “hoveder” viste sig i form af en unaturlig og for tidlig fremkommen alderdoms-
svækkelse, unaturlige forkalkninger og stendannelser i organismen, fordøjelsesbe-
sværligheder, stofskiftesygdomme, lammelser, svulstdannelser etc.
 Man kæmpede med uhyret. Energiske forskere over hele verden arbejdede på 
at finde vejen til aflivelse af uhyret, altså midlet der kunne bevirke, at der ikke mere 
kunne vokse hoveder ud i de gamles sted. Men den materialistiske indstilling, i 
hvilken man kun regnede med væsenets fysiske side og til en vis grad endog benæg-
tede eller ignorerede tanken om dets sjæl og ånd, holdt videnskabens syn borte fra 
det område, hvor uhyret var sårbart og kunne rammes i hjertet. Og da videnskaben 
ikke ville og ikke kunne indstille sig på dette uhyrets eneste sårbare sted, kunne man 
umuligt få aflivet det. Og dette dæmoniske væsen blev stadig ved med at undermi-
nere og ødelægge menneskehedens sundhed og velvære. På trods af ihærdigt arbejde 
nat og dag fra lægernes eller videnskabens side, på trods af store forsknings- og 
vivisektionsinstitutter, på trods af vacciner, pulvere og piller blev ikke ét eneste 
hospital overflødigt. Man måtte derimod udvide ethvert hospital og bygge mange nye. 
Uhyret viste sig stadig umådelig levedygtigt. Her er det også med kuldegysninger, at 
fremtidsmennesket ser tilbage på denne nutidsmenneskenes håbløse kamp. I frem-
tidsriget med den totalt fuldkomne verdenskultur havde man for længst opdaget 
uhyrets eneste sårbare sted: dets hjerte eller livskerne, og her fundet dette område 
identisk med den inderste årsagskilde til, ikke blot alle sygdomme, men også til alle 
de lidelser og ulykkelige skæbner, der overhovedet kunne opstå. Men det er ikke så 
mærkeligt, at man med den rent materialistiske indstilling ikke kunne finde denne 
uhyrets livskerne, for den forekommer slet ikke på det materielle eller fysiske plan. 
Den ligger godt skjult inde i væsenets skæbneelement, der igen forekommer i væse-
nets overbevidsthed hinsides den fysiske organisme. Den bliver belivet af væsenets 
eget udødelige jeg. Og så længe jeget beliver denne uhyrets livskerne, kan den ikke 
aflives af andre væsener, ligegyldigt hvor dygtige videnskabelige specialister disse så 
end måtte være. Ja, ikke engang en Kristus kunne aflive uhyret hos de væsener, han 
hjalp. Det var derfor, han udtrykte over for dem de kendte ord: “Din tro har frelst dig”. 
Hemmeligheden er altså, at så længe jeget, om end ubevidst, giver næring til uhyret, 
vokser der stadigt nye hoveder ud der, hvor de gamle fjernes, og væsenet bliver ved 
med at leve i sygdommenes og de ulykkelige skæbners områder, bliver ved med at 
skabe en dæmon i sit livsområde. Belivelsen af denne dæmon sker udelukkende ved 
væsenets benyttelse af giftige og dødbringende tankestoffer. Når væsenet tænker, går 
der en kraft fra jegets overbevidsthed ind i dets underbevidstheds natbevidsthed. 
Her bliver denne kraft formet som tankebillede og forplanter sig dernæst videre til 
underbevidsthedens dagsbevidsthed, der, når væsenet ikke sover, har sæde i den 
fysiske hjerne. Her bliver tanken ført videre til begær eller vilje og afstedkommer 
manifestation eller skabelse i den materielle verden. Men samtidig med, at denne 
tankekraft vibrerer ind i det fysiske hjerne- og nervesystem, vibrerer den igennem 
det fysiske legemes forskellige områder såsom blodet, muskulaturen, skelettet, 
kirtlerne etc. og udgør her en fungerende kraft. Denne kraft udgør væsenets livskraft. 
Den befordrer som nævnt væsenets tankefunktion. Men med befordringen af denne 
funktion kan den blive svækket som livskraft. Denne svækkelse kan endog blive så 
fremtrædende, at nævnte kraft ikke mere er en livskraft, men en dødskraft. Svækkel-
sen har igen sin årsag i, hvilke tankearter eller tankematerier væsenet benytter sig af, 
idet de går igennem dets hjerne- og nervesystem og ligeledes vibrerer i dets blod og 
øvrige dele af den fysiske organisme. Tankearterne kan nemlig være den rene gift og 
underminere livskraften, hvorved nerverne, blodet og de øvrige dele af den fysiske 
organisme undermineres. Disse kan nemlig ikke eksistere uden ved en permanent 
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tilførsel af sund, psykisk kraft. For det jordiske menneskes vedkommende er det 
dræbende princips tankearter, såsom hadets, vredens og bitterhedens tankearter, 
giftige. De ødelægger ikke blot sit ophavs gode forhold til sine omgivelser og medvæ-
sener, men de ødelægger også væsenets oprindelige immunitet over for sygdomme og 
svækkelser i dets egen organisme. Sygdom i organismen såvel som et ulykkeligt 
forhold til sine omgivelser har altså sin absolut første årsag her i væsenets bevidst-
hedsregion i form af tanke. Fejlagtig tankeføring og den heraf følgende fejlagtige 
viljeføring og skabelse udgør således den absolut eneste og sande årsag til sit ophavs 
ulykkelige skæbne, hvad enten den giver sig udslag i krig med medvæsenerne, eller 
den giver sig udslag i sygdomme i organismen og sindet. Ethvert væsen bliver derved 
på denne måde selv den inderste årsag til sin ulykke eller lidelse. Ved at belive sin 
livskraft med dødbringende tankearter bliver væsenet således uden at vide det sin 
egen dødsfjende. Det er ikke så mærkeligt, at det fuldkomne fremtidsmenneske 
kommer til at gyse ved at se tilbage på, at det almene nutidsmenneske i total uviden-
hed således saboterer og underminerer sin normale oplevelse af livet og samtidig 
hader og forfølger sin næste i den blinde tro, at det er denne, der er dets livs bitreste 
fjende, efterstræber og sabotør.

Kap. 6 Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 3. Ragnarok
At et samfund af væsener, der giver liv til et mangehovedet livsnedbrydende væsen i 
sin egen mentalitet, må blive til en verden af mørke, er selvfølgeligt. Men da væse-
nerne samtidig tror, at det er deres næste, der giver liv og kraft til undermineringen 
af deres lykke og velvære, og de derfor stræber ham efter livet, må disse væseners 
hele livsområde ligesom blive en verden af dæmoner. Alle er i krig med alle og tror, de 
derved kan redde sig ud af mørket og skabe den fredens tilværelse, som disse stakkels 
væsener i deres inderste selv begynder at hungre efter. De forstår således slet ikke, at 
det, de gør imod deres næste, gør de imod sig selv. De tror fuldt og fast, at deres red-
ning er udvikling af evnen til at myrde og lemlæste, baste og binde denne deres 
næste. De aner således ikke, at for hver sabotage af deres næstes liv og velvære, de har 
udløst, har de skabt et nyt hoved på det gnavende og livsnedbrydende dyriske væsen i 
deres eget psykiske indre. Det uhyre, som de vil bekæmpe, giver de således liv og 
kraft med deres morderiske og inhumane tankearter, had og forfølgelse imod næsten. 
I kraft af denne kulminerende uvidenhed og overtro er det givet, at et samfund af 
disse væsener umuligt kan bygge en fuldkommen fredens kultur op. Vi ser da også 
denne dæmonernes kultur som en fuldstændig kontrast til det færdige menneskes 
verdenskultur eller himmeriges rige. For fremtidsmennesket, der er vant til at leve i 
en verdenskultur eller den fredens velbehagelighed, der er bebudet de jordiske men-
nesker, og hvor alle elsker alle, kan det nok være med en vis fornemmelse af “gåsehud” 
eller kuldegysning, at det ser tusinder af år tilbage og finder denne kontrasten til 
himmeriges rige i den nuværende højt priste moderne kultur. Det ser, at der i denne 
kultur dør millioner af mennesker af sult, nød og elendighed samtidig med, at andre 
grupper af mennesker lever i overflod eller i overdimensionerede besiddelser af de 
fysiske eller materielle goder. Nogle mennesker lever i luksuspaladser med dertil 
hørende tjenerskab. De er undertiden for fornemme til at klæde sig selv af og på. 
Andre mennesker frister en lazarontilværelse i storbyernes slumkvarterer i ruiner, 
skure og kasser eller i hvad andet kasseret skrammel, der kan give en smule ly for vejr 
og vind. Det er tydeligt for fremtidsmennesket her at se, at der ikke eksisterer nogen 
særlig næstekærlighed i denne kulturs administration af de materielle livsgoder. 
Endnu mindre forståelse af næstekærlighedsprincippet bliver det færdige menneske 
vidne til, når det ser, at man i den samme kultur anser det som sin fornemste og 
vigtigste opgave at tvinge alle unge mænd til uddannelse i krigsfaget, til oplæring i at 
betjene de moderne mordapparater, ved hvilke man kan mangfoldiggøre evnen til at 
udslette og ødelægge næstens liv og ejendom og kulturværdier. Og denne krigsmæs-
sige ind stilling sætter sine dybe spor. Tusinder og atter tusinder af børn har mistet 
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deres forældre ved krigens blodbad og er efterladt på må og få til tilfældighederne. 
Tusinder og atter tusinder af forældre søger her efter deres børn, som er blevet borte 
under det samme blodbad. Ud af dette ragnarok kom millioner og atter millioner af 
invalider, der kun ved hjælp af kunstige lemmer, kunstige hænder, arme og ben kan 
opleve livet. Men ikke desto mindre lovpriser man dette kulturmiljø som “ærens 
mark”. Det er endnu Valhals guder og deres blodbestænkte paradis, der hyldes og 
tilbedes i store områder af den herskende kultur, man har givet navnet “kristendom”. 
Men inden for denne kristendom har man ikke blot udviklet de mest geniale mordvå-
ben og ødelæggelsesmidler, med hvilke man totalt kan udslette andre nationer, stater 
og folk og deres kulturværdier, man har også her et tilpasset mordsystem, med hvil-
ket man tror at befordre retfærdigheden inden for selve staten eller nationen. Her 
myrder eller henretter man mennesker med geværer, guillotiner, elektriske stole etc. 
i statens eller “lovens navn” og for øvrigt også i hans navn, der udtalte til sin discipel: 
“Stik dit sværd i skeden, thi hver den, der ombringer ved sværd, skal selv omkomme 
ved sværd”. Jo, den nuværende kultur kan ikke undgå for ham, for hvem det var blevet 
til daglig, naturlig væremåde hellere selv at lade sig korsfæste, end at han ville have, at 
hans næste skulle lide, at afsløre store områder af ufærdig natur eller primitivitet og 
overtro. Fra hans rige, som endnu ikke er af denne verden, kan man ikke undgå, når 
man ser tilbage på nutidskulturen, at se ind i en verden af ragnarok, en dyrkelse af 
Valhal og dets guder. Hertil er der yderligere kommet en forstærket dyrkelse af guld-
kalve i det uendelige. Den store strøm af væsener håber på en krøsustilværelse og ser 
med foragt på det fattige staldherberge, der i deres juleevangelium er udtrykt som 
bolig for ham, der var vejen mod lyset. Derfor måtte ragnarok komme over Jerusalem. 
Og derfor måtte ragnarok komme over enhver kultur, hvor opdragelse, moral og 
æresbegreber er baserede på guld i stedet for på næstekærlighed eller på dette “hel-
lere at tage end at give”. I samme grad, som man mangler evne til “hellere at give end 
at tage”, i samme grad vil ens væremåde eller vort forhold til vor næste være baseret 
på primitivitet og overtro. Og da træder man meget frimodigt der, hvor engle ikke tør 
træde.

Kap. 7 “Dømmer ikke...”
Dette foran skildrede store fremtidssyn udgør ikke det nuværende almene jordiske 
menneskes syn på dets kultur og væremåde. Det er et tilbageblik fra en færdigudvik-
let menneskeheds høje tinder. Det er det organisk, kosmisk indviede væsens syn på 
jordmenneskehedens situation af i dag. Det er fra dette bevidsthedsniveau, at ver-
densgenløseren ser på den samme situation. Det er i forholdet til hans rige og det, der 
er Guds mål eller livets mening med mennesket, at den nuværende verdenskultur ser 
således ud. Men de væsener, hvis bevidsthed er så højt udviklet eller færdigskabt i 
Guds billede, at de lever i det færdige menneskerige, er højintellektuelle og kærlige 
dommere. Derfor får de lov til at se tilværelsen og livet fra Guds eget store udsyn og 
får derved den samme indstilling til livet og tilværelsen som Guddommen. Det er 
dette, Kristus udtrykker der, hvor han siger: “Jeg og Faderen vi er ét”. Fra dette høje 
udsigtspunkt kan man se, at man ikke kan bebrejde noget som helst jordisk menne-
ske af i dag denne ufærdige verdenskultur. Det ufærdige menneske har ikke de erfa-
ringer om kærlighedens vej, der gør det muligt i alle situationer at se denne som den 
eneste virkelige og ufejlbarlige vej imod lyset. De må derfor her og der i større eller 
mindre grad komme uden for denne vej og derved komme til at erfare den ufremkom-
melighed, de moradser og dyndterræner, der her spærrer vejen mod lyset for den, der 
ikke vil gå kærlighedens vej. Men det er ved afsporingerne, at kærlighedsvejen bliver 
markeret og bliver til kendsgerning. Og de erfaringer, menneskene ikke har og først 
får senere hen, kan de ikke handle efter i dag. Der, hvor de ikke har virkelige erfarin-
ger eller kendsgerninger, kan de heller ikke have den rette viden. Og der, hvor de ikke 
har den rette viden, er de nødsaget til at udvise primitivitet og overtro. Men primitivi-
tet og overtro er igen de overflødige dele, som Gud endnu ikke har nået at få mejslet 
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væk af stenen eller marmoret, ud af hvilket han former sit store kunstværk: “Menne-
sket i sit billede”. Og hvem tør bedømme en kunstners værk, så længe denne endnu 
ikke har fået frigjort det af den del af sten- eller marmorblokken, der ikke hører med 
til kunstværket? Det er ikke de overflødige dele af stenen eller marmoret, som kunst-
neren hugger løs og fjerner, men det af blokken, han omhyggeligt lader blive tilbage, 
der bliver til kunstværket. På samme måde er det heller ikke primitivitet og overtro 
og de heraf udløste forkerte handlinger mod vor næste, Gud lader blive tilbage som 
det varige, men det ædle, det kærlige i hans karakter og væremåde, bliver til Guds 
kunstværk – bliver til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Derfor kan det 
nuværende jordiske menneske, ved at sammenligne sin egen kultur og væremåde 
med Guds færdige plan med mennesket og dets væremåde, blive klar over, hvor 
tåbeligt det er at dømme sin næste efter hans ufærdige eller forkerte handlinger. 
Disse vil dog kun betyde eller markere, at han endnu ikke udgør det færdige udmejs-
lede kunstværk fra Guds hånd. At dømme det ufærdige Guds værk som færdigt, og 
derved bebrejde det fejl og mangler, er ikke alene en blottelse af vor egen naivitet eller 
ufærdige tilstand, men det er også en korsfæstelse af vor næste og en hån imod den 
evige Fader, hvis ånd stadig er lysende og funklende “over vandene”, og i hvis stråleg-
lorie vi evigt bliver skænket livet, visdommen og kærligheden.
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Hvordan næstekærligheden frigør vores tanke- og skaberkraft

Småbog 8 – Mennesket og verdensbilledet

Kap. 17  I forståelsen af livets direkte tale opnår individet åndelig    
  suverænitet eller indvielse
 [...] Hvor finder det søgende menneske eller den udviklede forsker disse kends-
gerninger, denne sandhed eller virkelighed? – Der, hvor den materielle videnskab 
fandt virkeligheden eller sandheden i de rent materielle love, nemlig i selve livets egen 
beretning. Livet selv er jo den mest absolutte og pålidelige fortæller og af slører af den 
evige absolutte sandhed. Når individet lærer at forstå denne livets egen tale, er det 
hævet over flokkens suggererende propaganda, der altid vil være mere eller mindre 
uren, så længe flokken ikke består af kosmisk indviede væsener. Nævnte propaganda 
vil indtil da mere have til formål at tjene selvopholdelsesdriften end dette at være en 
afsløring af den absolutte sandhed. Flokkens tale vil derfor her altid betyde en større 
eller mindre forvrængning af sandheden. Men det væsen, der har lært at forstå livets 
egen tale, er hævet over et hvilket som helst medvæsens synspunkt. Når det af natu-
ren selv får svaret eller løsningen på livets mysterium som realistisk kendsgerning, 
har det fundet selve livets absolutte faste punkt, er blevet et normalt suverænt eller 
såkaldt “indviet” væsen. Det kender virkeligheden ved eget selvsyn og kan derfor 
handle i kraft af dette selvsyn, der er det samme som synet af de absolutte kendsger-
ninger. Og det er således føringen af menneskene til dette selvsyn, der er verdensgen-
løsningens mission af i dag.

Artikel – Den organiske elektricitet – Kosmos 2017-1

17. Menneskenes bølgelængder må komme i kontakt med universets    
 grundtone
Menneskene er hver især i et felt, deres eget felt, og har deres eget område. Samtidig 
er de placeret i et stort område, nemlig midt i verdensrummet, og de nærmeste 
energier her er ikke blot naturens kræfter, men også menneskene og dyrene. Alle 
disse væsener sender strøm ud, der virker ind på menneskene. Nogle er måske gode 
ved dem, andre ikke så gode ved dem. Nogle synes de godt om, andre mindre godt om. 
Man ser hele tiden en strømveksling, en strøm, der går ud og ind, og hvis disse to 
strømme er skrigende modsatte, så må der blive eksplosion, der må blive 
kortslutninger.
 Tegnet på disse kortslutninger er, at der hele tiden er tale om lokale bølgelæng-
der, som ikke er beregnet på større udsendelser end i deres eget område, og derfor 
kolliderer de. Derfor kan menneskene ikke blive forbundet med den kosmiske til-
stand, universets grundtone, de kan ikke få kosmisk bevidsthed og blive bevidst i det 
virkelige liv, fordi deres bølgeudsendelse og -modtagelse kun er beregnet på det lille 
område. Derfor må menneskene arbejde sig op til at få evne til at sende bølgelængder 
ud i det store rum. Hvis de vil have viden ude fra verdensrummet, må de se at få 
forbindelse, og hvis de skal vide noget om dem derude, så skal de selv kunne sende 
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bølgelængder ud.
 Det lyder måske fantastisk, men det er fuldstændig i kontakt med lovene, både 
på det materielle og det psykiske plan. Menneskene skal lære at sende disse bølge-
længder ud i et større rum end deres eget. Det drejer sig ikke om, at de får skabt sig 
millioner og atter millioner i formue, rigdom osv. Det er selvfølgelig glimrende for 
dem i øjeblikket, men det er vældig lokallogisk og selvisk og en overdimension af det 
dyriske princip, som også binder dem til det dyriske område. Hvordan skal menne-
skene få noget at vide om alt det andet, de virkelige ting, når de ikke retter bølgelæng-
derne udad, men retter dem indad? – De retter dem på det, de kalder deres ejendom, 
og det, de mener tilkommer dem og mener er deres rettigheder, ganske uafhængigt af 
hvad det koster andre mennesker af velvære og glæde ved at være til.

21. Den mest fuldkomne indstilling over for næsten
Denne tilstand opnår mennesket i alle de situationer, hvor det ikke tænker på sig selv, 
hvor det er koncentreret på at hjælpe, hvor det ikke kan nænne at gøre fortræd, ikke 
kan nænne, at andre skal lide. Dér går bølgelængderne langt uden for ens eget private 
område. Og når man bliver således indstillet på sin næste, enten det er en lille blomst 
på marken, en lille flue eller et andet lille mikroskopisk væsen, eller det er et andet 
menneske, så sker det ejendommelige, at der ingen hindringer er for den skabende 
magt, som førte os frem til at få vores nuværende organisme. Så er der ingen hindrin-
ger for denne skabende magt i at føre vor hjerne, vore nerver, hele vort system frem til 
en endnu fuldkomnere tilstand. Så hjælper vi Forsynet med at omforme vort redskab 
til at blive det virkelige modtage- og afsendelsesapparat for den højeste guddomme-
lige oplevelse og tilkendegivelse for andre væsener. Så begynder vi at blive det, vi er 
beregnet på. Vi kommer til at ligne solene på himlen, for det er jo den fuldkomne 
bølgelængde, der er fuldstændig fri for kortslutninger og derfor giver menneskene en 
lykkelig skæbne.
 Mennesket skal indstille sig på: Jeg vil kun være til glæde og velsignelse for alt 
levende, ligegyldigt hvad andre gør. Det mindste suk i mig skal være livgivende. Jeg vil 
aldrig i nogen situation bringe andre til tårer eller lidelser. Det er ligegyldigt, hvad jeg 
skulle lide, om jeg skulle korsfæstes, så vil jeg gøre det, for derved er jeg i kontakt med 
universets grundtone, derved har jeg adgang til hele denne vældige viden, som eksiste-
rer. Det er denne indstilling, mennesket skal begynde at komme ind på. Og kun ved 
denne indstilling kan det få sit hjerne- og nervesystem og sin psykiske struktur 
indstillet på en sådan måde, at det kan modtage denne viden.

23. Menneskene må lære at tænke i samklang med den højeste skabermagt
Når man bliver sådan indstillet, at man kun vil være til glæde og velsignelse for andre 
væsener, så har man hele tiden en strøm, der garanterer, at ens “lamper” kan lyse, der 
garanterer, at de store organer ikke kommer til at fejle noget, og at ens tankefunktio-
ner er klare. Hele tiden ved man, hvad man skal, og hvad der er rigtigt. Det er dog 
noget helt andet, end når menneskene lever i forvirring og depression. Et menneske, 
der har den rigtige forbindelse og derved er ét med Faderen, kan jo ikke komme ud i 
depressioner, kan ikke komme ud i denne utryghed, der gør menneskene bange. Et 
sådant væsen er aldrig nogen sinde bange. 
 Men det er alt sammen baseret på, hvad man tænker. Det er det inderste 
grundlag for alt det, der sker. Det afgørende er altså evnen til at tænke, evnen til at 
forme sin bevidsthed sådan, at den bliver fuldstændig i samklang med den skaber-
magt, der virker omkring os – den magt, der skaber sommer og vinter og får kloden til 
at dreje om sig selv og styrer sole og mælkeveje i verdensrummet, den magt, der har 
ført os og foræret os vor organisme og vor klode, og som stadig stiller os over for 
kræfter, der vil udvikle os frem til en højere tilstand. En sådan magt gælder det om, at 
man kommer i forbindelse med, bliver ét med. Ligegyldigt om man tror, at der eksi-
sterer en Gud, så kan man jo ikke komme bort fra, at denne styrende magt er en 
levende bevidsthed, for den er logisk i sin udfoldelse. Man kan ikke påpege et eneste 
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sted, hvor der skulle være noget, der er tilfældigt. Der er mange ting, der ser tilfældige 
ud for det mindre syn, men det er jo dette mindre syn, menneskene skal se at komme 
bort fra. Men de kan ikke få noget større syn, før de retter deres bevidsthed ud over 
den horisont, som de før så vældigt værnede om og så at sige satte skildvagt omkring, 
så de ikke kunne se andet. Det vil altså sige egoismens område, som jo er det dyriske 
princip.

24. At få forbindelse udad vil sige at varme og lyse for sine nærmeste    
 medvæsener
Dyret må jo tænke: Man er sig selv nærmest. Hvis dyret ikke tænker sådan, bliver det 
jo selv ødelagt og undertrykt. Mennesket måtte i den første epoke også tænke sådan, 
men efterhånden opdagede det, at det kom til at lave kortslutninger, og der er ikke 
anden årsag til menneskenes ulykkelige skæbne, deres lidelser og sygdomme, end 
denne, at de i de givne situationer ikke retter bevidstheden udad, men kun tænker 
indad. Hvad vil det sige at rette bevidstheden indad og udad? – Når man retter den 
indad, er man egoistisk og tåler ikke, at nogen skal have noget. Det er ens ejendom, og 
det giver man ikke noget væk af, det holder man på. Det er at tænke indad. Hvordan 
skal en bevidsthed, der hele tiden former sig indad, få forbindelse udad? – Forbindel-
sen er nemlig derude, og det er ikke blot ude i skyerne, solene og stjernerne, men det 
er de mennesker, der er omkring os. Dér er vi nærmest ved Guds bevidsthed. De 
højest fremtrædende udtryk for liv er jo vore medmennesker, dyrene og planterne, så 
dér skal vi sende vore bølgelængder ud. Dér skal vi give liv, varme og lyse, for dér kan 
vi begynde at mærke vor virkning. Vi kan ikke få skyerne til at forandre sig, vi kan 
heller ikke fjerne solene eller lave om på dem, det er ikke vores opgave. Vores bølge-
længde eller udsendelse må rettes imod mennesker eller væsener – alle vegne, hvor vi 
kan gøre nytte – blot det kun er et dejligt og venligt smil, det behøver ikke at være så 
meget.

25. Kortslutninger i væsenets strålestruktur giver sygdomme i organismen
Hele tiden kan man vise, at man har sympati, at man er kærlig, og at man er venligt 
indstillet. Man er ikke kritisk og holder ikke øje med, om der nu er noget, man kan få 
fat på og fortælle andre om, alt det, der laver kortslutninger. Menneskenes bagtalel-
seslyst er noget af det værste til at lave kortslutninger. De kan ikke komme i forbin-
delse med det virkelige lys, og de kan ikke selv blive lysende, så længe de har de for-
kerte bølgelængder eller tankearter. Hver eneste tankeart, som ikke er til glæde og 
velsignelse for andre væsener, men kun er beregnet på en selv, slukker lyset i ens 
strålekraft. Når man efter døden kommer over på den anden side, har man ikke den 
fysiske organisme, og man ser sig selv i sin nøgne strålekraft*, i sin strålestruktur. 
Der vil man se alle disse mørke områder, alle disse defekter, alle disse forfærdelige 
kortslutninger, der er i den psykiske struktur. Om disse kortslutninger kan man sige 
– ja, dén bliver til en kræftsygdom nede i det fysiske legeme, dén giver modtagelighed 
for smitsomme sygdomme, dén giver forkalkning nede i organismen, og dén giver en 
helt anden fysisk sygdom. Det foregår oppe i den psykiske struktur alt sammen, for 
dér er kortslutningen, dér “går lampen ud”, hvorved der ikke kommer nogen virknin-
ger længere ned, og tingene går i stå nede i organismen.ske organisme, og man ser sig 
selv i sin nøgne strålekraft, i sin strålestruktur. Der vil man se alle disse mørke 
områder, alle disse defekter, alle disse forfærdelige kortslutninger, der er i den psyki-
ske struktur. Om disse kortslutninger kan man sige – ja, dén bliver til en kræftsyg-
dom nede i det fysiske legeme, dén giver modtagelighed for smitsomme sygdomme, 
dén giver forkalkning nede i organismen, og dén giver en helt anden fysisk sygdom. 
Det foregår oppe i den psykiske struktur alt sammen, for dér er kortslutningen, dér 
“går lampen ud”, hvorved der ikke kommer nogen virkninger længere ned, og tingene 
går i stå nede i organismen.

*  Det er svært at høre på lydoptagelsen, om Martinus siger “strålekrans” eller “strålekraft”.
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26. Alle væsener har kærlighed behov
Derfor er det virkelig rigtigt, når der er blevet fortalt os, at dette at skulle elske sin 
næste som sig selv er alle loves fylde. Det er så fuldstændigt et videnskabeligt facit, for 
kun ved denne indstilling er man jo ét med Gud. Tror De, at Guddommen er vred på 
nogen? – Tror De, at disse vældige kræfter, der former øjnene og ørerne, der former 
hjerte, lunger og lever samt alle de levende væsener, får antipati mod det og skaber en 
dårlig mave i Dem? – Tror De, at de kræfter har sådanne tankearter? – Absolut ikke! 
Og sådan må det heller ikke være i Deres tankegang. De må heller ikke begynde at 
lave en manifestation ringere, fordi De ikke kan lide det og det væsen. Dette med at 
man ikke kan lide nogen, er Deres egen største skavank, for De skal kunne lide alle 
mennesker. Nogle kan være skønne, andre kan være højst uhyggelige, men at menne-
sker ikke er færdige, skal jo ikke ændre Deres indstilling. Og det vil det heller ikke 
gøre, når De får den rigtige viden, for så ved De, at det ufærdige, uhyggelige væsen er 
en mindre sjæl, der ikke har overvundet de og de kræfter og nu kæmper sig frem. Det 
er et afsporet væsen, hvor kræfterne har været for stærke, men det kan væsenet jo 
ikke gøre ved, for det skulle igennem denne proces. Det har kærlighed behov. Alle 
væsener har behov for kærlighed og sympati.

27. Et lysende væsen får livet til at vokse frem og er et Guds sendebud på   
 jorden
Nu vil nogen måske sige: Jamen, man kan ikke sådan udløse kærlighed, for det er da 
ikke en viljesakt. Og det er rigtigt, det er ikke en viljesakt, men man kan altså udløse 
venlighed. Hvis man tilegner sig en virkelig viden om verdensbilledets struktur, får 
man ikke et eneste grundlag for i nogen situation at skulle føle antipati, bebrejde eller 
dømme den eller den. Så kommer man frem til ligesom Kristus, der siger: “Dømmer 
ikke, thi den dom I dømme med, skal I igen tilmåles”. Og det er så sandt, så sandt. 
Man kender et menneskes karakter på den dom, det giver andre mennesker. Det er så 
umådeligt simpelt. Det menneske ved ikke af, at det derved afslører sig så forfærde-
ligt. Derfor bliver det også af vigtighed, at man kommer til at forstå sin egen strålefor-
mige natur, forstår, at man er et elektrisk væsen, forstår, at bølgelængden må være i 
kontakt med den store bølgelængde, den vældige skabende magt, som aldrig tager fejl. 
Sådan må vi komme i kontakt med denne metode, og det kommer vi, hver eneste gang 
vi tilgiver vor næste, hver eneste gang vi ikke bliver fornærmede over noget, hver 
eneste gang vi har et godt ønske for andre, og hver eneste gang vi kan sende en kærlig 
tanke til den uhyggelige forbryder. For hver gang sender man jo noget lys ud, og så er 
man lysende og strålende. Der, hvor man sender antipati og mørke ud, er der skygger 
og pletter, der skaber man død, undergang, depression og livslede hos dem, man har 
med at gøre. Men man skal blive til et lysende væsen, så der, hvor man går hen over 
verden, vokser livet frem. Glæden, livslysten og kærligheden vokser frem, således at 
man virkelig fornemmer, at man i sig selv er en lysets engel, og at man i virkeligheden 
er Guds sendebud på jorden.

Artiklen er en gengivelse af et foredrag af Martinus afholdt på 
Martinus Institut, søndag den 21. marts 1954. Foredraget blev optaget 
på bånd. Stykoverskrifter og bearbejdelse af båndafskrift af Torben 
Hedegaard. Godkendt i rådet 26.06.2016. Første gang bragt i Kosmos 
nr. 1, 2017. Artikel-id: M1870

Det Evige Verdensbillede, bind 3 – De dyriske og menneskelige tankeklimaer – Symbol nr. 33

33.79 Fra syndefaldet til alkærligheden
[...] Vi har her set, hvorledes Gud i den fysiske verden giver det levende væsen tænke- 
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og skabeevne og dermed kvalificerer det til senere at leve i en så kulminerende lysets 
verden at selve materien automatisk lystrer væsenets ønsker, vilje og tanker. Da disse 
ønsker og tanker og denne vilje kulminerer i alkærlighed, visdom, kunst og skønhed, 
står vi i sandhed her over for “himmeriges rige”, hjemstedet for den evige Guddom, 
hjemstedet for Guddommens hellige ånd, hjemstedet for Guds primære bevidsthed, 
hvorfra Gud lader den bevidstløse Adam, ligesom en fugl Føniks, opstå af bevidstløs-
hedens favntag i ethvert nyt spiralkredsløbs begyndelse og dermed giver sin søn evig 
bevidsthed som en lysende kærlighedssol i sit eget åsyns strålevæld.

33.80 Materialisation og dematerialisation. Figur nr. 20.
Væsenet her i de højeste verdener behøver ikke ligefrem nogen legemlig organisme 
for at kunne skabe i den åndelige materie. Med selve skabeevnens blotte organstruk-
tur kan det automatisk og uden ydre legemlige hjælpemidler, såsom hænder, materi-
elle redskaber eller lignende forme tankematerien efter sit ønske. Men selv om væse-
net ikke behøver en organisme til ren tankeskabelse, må det have en organisme til at 
tilkendegive sig med for sine medvæsener. Denne åndelige organisme skaber væsenet 
ligeledes med lethed i den åndelige materie ved sin tankes kraft og efter sit ønske i de 
pågældende tilfælde, hvor det har brug for det. Væsenet kan således øjeblikkelig 
udskifte eller forvandle sin organisme alt efter sit ønske eller behag. Da et sådant 
åndeligt legeme bliver til lige så hurtigt, som væsenet med sin tanke kan forme det i 
tankematerien, kan væsenet i kraft af dette sit materialiserede legeme pludselig 
komme til syne eller vise sig for sine omgivelser. Det er en sådan lynskabelse af et 
materialisationslegeme, vi udtrykker som “materialisation”. Men et sådant tanke-
skabt legeme kan lige så hurtigt opløses, og vi kalder denne opløsning “dematerialisa-
tion”. Figur nr. 20 symboliserer dette guddommelige materialisationsprincip, ved 
hvilket væsenerne kan åbenbare sig i stråleglorier af en sådan fuldkommenhed og 
varierende skønhed, at de udgør toppen af alt, hvad der overhovedet eksisterer af 
“skabte ting”. Intet kan således komme på højde med gudemenneskets højeste strå-
leglorie, der kroner væsenet med lyset fra den evige Fader, den hellige ånd i renkultur, 
den højeste ild, der befordrer alverdens hjerteslag og åndedræt.
 Hele vort tanke- og sjæleliv og dermed også vort fysiske liv er baseret på mate-
rialisation og dematerialisation. Det er rigtigt at den fysiske materialisation vi 
udtrykker som “skabelse” er af en mere robust og besværlig natur. Men før en sådan 
skabelse ved hjælp af væsenets fysiske legeme er blevet skabt i fysisk materie, er den i 
form af tanker blevet materialiseret i væsenets bevidsthed eller tankeverden. Der er 
den automatisk materialiseret i tankematerien som model for dens skabelse i fysisk 
materie. Alle det levende væsens fysiske frembringelser eller skabelser er således 
kopier af forudgående tanker eller tankemodeller, blevet til ved automatisk materiali-
sation i åndelig materie, hvilket er det samme som det, vi kalder “tænkning”. Denne 
vor åndelige skabefunktion eller tænkning oplever vi gennem vore åndelige sanser 
som vor bevidsthedsfunktion. På det åndelige plan er væsenernes tanker og dermed 
deres karakter noget udvendigt og derfor synligt for andre åndelige væsener. Væse-
nerne kan derfor ikke her som på det fysiske plan, hvor tankerne er en indre bevidst-
hedsmæssig foreteelse, skjule disse bag deres ydre fysiske fremtræden.
 Da den åndelige materialiserede organisme kun udgør et identitetsredskab, 
behøver den ikke at være udstyret med hænder eller fødder for at bevæge sig eller 
skabe. Den er derfor skabt som en stråleglorie eller et stråleorgan, der hos det færdige 
menneske i Guds billede er af overordentlig stor styrke og glans i lys- og farvevariatio-
ner af overjordisk skønhed. Dette kulminerende lyslegeme kan væsenet under visse 
forhold nedblænde, så det kan tåle at beskues af et fysisk menneske, som det ophøjede 
væsen eventuelt vil åbenbare sig for. I den åndelige materie kan det færdige menne-
ske materialisere sin organisme i en hvilken som helst figur eller organismeform, det 
måtte ønske sig, eller i en hvilken som helst stråleglorie i lys og farver, af hvilken den 
allerhøjeste har guldets glans. Vi ser her væsenet i sin allerstørste suverænitet og 
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frihed, bevægelse, skabelse og skønhed. Da væsenet var plante, var det bundet til 
stedet ved sin rod. Da det blev dyr, fik det fødder eller evnen til at kunne bevæge sig 
frem og tilbage i rummet. Og nu, da det blev menneske i Guds billede, har det ikke 
blot denne bevægelsesfrihed, men nu har det også forvandlingsfrihed i udseende. Det 
kan altså i ét nu forvandle sit udseende fra en materialiseret organisme til en anden 
alt efter behag. Denne væsenets gigantiske udvikling, fra den næsten bevidstløse og 
til stedet fastbundne plante og frem til denne det færdige menneskes suveræne 
kosmiske bevidsthed og bevægelses- og forvandlingsfrihed eller udseende efter eget 
ønske, kan urokkeligt kun være at udtrykke som absolut kærlighed.

Artikel – Den ny verdenskultur efter ragnarok – Kosmos 2006-8

6. Materialisation og dematerialisation
Det verdensrige, der er skildret i 4. kapitel i Livets Bog, er så at sige porten ind til det 
rigtige rige, til det åndelige rige. Før man når ind i det rigtige rige, kommer man 
ganske vist ind på det åndelige plan imellem livene, men det er på mindre udviklede 
terræner, hvor man er for at opleve, hvile og styrke sig, inden man skal fødes igen.
 Når menneskene når frem til verdensriget, begynder de første at komme til 
verden uden fødsel, ved materialisation. Der ser man så ånder og mennesker sidde 
ved samme bord og snakke sammen. Der går den fysiske verden meget ind i den 
åndelige verden, og der får de kosmisk bevidsthed og bliver kristusvæsener. 
 De vil alle være store kunstnere. De, der ikke har kosmisk bevidsthed, er på vej 
til det, og det må være nemt at være på vej til det, når de er omgivet af mange høje 
væsener. De ser dem pludselig komme frem, ser dem materialisere og demateriali-
sere sig. Så forsvinder den skepsis, der kan holde dem psykisk tilbage.

7. Skepsis er en stor hindring for at kunne lave mirakler
Det er denne vældige skepsis, der er skyld i, at menneskene ikke kan lave mirakler og 
sådan noget. Det vil sige, det er en del af årsagen, for selv om de ikke var skeptiske, så 
var de endnu ikke udviklet til at kunne det. Men skepsis er en stor hindring for dem, 
der begynder at kunne lave mirakler. Det er jo dette, at de ikke kan tro på det. Kristus 
siger: “Det var din tro, der hjalp dig”. Hele tiden maner han til tro. Han måtte jo vide 
det, for han vidste jo, at han kunne gøre det. Han havde ingen skepsis. Derfor vidste 
han, at havet ville lystre ham, at han kunne ophæve tyngdekraften. Når jeget i menne-
skene får hele sin magt, så er det herre over al bevægelse. Derfra kommer al bevæ-
gelse i livet, og derfra kan man forklare alle miraklerne. Jeget i de levende væsener 
har jo al magten, når de er blevet kristusvæsener.

Artiklen er baseret på en båndafskrift af Martinus' udtalelser på et rådsmøde 
den 16. december 1980, mindre end tre måneder før hans bortgang den 8. marts 
1981. Da han ikke fik skrevet så meget mere, var Martinus opmærksom på, at 
det han sagde blev optaget på bånd, så det senere kunne bruges. Bearbejdelse 
af båndafskrift, titel og stykoverskrifter af Ole Therkelsen er godkendt i rådet 
04.06.2004. Første gang bragt i Kosmos nr. 8, 2006. Artikel-id: M1762

35



Det Evige Verdensbillede, bind 5 – Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne 
menneske – Symbol nr. 77

77.2 Martinus' 80-års fødselsdagstale, 11.08.1970
Der er nogle nye ting, som jeg håber at få gjort færdige, og selv om jeg ikke skulle nå at 
få det færdigt, som jeg ønsker, så må jeg sige, at verdensmissionen er reddet. Der er 
givet så meget, at den nye verdenskultur kan blomstre. Mennesket kan nå kosmisk 
bevidsthed igennem studiet af mine analyser og praktisering af den deraf efterføl-
gende væremåde.
 Disse nye ting er noget, der aldrig har været vist for verden før. Det er analyser 
af supermikrokosmos og supermakrokosmos. Vi kommer altså et godt stykke uden 
for de stjerner og mælkeveje, som vi kan se, og neden for de mikroskopiske ting, som 
videnskaben kan se. I kraft af disse analyser får vi set ikke alene mennesket, men alle 
levende væsener så grundigt, at vi kan se helt ned i den mikrokosmiske tilstand, hvor 
de kun er partikler og tomrum. Da vil vi se et menneske som et mælkevejssystem 
bestående af flere systemer – hjerte og lunger er et system, nyrerne er et system, 
maven er et system. Hvert system er et mælkevejssystem, der består af sole og stjer-
ner. Imellem disse sole og stjerner eller disse partikler er der et tomrum, der er meget 
større end partiklerne. I dette tomrum virker vor bevidsthed. Vor tanke går derned, 
og den kan flytte disse partikler. Hvad det betyder, når menneskene når frem til at 
kunne udnytte deres virkelige viljekraft og koncentrationsevne, får man at se, når 
man engang kan lave mirakelhelbredelse.
 Med menneskenes beherskelse af denne viden vil de nå frem til øjeblikkeligt at 
kunne sætte nye lunger ind ved materialisation. De vil øjeblikkeligt kunne materiali-
sere et nyt ben, hvis det er blevet knust. Det er utroligt, hvad de vil kunne gøre. Til 
den tid har man ikke brug for alle disse mange transplantationer, som man har i dag. 
Men det kommer ikke til at fungere, før menneskene når frem til den fuldkommen-
hed, hvor de så at sige er færdige og ikke har nogen grov karma tilbage. Hvis menne-
skene fik evne til at kunne fjerne deres karma mirakelmæssigt, ville de ikke blive 
udviklet. Det er jo karmaen, der udvikler menneskene, og så længe de ikke er færdige 
med karmaen, kan de ikke opnå at få denne vældige koncentrationsevne, der skal til 
for at lede partiklerne nede i deres organisme. Men det kan mange væsener på de 
højere planer allerede i dag. Vi ser, at det kommer til udtryk i Lourdes. Og vi så, at 
Jesus også kunne helbrede øjeblikkeligt. Han sagde: “Stå op, tag din seng og gå”. De 
spedalske blev renset, og de blinde kom til at se. Han kunne helbrede sådanne ting 
øjeblikkeligt. Det sker alt sammen ved, at vi er bygget op af mælkevejssystemer, 
stjernesystemer, kloder og planeter, befolkede verdener nede i vort mikrokosmos. Så 
man ser, at der er et helt, stort verdensalt, som menneskene endnu ikke har kendskab 
til, men som de nu skal til at arbejde med, og som vil gøre dem fuldkomne, som vil få 
dem til at være i Guds billede efter hans lignelse. Da når de frem til at kunne gøre, 
som det hedder sig: “Han talte, så skete det. Han bød, så stod det der”.
 Selv om menneskeheden til sidst bliver så fuldkommen, at den ikke skal have 
karma, så må man forstå, at den alligevel lever i en materiel verden, hvor det kan ske, 
at et menneske kan falde eller brække et ben. Men da det ikke har nogen særlig karma 
tilbage, så kan det stryge det væk med sin bevidsthed. Det kan med sin tanke hel-
brede sig selv øjeblikkeligt. Det kan materialisere, og det kan dematerialisere. Der 
kan kun være tale om sunde mennesker. Og det er klart, at når tingene således lystrer 
menneskets vilje på det fysiske plan ligesom på det åndelige plan, så er mennesket i 
Guds billede.

MC – 22.06.2018
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