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Den kosmiske verdensmoral

I løbet af denne uge studerer vi jordmenneskets moralske udviklingsproces gen-
nem dyreriget frem til realiseringen af en holdning, hvor fjendskab og intolerance 
ikke eksisterer i det levende væsens bevidsthed. Vi fordyber os i udviklingen af den 
kosmiske verdensmoral og får derigennem en virkelig forståelse af begreberne to-
lerance, tilgivelse og kærlighed til vor næste. Kendskabet til den fuldkomne moral 
hjælper os med at indstille vort mentale kompas mod realisering af det kommende 
fredsrige.
 Vi indleder med et overblik over den kosmiske verdensmorals årsager og for-
dyber os derefter hver dag i nogle udvalgte emner. Ugen afsluttes med et perspektiv 
for fremtidens regeringsførelse og opfyldelsen af den kosmiske kærlighedslov.
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Livets Bog, bind 7, stk. 2658. Her opsummerer Martinus i punktform et 
sammendrag af, hvad de kosmiske analyser har vist menneskene med 

hensyn til livsmysteriets løsning. Nedenfor følger nogle af disse punkter 
samt indledningen.

Spørgsmål til inspiration:
1. Hvad ligger ifølge Martinus til grund for den kosmiske verdensmoral?
2. Hvilke forskellige moralske udviklingsstadier kender vi indtil nu på Jorden?
3. Hvilken indflydelse har de humane verdensreligioner haft på menneskets 

moralske udvikling? På hvilken måde kan “tilbedelse af ældre brødre i 
udviklingen i stedet for af den virkelige Guddom”, dvs. verdensgenløserne 
(stk. 42) blive en forhindring for samfundsudviklingen.

4. På hvilke måder kan vi finde inspiration til moralsk udvikling i vore egne 
liv gennem studiet af de kosmiske analyser?

Og hvad har så de kosmiske analyser vist os med hensyn til selve “det levende” 
og dets evige kosmiske struktur hinsides tid og rum eller selve livsmysteriets 
absolutte løsning, plus det, vi har udtrykt i det koncentrat af analyserne, vi 
allerede har givet. De kosmiske analyser har vist os:

At reinkarnationen er det urokkelige fundament og garanti for skabelsen af den 
absolutte retfærdighed i verden. Uden den var der således ingen som helst retfær-
dighed til. Og uden kendskab til reinkarnationen kan livsmysteriets løsning umu-
ligt opleves eller erkendes. Uden at have fortidige liv og uden at have kommende 
liv måtte jordens levende væsener, mennesker, dyr og planter, være i en virkelig 

At den af denne vilje, moral og væremåde affødte skabelsesproces, der opfylder 
hele verdensaltet, urokkeligt i sine slutresultater er til glæde og velsignelse for 
levende væsener, hvilke manifestationer er det samme som kulminerende kærlig-
hed. – Men at kunne få alle eksisterende manifestationer til i deres slutresultater 
at være kulminerende kærlighed kan kun ske i kraft af den allerhøjeste viden 
eller visdom, ligesom dette at beherske alle eksisterende skabelsesprocesser i 
verdensaltet udelukkende betinges af en magt så stor, at den kun kan betegnes 
som “almagt”. Verdensaltet er således et gigantvæsen, der besidder alvisdommen, 
alkærligheden og almagten. Vi har altså her i dette, i kulminerende visdom, 
kærlighed og almagt altomspændende levende væsen, fundet den igennem alle 
tider af menneskene søgte absolut eneste eksisterende sande Guddom.

Mandag

Livets Bog, bind 7

2658. Hvad de kosmiske analyser har vist os

2658-5.  Verdensaltet er et gigantvæsen, der besidder alvisdommen, alkærligheden   
  og almagten og udgør således den absolutte eneste sande guddom

2658-17.  Reinkarnation og skæbne. Årsag og virkning. Uvidenhed og lidelser

Hvad er den kosmiske verdensmoral?
Introduktion og overblik

3



helvedestilstand, i hvilken en større part af væsenerne tilsyneladende lever i en 
nådeløs og ubarmhjertig tilstand, er offer for de mest forfærdelige og dødbringen-
de processer, krigstilstande, sygdomme, armod, undertrykkelse, nød og elendig-
hed, medens andre levende væsener lever i overflod, luksus og velvære, bliver 
tilbedt, dyrket og båret på hænder af andre mennesker. Hvis det levende væsen 
kun har det nuværende liv, ville der absolut ikke være nogen som helst retfærdig-
hed til, eftersom væsenerne som regel er født ind i disse lidelser, har dem lige fra 
deres fysiske fødsel, ja, endog undertiden har haft dem allerede i moders liv 
inden den fysiske fødsel. Men takket være kendskabet til reinkarnationen ser vi, 
at væsenerne selv udgør den allerførste og absolutte årsag til deres egen skæbne, 
og at lidelserne udelukkende fremkommer i kraft af væsenernes uvidenhed om 
fuldkommen væremåde og den heraf følgende skæbnedannelse. Lidelserne er ikke 
i kosmisk forstand noget virkeligt eller absolut ondt. De skyldes udelukkende 
væsenernes uvidenhed om princippet: årsag og virkning. En hvilken som helst 
handlemåde kan umuligt finde sted uden at blive årsag til virkninger. Nogle hand-
linger kan således blive årsag til lidelser, mord og drab, andre handlinger kan 
blive årsag til den mest lysende og ophøjede lykketilstand og den heraf følgende 
guddommelige oplevelse og salighed.

At skæbnedannelse således er et udviklingsspørgsmål. Ligesom man ikke kan 
skabe en maskine, et bygningsværk eller et kunstværk på lykke og fromme, 
således kan man heller ikke manifestere livets største skabelse eller kunstværk, 
nemlig vor egen skæbne, på lykke og fromme. Men når mennesket ikke har det 
fuldkomne kendskab til det, det vil skabe, kan det jo umuligt fuldføre skabelsen. 
Derfor må det tilegne sig viden og kundskaber i det skabefelt, hvor det ønsker at 
udfolde sig. Det samme er i allerhøjeste grad tilfældet med væsenets skabelse af 
sin egen væremåde eller skæbne, der i sin færdige eller fuldkomne tilstand er 
livets største kunstværk. Dette kunstværk kan således ikke overtrumfes af noget 
andet kunstværk. Det er i kraft heraf, at et sådant kunstværks ophav bliver ét 
med Gud. Alle andre skabelsesprocesser er således i virkeligheden kun sekun-
dære skabelser i forhold til den totalt fuldkomne væremådes eller det totalt 
fuldkomne livs skabelse. Medens de almindelige, daglige skabelser kun kræver 
måneders eller års udvikling, kræver skabelsen af den totalt fuldkomne væremå-
de eller det totalt fuldkomne liv tusinder og atter tusinder af inkarnationer i 
fysisk materie og den heraf følgende udvikling i oplevelse og skabelse. Det er 
denne udviklings slutfacit, der gør væsenet til mennesket i Guds billede efter 
hans lignelse, hvilket altså vil sige: til det totalt fuldkomne menneske. 

At det kosmiske fundament for en fuldkommen væremåde eller altbesejrende 
kosmisk verdensmoral er dette, at forstå kernepunktet i livsmysteriets løsning, 
hvilket vil sige, at forstå, at intet som helst væsen kan være anderledes, end det 
netop er i enhver given situation. Ethvert væsen står til enhver tid på toppen af sin 
udvikling og erfarings- eller vidensdannelse. Den viden, der ligger over dets men-
tale toppunkt, kan det umuligt opfatte eller forstå. At det netop ikke kan være 
ekspert i en sådan højereliggende viden og væremåde er selvfølgeligt. Og det er 
denne situation, der har bragt menneskene ind i den vildfarelse, at mennesker, 
der ikke kan præstere at opfylde de af samfundet vedtagne juridiske love, er 
“forbrydere”, der må “straffes”. Men at straffe er det samme som at hævne.

2658-18.  Den totalt fuldkomne væremåde, der gør væsenet til mennesket i Guds billede,  
  er livets største kunstværk

2658-21.  Det kosmiske fundament for en fuldkommen væremåde
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Livets Bog, bind 4, stk. 1352-1354: Om vikingemoral, Det gamle 
Testamentets moral eller Moseloven samt “forretningsmoralen”.

Men da der ikke er noget som helst, der kan fødes voksent, kan menneskehedens 
fuldkomne samfundsorden, individernes fornemmelse af den totale samhørighed 
eller den indbyrdes fuldkomne broderskabsfølelse overfor næsten heller ikke 
øjeblikkelig blive til på mirakuløs måde ved diktatur eller påbud. Denne mentale 
tilstand, denne livets fuldkomneste og absolut mest strålende kunstart eller 
denne kærlighedsudfoldelsens kulmination kan netop i kraft af denne sin stor-
hed mindre end noget som helst andet blive til uden igennem udvikling, træning, 
erfaring og oplevelse. Derfor bliver vi da også vidne til, når vi ser tilbage på 
århundrederne i menneskehedens historie, hvorledes dens humanitet fra kun at 
være teori, frøkerner, sået og tilrettelagt i menneskenes sind af profeter, vismænd 
og verdensgenløsere, må gennemgå mange forskellige stadier og først efter en 
sådan gradvis udvikling blive mere og mere fundamental i det daglige liv. Vi har 
allerede dvælet ved “Det Gamle Testamentes” påberåbte idealer. Vi så hvorledes 
“forretningsmoralen” eller dyrkelsen af “det falske forretningsprincip”, blev et 
overgangsstadium fra den åbenlyse rå og brutale magttilstand til den mere 
skjulte og som moral camouflerede og autoriserede tilstand, vi i dag udtrykker 
som “moderne kultur”. I dag udløses Moseloven: “øje for øje og tand for tand” i 
form af det juridiske lovsystem og retsvæsen. “Straffe-” og “hævnlysten” blandt 
individerne indbyrdes er endnu så overvældende gældende, at den stadig må 
justeres eller autoriseres af myndighederne, for at den ikke skal udløse sig i det 
rene barbariske voldsanarki. Begæret efter at tilrane og besidde næstens gods og 
guld er endnu til stede hos jordmenneskene i en så dominerende grad, at man 
overfor dette også må beskytte sig ved hjælp af Moselovens eller “Det Gamle 
Testamentes” “straffeerkendelse”. Ja, vi ser her endog, at denne slet ikke har 
kunnet få bugt med den i mennesket forekommende rå dyriske urdrift, der 
bringer sit ophav til for enhver pris at tilegne sig goder og behageligheder ganske 
ligegyldigt hvor meget dette så end bliver på omgivelsernes eller næstens bekost-
ning og tab af frihed og velvære. Ved at camouflere tilraningen af næstens goder, 
værdier eller ejendomme som “forretning”, beholdt man altså en åben kanal eller 
vej, ad hvilken man fortsat kunne plyndre og stjæle fra sin næste og endnu 
beholde prædikatet: “en hæderlig mand”. Ja, så udviklet blev denne camouflage, 
at de camouflerede røverier og bedragerier overfor næsten, som allerede gentagne 
gange nævnt, ligefrem blev lovbeskyttede, blev autoriserede. Og denne autorisa-
tion blev fundamentet for hele den nuværende menneskeheds civilisation.

I denne civilisation er man altså nået dertil, at man ikke må “ihjelslå”, “bedrage” 
eller “stjæle”, hvilket jo er “Det Gamle Testamentes” love, påbud eller opdæmning 
overfor “vikinge-” eller “bersærkermoralen”. Og man er altså nået så vidt i indlevel-
sen af disse påbud, at disse kun kan overtrædes “ustraffet” der, hvor overtrædel-
sen er camoufleret og fremtrædende som lovbeskyttet “forsvar” og “forretning”. I 
bersærkermoralen er drab og plyndring jo absolut prisværdige heltegerninger eller 

Livets Bog, bind 4

1352. Menneskehedens fuldkomne samfundsorden kan ikke blive til øjeblikkelig ved diktatur.  
 Moseloven har ikke kunnet forhindre den camouflage, ved hvilken lovovertrædelserne blev  
 autoriserede, og lovovertræderen kunne bevare prædikatet “en hæderlig mand”

1353. Æren for, at man i den moderne civilisation kun ustraffet kan overtræde samfundslovene, der  
 hvor man kan camouflere overtrædelserne som “nødværge” eller “ forretning”, tilkommer   
 ophavene til “Det Gamle Testamentes” forskrifter og idealer
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Disse forskrifter og idealer er således forlængst ophørt med at være blot og bar 
religiøse trosformularer. De er i den moderne kultur blevet til materialistiske forete-
elser, væsenerne ikke kan komme udenom i opretholdelsen af deres daglige liv, 
deres særlige sociale position og moralske omdømme, ganske uafhængigt af om 
de selv er religiøse eller ikke. Medens disse forskrifter for jødefolket i Palæstina 
var “religiøse”, er de for det moderne menneske af i dag fremtrædende som “politi-
ske”, hvilket her vil sige “juridiske”, fysiske forskrifter. Derimod er “Det Nye Testa-
mentes” højeste forskrifter eller Verdensgenløserens fortolkninger af moralske 
påbud i dag for den moderne civilisations “troende” individer kun at udtrykke som 
“religiøse”. Men også her sker der dette ejendommelige, at interessen for disse 
nytestamentlige idealer eller påbud degenererer som “religiøs”. Tilhængerne af 
disse idealer vil således efterhånden forlade disse idealers kirker, sekter og øvrige 
religiøse samfund og gå over til mere verdslige eller materielle interesser. Idealerne 
er jo nemlig indkapslede i terminologier og ordformer, der ikke ændres sammen 
med udviklingen eller erfaringsoplevelserne. Ordformerne forældes, bliver utrolige, 
kan ikke tilfredsstille en psyke, der efterhånden er blevet fyldt med materielle 
oplevelser fra det daglige liv og de heraf affødte nye spørgsmål, som nævnte 
ordformer slet ikke er indstillede eller baserede på at skulle besvare. Hvor vidun-
derlige og fuldkomne nævnte overleverede ordformer end har været overfor den 
tidsalders menneskers psyke, til hvem de er givet, måtte de dog uundgåeligt være 
dømte til at blive “forældede” alene af den omstændighed, at den menneskelige 
udvikling eller erfaringsoplevelse ikke standsede eller blev stående ved det trin, 
for hvilket nævnte idealers ordformer eller terminologi var tilpasset, men derimod 
som en permanent rindende strøm stadig gik videre og videre. At ordformerne eller 
terminologien derfor efterhånden måtte blive altfor ubetydelige og utilstrækkeligt 
fyldestgørende for senere århundreders menneskehed med hele dens i disse 
århundreder tilegnede erfaringsmateriale er naturligvis en selvfølge. Og vi bliver 
da også her vidne til den heraf opstående “materialisme” eller den såkaldte “irreli-
giøsitet”, der netop giver sig udslag i en fundamental “vantro” eller fornægtelse af 
alle de religiøse overleveringer som udtryk for virkeligheden. Disse overleveringer 
påberåbes af disse væsener med en større eller mindre berettigelse kun at være 
udtryk for naivitet og overtro på samme måde som så mangen anden opfattelse 
fra fortiden, der endnu ikke har fundet sin videnskabelige fortolkning eller analy-
se. Disse “irreligiøse” væsener overgår derfor til materiel forskning, der jo i virke-
ligheden kun er en søgen efter den i den forældede terminologi, de overleverede 
mere eller mindre ufuldkomne “dogmer” “skjulte” eller “tabte sandhed”. Og det er 
denne “tabte sandhed”, disse mennesker igen begynder at finde eller mener at 
finde i form af de “politiske” idealer, herunder også de videnskabelige idealer eller 
facitter. Disse menneskers religiøse kraft er således, efter at være frigjort fra eller 
vokset over den “religiøse fortid”, nu blevet bundet til en “materialistisk nutid”. 
Deres indstilling er nu ikke mere en “religiøs” dyrkelse af en åndelig tankeforeteel-
se, de rent intimt havde ved siden af deres officielle daglige materielle interesser. 
Den er derimod nu helt indgået i eller er blevet ét med disse materielle interesser. 
Disse er derved blevet “idealiseret”. Men denne “idealisering” er ikke stilet eller 

heltebedrifter næsten under enhver form og i enhver situation. Den moderne 
civilisation eller kultur tillader kun sådanne manifestationsformer i situationer, 
hvor disse kan dokumenteres som “nødværge” eller “forretning”. Æren for denne 
forbedring af kultur eller civilisation tilkommer altså ophavene til “Det Gamle 
Testamentes” forskrifter og idealer.

1354. Hvorledes “det gamle” og “Det Nye Testamentes” forskrifter fra at være “religiøse”  
 trosformularer bliver til “politiske” idealer, affødende samfundets juridiske love
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Livets Bog, bind 4, stk. 1334, 1343: Om kristendom og Jesu 
manifestation af Det Nye Testamentes moral eller den kosmiske moral.

“Det Nye Testamentes” evangelium udgør altså den rene “kommunisme”. Og da 
dette evangelium har været statsreligion igennem århundreder, er det ikke så 
mærkeligt, at der er opstået alle de mangfoldige sociale brydninger indenfor de 
pågældende stater eller den “kristne” “civilisation”, vi kender under begrebet 
“politik”. Under dette begreb dækker sig altså kampen mellem “overklassen” og 
“underklassen”, kampen imellem dem, der ejer værdierne i verden, og de ubemid-
lede, kampen imellem rigdom og fattigdom, kampen imellem fråseriets og hunge-
rens repræsentanter. På den ene front er det kampen for at bevare det enkelte 
individs ret til at tilegne sig værdierne ved hjælp af “det falske forretningsprincip”, 
lige som det på den anden front er kampen om en retfærdig administration af 
værdierne med samme ret og økonomisk mulighed for alle mennesker, der gør sig 
gældende. Det er denne krig om værdierne eller goderne i verden, der i dag udgør 
“fredens” modsætning, skaber revolutioner og krige, styrter fyrste- og kongehuse i 
grus, skaber hævn og forfølgelse, ja, har ført verden helt frem til “dommedagen”. 
Det var jo også hertil, at kampen skulle føres. Det var jo denne “dommedags” 
tidsperiode, der af Verdensgenløseren eller “kommunismens” sande ophav blev 
bebudet som “de sidste tider”, hvilket vil sige: “bankkontokulturens” eller “det 
falske forretningsprincips” kulturs eller civilisations ophør. Efter dette ophør skulle 
jo en “ny himmel” og en “ny jord” opstå, hvilket, som tidligere berørt her i “Livets 
Bog”, henholdsvis jo er en helt ny religiøs eller åndelig indstilling til livet, næsten 
og omgivelserne og en helt ny administration af de materielle værdier i verden. 
Begrebet “politik” er således i virkeligheden kun udtryk for kampen imellem “Det 
Gamle Testamentes” og “Det Ny Testamentes” to forskellige ideologier, imellem det 
første testamentes uindskrænkede “herrefolkemoral”, besiddelses- og udbytnings-
ret overfor næsten og det sidste testamentes opløsning af denne moral til fordel for 
skabelsen af beskyttelsen af næsten og omgivelserne igennem næstekærlighedslo-
ven. “Politik” er kampen mellem “selviskheden” og “uselviskheden”. Alle, der 
kæmper for social forandring af samfundet, er således “politikere”. 

Da “alles kærlighed imod alle” er det samme som erkendelsen af alles kosmiske 
broderskab og den heraf følgende pligtige samhørighed og fællesskabets ånd, er 
det ikke så mærkeligt, at enhver “politisk” retning vinder fremad imod sejr i sam-
me grad, som den er i kontakt med denne broderskabets, fællesskabets eller 
næstekærlighedens ånd, thi den befinder sig da netop i den lyse kosmiske ver-
densimpuls’ medvind. Den udtrykker eller befordrer i samme grad den guddom-
melige vilje med hensyn til jordmenneskeheden. Og med disse “politiske” og 
“religiøse” samfunds sammensmeltning i broder- eller fællesskabets og dermed i 
næstekærlighedens ånd vil “himmeriges rige” blive både en fysisk og åndelig 
kendsgerning for alle mennesker på jorden. Jordmenneskeheden vil da atter have 

rettet imod en højere “religiøs” tilstand, men derimod imod en mere fuldkommen 
eller formentlig mere fuldkommen “fysisk” tilværelse.

Livets Bog, bind 4

1334. “Politik” og “politikere” repræsenterer kampen mellem “Det Gamle” og  
 “Det Nye Testamentes” ideologier

1343. Hvorfor enhver “politisk” retning, der befordrer “alles kærlighed til alle”, vil vinde sejr
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fundet sin evige Fader. Og juleevangeliets forjættelse er fuldbragt. Den evige 
“fred” lyser og funkler om kap med solen i jordens bane i verdensrummet.

Fra Livets Bog, bind 1, stk. 40-42. Om mørke og lyse verdensgenløsere.

Da udvikling kun kan finde sted gennem væsenernes oplevelse af mørke såvel 
som af lys, vil verdensgenløserne i første halvdel af en udviklingsspiral have til 
opgave at moralisere menneskeheden på basis af “det guddommelige skabeprin-
cips” mørke udstråling, medens de samme væsener i sidste halvdel af nævnte 
spiral idealiserer eller fører menneskehedens udvikling på grundlag af nævnte 
princips lyse udstråling. I første halvdel af en udviklingsspiral er verdensgenlø-
serne således besjælet af den mørke udstråling af skabeprincippet, medens de i 
den sidste derimod er besjælet af den lyse udstråling af samme princip.
 Da jordens menneskehed som før nævnt er gledet over grænsen til den 
sidste halvdel af en spiral og allerede i årtusinder har været ført af den lyse 
udstrålings verdensgenløsere, medens dens direkte førelse af den mørke udstrå-
lings indviede væsener er af langt ældre dato, kommer disse sidstnævnte væse-
ner til for samme menneskehed at fortone sig dybt ind i fortidens mørke. Men 
efterdønninger af deres eksistens eksisterer dog endnu i form af begreber som 
“Lucifer”, “Ahriman”, “djævle”, “Satan” osv. på samme måde som efterdønningerne 
af kæmpedyrene, der levede på jorden i en længst forsvunden fortid, nu er at 
genkende som “dragerne” i eventyrene. Men ligesom der i henhold til fund af 
skeletter og forsteninger ikke savnes beviser for disse kæmpedyrs eksistens, 
således savnes der heller ikke beviser for en tidligere eksistens af mørke verdens-
genløsere i jordzonen, idet den af disse oprettede og indarbejdede verdensmoral 
endnu i vore dage behersker udviklingen og menneskene i langt større udstræk-
ning end den af de lyse verdensgenløsere påbegyndte ny kulturbasis, der med 
sine få årtusinder kosmisk set kun lige er i sin begyndelse eller vorden. Dette 
forstås bedre, når man ser, at alle begreber, der forsvarer eller stimulerer hævn, 
krig, mord, drab, straf, kødspisning, “retfærdig harme”, “hellig vrede”, er at identi-
ficere som udgørende detaljer i den mørke udstrålings moral. Herunder hører 
naturligvis også enhver form for gudsdyrkelse, der har ofring af dyr og mennesker 
til følge. Denne moral udgør altså den fuldstændige modsætning til den lyse 
udstrålings moral, ud fra hvilken vi kender sådanne begreber som “Fader forlad 
dem, thi de vide ikke, hvad de gøre”, – “Du skal elske din næste som dig selv”, – “I 
skulle aldeles ikke hævne, hævnen hører mig til, jeg vil betale, siger den Herre 
Zebaot.”
 Jordmenneskene befinder sig altså på et sted i udviklingens spiralafsnit, 
hvor den lyse udstråling er i sin vorden, medens den mørke udstråling af samme 
princip er i stærk aftagen. Denne aftagen bliver netop fundamental, idet jorden 
allerede har passeret kulminationen for den mørke udstråling, som derved 
forlængst er indgået i jordmenneskenes bevidsthed som naturlige anlæg. Derved 
overflødiggøres de mørke verdensgenløseres mission i jordzonen. Da det jo er 
verdensgenløsernes mission at indplante såvel den mørke som den lyse udstrå-
ling af skabeprincippet i menneskebevidstheden således, at den hos de pågæl-
dende væsener kan blive til naturlige anlæg og derved befordre kulminationen, 
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vil man kunne forstå, at enhver lys eller mørk verdensgenløsers mission er forbi 
eller savner enhver betingelse der, hvor de pågældende udstrålinger i forvejen 
kulminerer.

Og da jordkloden netop hører til en sådan zone, hvor den mørke udstråling 
kulminerer eller er blevet til naturlige anlæg hos dens menneskehed, er det 
dermed synligt, at mørke verdensgenløsere er blevet en total umulighed i det 
jordiske område. Anderledes stiller det sig med skabeprincippets lyse udstråling, 
der kun er i sin vorden i nævnte område. Vi bliver derfor også vidne til, at jord-
menneskenes nuværende udvikling bliver ført af lyse verdensgenløsere. Sådanne 
væsener vil igen være at kende som dem, der er ophav til de nu førende verdens-
religioner; og deres identitet som “lys” eller som tilhørende den lyse udstråling vil 
altså være at stadfæste i samme grad, som de i deres visdom eller lære har 
forkyndt kærlighed i renkultur og derved taget afstand fra enhver form for udfol-
delse af princippet “at dræbe” eller de tidligere omtalte detaljer i skabeprincippets 
mørke udstråling. Da det ligger udenfor min opgave at skulle definere eller give 
oplysning om de enkelte individualiteter indenfor disse sidste af menneskehedens 
store velgørere, kan jeg ikke her i Livets Bog komme nærmere ind på samtlige 
væsener, men blot fremhæve, at de hver især på sin vis indtil en vis grad har 
været besjælet af eller indviet i det store interplanetariske princips lyse udstrå-
ling, som nu vil komme til at udgøre den betingende magtfaktor i jordens kosmiske 
styrelse og fremtidige udviklingsbane.

Jordmenneskene har således, ligeså længe de har været henhørende under 
begrebet “mennesker”, været ført af ældre brødre til sig i udviklingen, først af 
mørke og nu senere af lyse verdensgenløsere; men deres syn på disse deres 
kosmiske førere har grundet på deres primitive åndelige standpunkt undertiden 
antaget meget fantastiske former. Disse væsener er som regel af deres samtid 
blevet mødt med megen vantro og misforståelse, for derefter, når den guddomme-
lige virkning af deres mission var åbenlys, af efterverdenen at blive mødt med en 
så urokkelig tro eller uindskrænket anerkendelse, at den resulterede i dyrkelse. 
Og jo mere disse væsener gik over i fortiden, blev til myter, sagn og legender, 
desto mere forvandlede troen på dem sig til overtro. Der blev frit spillerum for 
den primitive fantasi, og disse væsener blev sluttelig anerkendt og tilbedt som 
rene guddomme. Denne fantastiske dyrkelse eller tilbedelse af ældre brødre i 
udviklingen i stedet for den virkelige Guddom blev senere en af de pågældende 
menneskesamfunds største hindringer for videre udvikling, ligesom det samme 
forhold for tusinder af mennesker naturligvis også er til stede i vore dage indenfor 
verdensreligionerne. Men denne gene vil ikke i så omfattende en grad komme til 
at gentage sig i den ny verdenskultur, idet menneskenes bevidsthed gennem den 
ny verdensimpuls direkte vil blive indstillet på Faderen eller Guddommen. [...]

41. Lyse verdensgenløsere

42. Verdensgenløserdyrkelse
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Det Evige Verdensbillede, bind 3, stk. 33.36 og Livets Bog, bind 1, stk. 31 
og 174. Om lidelsen og menneskets moralske udvikling.

Spørgsmål til inspiration:
1. Hvordan udvikler lidelsen menneskets moral ifølge Martinus?
2. Hvordan hjælper kendskabet til den seksuelle polforvandling os til at forstå 

forskellige individers udviklingsproces og moralske holdning?
3. På hvilke områder skriver Martinus, at vi er nødt til at videreudvikle vor 

moral?
4. Har du egne erfaringer med at begynde at vende den anden kind til og ikke 

længere kunne nænne gøre det, du tidligere har gjort?

Vi er hermed kommet til forståelse af, at det jordiske menneske er et væsen, der 
samtidigt befinder sig i en døende livsepoke og en begyndende ny livsepoke. Den 
døende eller den degenererende livsepoke udgør den, der befordres af væsenets 
énpolede tilstand og udgør fundamentet for dets parrings- eller ægteskabstalent 
og dernæst for dets inhumane, krigeriske og dræbende natur. Den begyndende 
ny livsepoke udgør den dobbeltpolede tilstand, den der skal udvikle sig og blive 
fundamentet for væsenets totale næstekærlighedsevne eller talent. Disse to 
livsepoker, hvori det ufærdige jordmenneske lever, udgør den fundamentale årsag 
til, at væsenet er kommet ind under begrebet “menneske” og ikke stadig frem-
træder som et dyr. Disse to epoker har hver sin særlige livslov. Disse to love 
udgør to diametrale modsætninger. De er bestemmende for udviklingen af den 
menneskelige psyke og væremåde. Dette udviklingsområde, i hvilket væsenerne 
bliver forvandlede fra énpolethed til dobbeltpolethed, er intet mindre end en 
sidste stor fase i den guddommelige indvielse, som udgør forvandlingen af væse-
net fra dyr til menneske. Denne fase eller dette udviklingsområde udgør en 
umådelig træning for væsenet i resignation, tolerance, tilgivelse af fjender, ja, 
endog af sin eventuelle utro ægtefælle, opgivelse af vrede, bitterhed eller had 
imod sin næste. I dette mørkets og lidelsernes område lærer væsenet her til 
bunds, at det er en livsbetingelse at bekæmpe alle sine ufærdige naturer, der er 
en overtrædelse af kærlighedsloven, hvis det vil opnå total fuldkommenhed og 
blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Det er denne fase i Guds 
skabelse af mennesket, der berettiget bærer navnet “Indvielse”. Denne er for 
mennesket en fuldstændig renselsesproces, i hvilken det totalt overvinder og 
befrier sig fra det onde. Og efter denne sejr fremtræder mennesket nu som 
aspirant til dagsbevidst at modtage kosmiske oplevelser fra livets højeste sfærer. 
Sådanne oplevelser er naturligvis meget neddæmpede og lempelige, da væsenets 
fysiske hjerne skal udvikles til at kunne tåle disse kosmiske nedslag i bevidsthe-
den af Guds hellige ånd. Det er disse, vi allerede tidligere har nævnt som “kosmi-

Tirsdag

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

33.36 Mørket som et led i Guds indvielse af mennesket i sit billede

Meningen med lidelsen og menneskets poludvikling

10



ske glimt”. Sådanne kosmiske glimt kan begynde allerede endnu før mennesket 
er helt frigjort af mørket, men de er meget begrænsede. Men efterhånden, som 
væsenet kommer igennem denne sin mørke skæbne, og næstekærligheden bliver 
det primære i dets væremåde, og énpoletheden har tabt sin magt, da bliver 
glimtene større og hyppigere for til sidst at give væsenet en blivende eller perma-
nent kosmisk bevidsthed. Og vi har her det færdige menneske i Guds billede 
efter hans lignelse.

Her skal dog tilføjes, at det virker som retfærdiggørende omstændigheder, når 
man i Livets Bog får at se, at denne jordens nuværende forholdsvis primitive 
moralske standard med dens udløsning af mord, krig og lemlæstelse er identisk 
med udløsningen af en opsummeret samlet virkning af hvert enkelt individs 
manifestation af egoistiske tilbøjeligheder eller lavere tendenser. Den samlede 
jordiske menneskehed udgør nemlig kosmisk set ét samlet legeme, i hvilket hvert 
enkelt individ udgør en enhed. Det enkelte individs manifestation kan derfor 
ikke på nogen som helst måde udløses uden at være identisk med en medvirken-
de faktor i den samlede menneskeheds skæbnedannelse. Da hele verdensaltet 
opretholdes i kraft af evige love, der igen betinger årsag og virkning, og hvis 
yderste konsekvenser igen vil afføde behag eller ubehag, hvilket igen vil sige det 
samme som, at ingen som helst form for manifestation kan eksistere uden at 
være identisk med enten det udløsende moment for behag eller det udløsende 
moment for ubehag, vil denne jordens nuværende moralske misere med tilsvaren-
de lidelsesudbrud i virkeligheden kun udgøre et spørgsmål om årsag og virkning. 
Menneskehedens nuværende tilstand vil altså være udtryk for, at flertallet af 
dens enkelte individer i deres daglige tilværelse har udløst sådanne årsager, hvis 
virkninger i følge de evige love for tilværelse i sin dybeste analyse måtte komme 
til at fremtræde som ubehagelige for den samlede menneskehed. Dette vil så igen 
være ensbetydende med, at hvis det samme flertal af nævnte væsener i sin dagli-
ge tilværelse havde udløst modsatte årsager, ville den nuværende tilværelse for 
menneskeheden i tilsvarende grad have været af en ligeså lykkelig og opbyggende 
form for oplevelse af livet, som den nu er ulykkelig og nedbrydende for det sam-
me samfunds daglige tilværelse. Det moralske mørke, der er blevet manifesteret i 
verden, vil således ikke være at betragte som nogen “helvedesstraf” eller “forban-
delse”, der er kommet over menneskene, men disse udtryk vil derimod overalt, 
hvor de forekommer, kun være at betragte som identiske med lignelser eller 
symboler, tilpassede for en primitiv opfattelsesevne. Det, der derimod er sket, er 
kun dette, at menneskene i overvejende grad har udløst årsager, hvis virkningers 
yderste konsekvenser de ikke kendte, men som nu efter deres udløsning som 
realistiske kendsgerninger i verden danner en glimrende baggrund for individets 
erkendelse af sin egen åndelige uvidenhed og ubehjælpsomhed og således bliver 
en overordentlig kraftig stimulerende basis for de samme individers modtagelig-
hed for en helt ny åndelig oplysning eller visdom endog indtil en sådan grad, at 
denne igen kan resultere i en helt ny og langt fuldkomnere og for nulevende og 
fremtidige menneskers erfaringer, begavelser og opfattelsesevner mere tidstilpas-
set kulturbasis eller verdensmoral, indenfor hvis område individets oplevelse af 
sin egen identitet som et udødeligt væsen, som en gudesøn og som et væsen for 
hvem praktiseringen af kærlighed til sin næste er blevet en naturlig vane eller et 
anlæg, og derved gør den evige fred til en kendsgerning på de jordiske kontinen-
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ter. Den senere jordiske lidelsestilstand har således bragt det gode med sig, at 
der er skabt mulighed for, at en ny og bedre form for tilværelse kan begynde at 
holde sit indtog i den jordiske sfære.

Indenfor jordmenneskenes rækker arbejder angsten og rædslen videre og skaber 
mere og mere liv og bevidsthed i individets bøn om beskyttelse. Gennem denne 
bøn opstod efterhånden hele dets religiøse udvikling. Denne udvikling blev så 
igen stimuleret og båret af de energibølger fra “det guddommelige skabeprincip”, 
vi har udtrykt som “kosmiske verdensimpulser”, og hvis udløsende medier er 
betegnede som “verdensgenløsere”. I de første stadier af nævnte udvikling, hvor 
angst og frygt endnu var udgørende den hovedsagelig drivende spore i individets 
daglige bevidsthedsliv, måtte denne jo blive til fordel for selviskhed. Det drejede 
sig jo om for individet at kunne blive i stand til at overvinde sine fjender, og det 
var i dets mangler heraf, at det fik et forsyn nødig. I dette forsyn så individet 
efterhånden et overmægtigt væsen eller et væsen i dets eget billede, men naturlig-
vis udstyret med de formentlige fuldkommenheder, som det selv manglede. Ved 
ofringer og handlinger søgte individet at gøre sig til yndest hos dette væsen for der 
at hente støtte til overvindelse af sine vanskeligheder. Da disse vanskeligheder 
bestod i overvindelse af dets blodtørstige medvæsener, blev alle, der var udstyret 
med særlig kraft og styrke, og som derfor havde særlige anlæg for at kunne over-
mande og sejre over fjenderne, til “helteskikkelser”. Og den gældende moral var 
således af en mørk natur. Denne morals dønninger går endnu gennem det jord-
menneskelige samfundslegeme. Men da den mørke moral hovedsagelig er bestå-
ende af tyngdeenergi og derved befordrende alle former for lidelse, og lidelse igen 
forædler følelseslivet, hvilket vil sige, at den udvikler evnen til at føle medliden-
hed, barmhjertighed, opofrelse osv., blev nævnte moral således underminerende 
sig selv, alt eftersom den afstedkom så megen lidelse for det pågældende individ, 
at nævnte forædling fandt sted. Med denne forædlings tiltagende udvikling 
opstod antipati mod den mørke moral, mod bevidst udfoldelse af lidelse. Denne 
antipati er således begyndelsen til den moral, der bæres af den lyse udstråling fra 
“det guddommelige skabeprincip”, som nu gennem civilisation og kultur skal føre 
jordmenneskeheden mod den store fødsel.

[...] Der forekommer ikke noget som helst i det levende væsens struktur, der ikke er 
en virkning af det seksuelle begær. Den seksuelle drift ligger bag ved hjertets 
pulsslag, såvel som den ligger bag fødslen af hvert levende væsen, der fra den 
åndelige verden træder ind i den fysiske. Den ligger bag en talers vældige inspira-
tion og kraft, såvel som den ligger bag den forelskedes kælne og indsmigrende 
hvisken overfor den elskede. Den befordrer fuglenes overstrømmende livsglæde og 
elskovssange om foråret, ligesåvel som den ligger bag ved jordmenneskets 
elskovsfryd og brudenætter. Den befordrer det forfærdeligste mord, den hæsligste 

Livets Bog, bind 4, stk. 1472 og Det Evige Verdensbillede, bind 3, stk. 
33.18, 33.40, 33.42, 33.44-33.45: Om den højeste ild og den seksuelle 
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brutalitet, tortur og lemlæstelse eller sadisme i renkultur, såvel som den befordrer 
næstekærlighedens strålende, altomfavnende hengivenhed, eller den fryd og 
glæde, der ligger i at lyse og varme for omgivelserne. Den bringer individet til 
slutteligt at elske udenom alle ydre foreteelser, skønhedsbegreber, race og positi-
on, såvel som den også begrænser sympatien eller kærligheden til netop at være 
afhængig af disse skønhedsbegreber, race, social position, moralske forestillinger 
eller flokkens mening. Den samme drift befordrer individets passage lige fra de 
højeste åndelige verdeners strålende lysregioner og ned til de mest golde og af 
mental kulde isnende hadets, sorgens og lidelsernes mørkeste regioner. Den 
befordrer individet fra den allerhøjeste viden om dets identitet med Guddommen 
og ned til den mest totale uvidenhed og primitivitet, hvor væsenet tror sig ét med 
materien, stoffet, og behandler sig selv og sin næste som en blot og bar “timelig 
ting”, der kun har tilintetgørelse i vente. Den fratager individet “kosmisk bevidst-
hed” og gør det evigt levende væsen identisk med “døden”, ligesåvel som den 
befordrer individet ud af “dødens” mørke og kolde sfære for at hæve det mod 
intellektualitetens eller det kosmiske bevidsthedslivs allerhøjeste tinder hinsides 
alle skyer som universets og solbyernes evige lys, værende ét med den evige 
Fader. Det seksuelle begær og dets tilfredsstillelse er den allerhøjeste form for sult 
og mættelse og bliver derved hele tilværelsens, “det godes” og “det ondes” alfa og 
omega. Det udgør den evigt flammende dynamiske kraft, uden hvilken enhver 
form for manifestation og skabelse og dermed enhver form for åbenbarelse, enhver 
form for oplevelse af livet, ville være en umulighed. Denne sult og mættelse er 
derfor her i “Livets Bog” udtrykt under navnet “den højeste ild”.

Forannævnte evne har sit eget organiske sympatiske anlæg, der hører ind under 
den modsatte pol i væsenet. Den må derfor ikke forveksles med parringsdriftens 
sympatiske anlæg, der hører ind under den ordinære pol i væsenet. Det ufærdige 
menneske er således på en gang énpolet i kraft af den ordinære pols domæne, og 
dobbeltpolet i kraft af den modsatte pols begyndende funktion. Dobbeltpolethe-
den afføder nu efterhånden ikke blot intellektuel udvikling, den begynder også i 
forbindelse med væsenets mørke skæbne eller lidelser at udvikle humanitet eller 
den virkelige næstekærlighed. Denne begyndende kærlighed adskiller sig fra den 
ægteskabelige kærlighed derved, at den udgør “alkærlighed”. Dette vil sige: en 
kærlighed, i kraft af hvilken væsenet føler medlidenhed med alle lidende væse-
ner, dyr såvel som mennesker, en kærlighed i kraft af hvilken væsenet hellere vil 
give end at tage, en kærlighed i kraft af hvilken væsenet ikke kan dræbe, myrde 
eller føre krig, en kærlighed i kraft af hvilken væsenet tilgiver sine fjender og 
opfylder Kristi påbud: “... elsker eders fjender, velsigner dem, som forbander eder, 
gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge 
eder ...”. (Matt. 5.44). Vi bliver således her vidne til den virkelige og absolutte 
kærlighed, den der er universets grundtone, og på hvilken hele verdensaltet er 
baseret. Det er her let at se, at denne absolutte kærlighed er noget ganske andet 
end den ægteskabelige kærlighed eller parringssympatien, i kraft af hvilken man 
kun kan elske væsener af modsat køn, have sympati for ægtemagen og afkom-
met. Men der ud over afføder den samme parringssympati kun skinsyge, jalousi, 
lemlæstende og dræbende skinsygedramaer og krigstilstande og bloddryppende 
hævnakter som livsbetingende fundamenter i de endnu primitive væseners 
dyriske selvopholdelsesdrift. Dette understreges yderligere i kraft af dyrenes 
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organismer, af hvilke de fleste er udstyrede med geniale, organiske mordvåben 
for dyrenes forsvars- og angrebsberedskab. Parringskærligheden er således 
absolut ikke beregnet på at skabe fred i verden. Dens struktur er kun et orga-
nisk beredskab for fysisk organismeskabelse og den heraf affødte mulighed for 
væsenernes fysiske genfødsel eller reinkarnation. Uden denne forplantnings-
struktur ville en virkelig inkarnation af ånd i fast og massiv fysisk materie være 
en umulighed. Og uden inkarnation af væsenerne i fysisk materie ingen bevidst-
hedsskabelse og dermed ingen livsoplevelse. Det er jo på det fysiske plan, at 
væsenerne lærer at kende forskel på ondt og godt. [...]

Vi er her blevet bekendt med den særlige skæbnesituation, jordmenneskeheden 
for tiden passerer. Vi har fået belyst énpolethedens fundamentale område i det 
ufærdige jordmenneskes bevidsthed og daglige væremåde. Vi har set, at den 
udgør organstrukturen for mørkets skabelse i verden og for befordringen af de 
levende væseners forplantningsproces eller den fysiske organismeskabelse, der 
muliggør væsenets genfødsel eller reinkarnation. Vi har set, at denne organ-
struktur ikke er beregnet til at kunne skabe den absolutte næstekærlighed eller 
alkærlighed. Den nævnte organiske struktur kan kun lige afføde den sympati, 
der skal til, for at det mere fremskredne dyr kan befordre parringstilstanden og 
fornemme det guddommelige lys i parringsakten som en behags- eller vellystkul-
mination og føle behaget eller velværet i samliv med ægtemagen og afkommet. 
Den sympati, der findes ud over væsenets parringssympati eller forelskelsestil-
stand hører ind under den virkelige og absolutte kærlighed. Denne kan kun 
befordres eller udvikles igennem væsenets mørke skæbne eller lidelserne og 
væksten af den modsatte pols organiske struktur i væsenet. Da denne organiske 
struktur begyndte at udvikle sig i dyret, begyndte dette væsen at blive til menne-
ske. Det begyndte efterhånden at få følelse og en begyndende intelligens. Væse-
net blev derved de øvrige dyr overlegent. Da kærlighedsevnen kun kunne udvik-
les, alt eftersom væsenet fik oplevet sin lidelseskarma eller mørke, dødbringende 
skæbne, kunne det indtil da kun fremtræde som et ukærligt væsen, i hvem 
primitiv følelse, krigeriske tilbøjeligheder, skinsyge, had og hævntørst, misundel-
se og intolerance var fundamentalt ubeherskede anlæg. At et samfund af sådan-
ne væsener måtte blive krigeriske og dræbende over for hverandre er en selvfølge. 
Ved hjælp af den begyndende menneskelige begavelse, men endnu uden næste-
kærlighed, blev énpoletheden en meget forstærket, herskende, brutal faktor i 
samfundenes indbyrdes forhold såvel som i forholdet mand og mand imellem. Og 
denne énpolethed udgør samtidig en meget herskende faktor helt op i de moder-
ne kulturmenneskers nationer eller stater. Derfor ser vi endog meget stærke 
énpolede manifestationer side om side med dobbeltpolethedens manifestationer, 
hvilket altså vil sige: side om side med humane manifestationer. 

Da det ufærdige menneske er et væsen, i hvem den modsatte pol, altså den 
feminine i manden og den maskuline i kvinden, er under udvikling, og væsenet 
således er et begyndende dobbeltpolet væsen, bliver dets daglige liv og væremåde 
en tilsvarende blanding af énpolede og dobbeltpolede manifestationer. Det ufær-
dige menneske forekommer derfor hverken i énpolet eller dobbeltpolet renkultur. 
Men det er absolut ikke vanskeligt at skelne de énpolede og dobbeltpolede mani-
festationer fra hverandre. Forelskelses-, parrings- eller ægteskabstilstanden og 
sympatien for afkommet er som før nævnt énpolethedens eneste lysområde. Uden 
for dette område er det ikke muligt at kunne elske sin næste som sig selv. Ja, 

33.40 Enpoletheden og dobbeltpoletheden side om side i den ufærdige menneskelige  
 psyke og væremåde

33.42 Enpoletheden kan kun afføde princippet: “Enhver er sig selv nærmest”

14



væsenet kan end ikke elske sin ægtemage, som det elsker sig selv. Ægteskabs- 
eller parringssympatien er i allerhøjeste grad baseret på parternes forelskelse. I 
situationer, hvor dette ikke er tilfældet, idet den ene af parterne svigter den 
anden part, kan der opstå bitterhed, vrede og had mellem parterne, ja, endog 
dødsfjendskab. Forelskelse er således af egoistisk art. Den giver kun for at tage 
eller for at eje den anden part. Nogen absolut kærlighed, dette “hellere at give end 
at tage”, afføder énpoletheden absolut ikke. Det er rigtigt, at et dyr undertiden 
med dødsforagt forsvarer sit afkom, og det er meget beundringsværdigt, og giver 
udtryk for dyrets overordentligt store sympati for sit afkom. Men denne sympati 
er absolut ikke alkærlighed; det er ikke en sympati, dyret ligesom Kristus eller 
det færdige menneske i Guds billede kan yde alle og enhver. Det er heller ikke 
dets mission. I henhold til dyrets énpolede, organiske struktur kan det, som vi 
allerede ved, kun udfolde parrings- eller ægteskabssympatien, som kun stræk-
ker sig til et væsen af modsat køn og sit afkom. Her ud over kommer så dets 
følelse over for andre væsener, dyr og mennesker. Denne følelse er meget primitiv, 
så længe dyret endnu næsten er énpolet i renkultur, hvilket vil sige: i dets første 
primitive livsepoke som menneske. Denne primitive følelse befordrer princippet  
“enhver er sig selv nærmest”.

Det dræbende princip fortsætter som livsfundament langt op i væsenets livsepo-
ke, efter at det er begyndt at fremtræde som menneske. Og her er dets dræbende 
natur absolut ikke taget af. I kraft af den modsatte pols udvikling af den menne-
skelige begavelse i intelligens og som følge af en endnu meget spæd eller helt 
manglende human følelse, blev dette begyndende menneskes drabsevne mangfol-
diggjort. Det nåede frem til i kraft af dets begyndende menneskelige begavelse i 
løbet af sekunder med særlige våben at kunne udslette hele millionbyer med 
deres befolkninger og kulturgoder. Poludviklingen hævede således væsenet op fra 
dyrets tilstand. Det var nu begyndt at være et andet væsen. Det var ikke mere et 
dyr, men det var heller ikke endnu blevet til et virkeligt menneske i Guds billede 
efter hans lignelse. Det var i virkeligheden nu så langt borte fra denne guddom-
melige væsenstilstand, som det overhovedet kunne komme. Det var nu et væsen, 
der var så genialt begavet i mørkets favør, at det kunne udløse et kulminerende 
ragnarok, et dødsflammende helvede med lemlæstelse, pine og smerte, død og 
undergang for millioner og atter millioner af mennesker. Kan denne kulmineren-
de mørkets væsenstilstand vise eller betegne noget som helst andet end netop 
det, Bibelen udtrykker ved begreberne “djævelen”, “satan” eller “den onde”? – Vi 
har således her for os mørkets kulmination. Det er kulminationen af menneske-
lig begavelse uden kærlighed.

Det er netop den forannævnte manifestation af et liv i menneskelig begavelse 
uden kærlighed, der gør mørkets kulmination til en indvielse af det levende 
væsen. Hvordan skulle nævnte væsen uden oplevelse af mørkets kulmination 
som kendsgerning få evnen til at udfolde visdom, forstand og kærlighed? – Og 
hvordan skulle disse foreteelser kunne blive til og eksistere uden at være et 
resultat af mørket? – Oplevelsen af mørket er således en betingelse for skabelsen 
af den bevidsthed i visdom, forstand og kærlighed, der skal til, for at væsenet 
kan fremtræde som mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Mørket er 
derfor i sin dybeste analyse trods alt en guddommelig velsignelse. Det er derfor, 
at vi her i vore kosmiske analyser udtrykker det som “det ubehagelige gode”. Og 
yderligere kan det tjene til opmuntring, at denne mørkets kulminations epoke 

33.44 Djævlebevidsthed

33.45 Hvordan mørkets kulmination bliver en guddommelig indvielse for væsenet
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kun strækker sig over en sjettedel af hele et spiralkredsløbs område. Inden for 
denne sjettedel bliver væsenet færdiggjort i Guds billede efter hans lignelse. Det 
kan da som et strålende kristusvæsen fortsætte sin tilværelse i spiralkredsløbets 
højeste riger i kulminerende alkærlighed, visdom og salighed i en fem gange 
længere tidsepoke end den epoke, dets passage igennem mørkets sfære udgør. Og 
da denne sidstnævnte passage, som før nævnt, er en livsbetingelse for skabelsen 
af netop den totalt fuldkomne menneske- eller kristusbevidsthed, uden hvilken 
oplevelsen i de højeste lysverdener i kulminerende alkærlighed, visdom og salig-
hed vil være en total umulighed, bliver det evige ord om Guds skabelse: “alt er 
såre godt”, her til absolut virkelighed eller kendsgerning for den udviklede 
forsker.

Igennem dette vort arbejde eller disse nævnte kosmiske analyser vil enhver 
udviklet læser være i stand til at se, at vejen til den virkelige lykke eller sande 
glæde ved at være til, vejen til “himmeriges rige” udelukkende ligger i afvænnin-
gen af den “anti-humanistiske” bevidsthedsdel og i udviklingen af den “humani-
stiske” eller “menneskelige” bevidsthedsdel i hans eget væsen.
 Og tænk, hvilken åbenbaring af skønhed og livsglæde der venter væsener-
ne, når de får forståelsen af deres egen “humanistiske” bevidsthedsside og igen-
nem denne forståelse gør den til vanebevidsthed eller selvfølgeligt dagligt liv. 
Tænk, hvordan dette daglige liv må blive for de samme væsener. Tænk, en tilvæ-
relse, hvor man ikke mere behøver at aflåse sine døre, ikke mere behøver at have 
pigtrådsspærringer og plankeværker, ikke mere behøver hverken politivæsen, 
straffeanstalter eller tugthuse, ikke mere behøver at have militærvæsen med 
dets krigsmaskiner, dødsapparater og lemlæstelsesprocesser, ikke mere behøver 
at albue sig frem på næstens bekostning, ikke mere er udsat for brødnid, misun-
delse, skinsyge og bagtalelse, ikke mere lever i ulykkelige kærlighedstilstande 
eller er bundet i ulykkelige ægteskaber eller andre former for ulykkelige fysiske 
og sjælelige forhold, intet nervesammenbrud, ingen sindssyge, ingen fornedrelse, 
undertrykkelse eller andre af det daglige livs gener. Tænk, at kunne leve i et 
sådant fra dyriske tendenser udrenset jordmenneskeligt samliv. Tror man ikke, 
det er denne tilværelsesform, der udgør den “varige fred”, den “velbehagelighed”, 
som er bebudet jordmenneskene igennem juleevangeliet? – Tror man ikke, det er 
denne form for oplevelse af livet, der er “himmeriges rige” og dermed udgør den 
fra dyrets princip, den dræbende livsmetode, genløste eller befriede jordmenne-
skelige mentale verden.

Og al denne guddommelige herlighed, hele denne altoverstrålende åbenbaring af 
himmelsk lys, den altomfavnende indbyrdes kærlighed, der da må være mellem 
væsenerne, er altså udelukkende kun betinget af, at hvert enkelt jordmenneske 
får at se, hvor stor en gene og althæmmende dets dyriske eller “anti-humanisti-
ske” natur i dag er for deres dybeste eller inderste idealdrømme eller mentale 

Livets Bog, bind 4, stk. 1530-1531: Om menneskets udvikling mod 
humanitet.

Livets Bog, bind 4

1530. Vejen til “himmeriges rige” ligger udelukkende i afvænningen af den “dyriske” natur og i  
 tilvænningen af den humanistiske eller menneskelige natur i jordmenneskets mentalitet

1531. Hvad vi igennem vore kosmiske analyser har vist angående moral og næstekærlighed
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længslers tilfredsstillelse.
 Vi har her igennem vore analyser vist, at moral og næstekærlighed må være 
identisk. Enhver moral, der ikke kan forenes med næstekærlighed, er et falsum, er 
en afvej fra lyset og fører urokkeligt sit ophav ind i mørket, ind i ulykke og lidelse. 
Vi har således her i “Livets Bog” vist, at den absolutte rod til alt det såkaldte 
“onde”, til “mørket” eller “helvede” udelukkende er ukærlighed imod næsten. Vi 
har igennem vore kosmiske analyser givet et udtømmende materiale for intelligen-
sen og gjort synet af denne kærligheds absolutte nødvendighed tilgængelig for 
forstanden. For den udviklede læser bliver livets store facitter eller påbud om 
næstekærlighed igennem nævnte analyser ikke mere en trossag, men er derimod 
en urokkelig viden. Kærligheden til næsten, hvilket vil sige: til medvæsenerne og 
omgivelserne, såvel som forståelsen af, at roden til al jordmenneskelig ulykke og 
lidelse udelukkende har sæde i den del af jordmenneskets bevidsthed, der udgør 
dets dyriske urtilstand og som betegnes som det “onde”, bliver selvfølgelig. Det 
jordiske menneske er således endnu på en gang “dyr” og “menneske”. At det ikke 
er udviklingen eller vedligeholdelsen af “dyret”, men derimod af “mennesket” i 
jordmennesket, der er den absolut uundgåelige moral for samme væsen, har vi 
hermed igennem livet og naturen selv urokkeligt stadfæstet.
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Før de moderne trafikmidler blev opfundne, og samfærdslen mellem de forskelli-
ge verdensdele endnu næsten var umulig eller meget besværlig, levede de samme 
verdensdeles jordmennesker afsondret og uafhængigt af hverandre. Og da den 
daglige kamp for tilværelsen ikke var helt den samme i hver verdensdel, blev 
væsenernes erfaringer ligeledes af forskellig natur, hvilket igen nødvendigvis 
måtte resultere i, at de nævnte væsener i opfattelse af moral og idealisme også 
måtte blive forskellige eller afvigende fra hverandre i de forskellige verdensdele. 
Hver verdensdel fik således sin særlige form for religion, idealisme og moral. 
Efterhånden som den lyse udstråling tog til, blev de mest fremskredne religioner 
stilet hen imod “internationalisme”, og væsenerne indenfor hver af de pågældende 
religioner blev derfor af den opfattelse, at deres særlige religion skulle vokse og 
omslutte alle folk, medens de andre eksisterende religioner blev anset for at være 
“hedenske” og deres tilhængere for “vantroende”. Men da det kun var de i de 
nævnte religioner forekommende dybeste kerneideer, der var af universal eller 
international natur, medens de ydre former og tilpasninger udelukkende var 
baseret på det særlige folk, i hvilken hver især af de nævnte religioner var opstå-
et, kunne en sådan religion aldrig nogen sinde blive helt fyldestgørende for et 
andet folk end det, til hvis erfaringer og udviklingstilstand den særligt eller 
specielt var tilpasset. Og de forskellige såkaldte “verdensreligioner” fremtræder 
derfor også skarpt overfor hverandre, og ikke en eneste af disse vil være i stand 
til at udfylde de betingelser, der er absolut nødvendige for en religion, der skal 
kunne være specialreligion for hele verden eller for den samlede jordiske menne-
skehed. Men da de som før nævnt har i sig internationale idéer og tendenser, 
påvirker de dog hver især jordmenneskeheden til at stile mod enheden, mod “én 
hjord, én hyrde”. Og den samlede jordmenneskeheds religiøse sammenslutninger, 

Livets Bog, bind 1, stk. 89-90, 100, 102, 117: Om samfundets moralske 
udvikling og nationalisme hhv. internationalisering.

Spørgsmål til inspiration:
1. Hvordan ser samfundsmoralen ud i dag (fx. i Skandinavien) og hvordan har 

den udviklet sig i løbet af de seneste hundrede år?
2. Hvad skriver Martinus om nationalismens hhv. internationalismens moral?
3. Hvordan kan vi forstå, at nationalisme stadig i dag kan virke tillokkende, 

trods dens velkendte negative virkninger gennem historien?
4. Hvilke tegn ser vi i dag på internationalismens vækst?
5. Hvad kendetegner ifølge Martinus det falske forretningsprincip, og hvordan 

vil forretningsprincippet udvikles i fremtiden?

Onsdag

Livets Bog, Bind 1

Samfundets moral: Krig og fred. Nationalisme og
internationalisme. Det falske og det sande forretningsprincip

89. Verdensreligionernes diskvalifikationer som specialreligion for hele verden.  
 Jordmenneskehedens forening under “én religion”
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Men en religion, der skal formå at koncentrere hele den samlede jordmenneske-
heds interesse i sig, må være af en sådan natur, at den er inspirerende ligesåvel 
for videnskabens mest fremragende repræsentanter som for repræsentanterne for 
den mest primitive uvidenhed. Den må kunne give ufejlbarlige svar på alle Vestens 
såvel som Østens erfaringer og oplevelser. Den må tilfredsstille alle folkeslag. Men 
en religion, der skal tilfredsstille så enorme krav, kan ikke være af lokal natur. 
Den kan ikke tage sigte på et særligt folk, en særlig videnskab eller et særligt 
erfaringsfelt. Den kan ikke være partisk for nogen eller noget. Den må lade enhver 
tænkelig mulighed for udvikling stå åben. En sådan religion må derfor være ikke 
alene af international, men også af universal natur. Den kan ikke blot være en 
forestilling om sandheden. Den må være sandheden selv. I modsat fald vil den 
komme til kort. Den vil blive en adskillende i stedet for en forenende kraft. Den vil 
skabe splid mellem sine tilhængere og “ikketilhængere”. Den vil sætte skel mellem 
“troende” og “vantroende”, mellem “frelste” og “fortabte”. Den vil gå imod sin 
opgave og skabe nationalisme i stedet for internationalisme, skabe selviskhed i 
stedet for uselviskhed og derved blive en kilde til ufred i stedet for at blive en 
basis for opfyldelsen af jordmenneskenes ønske om en varig fred. Den religion, 
som således skal formå at gøre den i racer, nationer og trossamfund adskilte 
menneskehed til “én hjord”, kan altså kun udgøres af en realitet, der absolut er 
ens for alle mennesker, ganske uafhængig af om disse tilhører den hvide eller de 
kulørte racer, ligegyldig om de tilhører natur- eller kulturmennesker. Den må vise 
enhver tings berettigede plads i den guddommelige verdensplan og derved gøre alt 
forståeligt og alle forståelige. En sådan religion kan ikke udgøres af en “lavet” 
religion, men absolut kun af “livets egen religion”, (se stykke 15) eller selve den 
evige sandhed i utilsløret tilstand. Dette vil igen sige det samme som en i harmoni 
med alle erfaringer fremtrædende viden om livets evige love, dybeste problemer 
eller den guddommelige verdensplan. Den overbevisning om livets højeste proble-
mer, der skal være så stærk, at den kan samle og forene alle jordmenneskers 
højeste interesse i sig og derved blive det klippefaste tyngdepunkt, på hvilket det 
kommende menneskerige kan hvile, kan ikke være en myte, et sagn, en formod-
ning eller teori, en kombination af overleveringer eller dogmer. Det kan ikke være 
en overbevisning, der er blevet autoritet, fordi den er buddhistisk, muhamedansk 
eller kristen. Det kan heller ikke være en overbevisning, der er blevet populær, 
fordi den er østerlandsk eller vesterlandsk, fordi den er europæisk eller ameri-
kansk, fordi den er materiel eller religiøs. Det kan kun være en overbevisning, der 
har autoritet, fordi den er en kendsgernings analyse, har rod i jordmenneskehe-
dens daglige liv og virkelige erfaringer. Den åndelige basis, der skal gøre alle 
folkeslag på jorden til “én hjord” eller enhed, kan således ikke udgøres af en tro 
på, men en oplevelse af, Guddommen. Den må være selve synet af den evige 
Fader. Ligesom individet har lært at opleve dag og nat, sommer og vinter, hav og 
land, således må det også lære at opleve den ene store Gud, den eneste store 
“hyrde”. Kun i denne oplevelse alene ligger al visdommen, lykken og harmonien. 
Og kun igennem den vil verdensfreden kunne befordres til jordens zoner, og det 
guddommelige rigtige menneskerige opstå. Men at opleve Guddommen er jo det 
samme som at opleve dennes manifestationer. Disse vil igen være at udtrykke som 
væsenernes daglige tilværelse eller oplevelse af livet. Men at opleve den daglige 

trossamfund og religioner er i virkeligheden hver især at ligne ved de spredte 
enkelte dele i en nebulose, der er i færd med at fortætte sig for derved til sidst at 
komme til at udgøre et fast legeme. Dette faste legeme vil være den samlede 
jordiske menneskeheds absolutte forening under én religion.

90. Den “religion”, der skal forene alle jordmennesker til ét folk, til ét rige
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tilværelse med alle dens foreteelser, dens såkaldte “forbrydelser”, lemlæstelser, 
krig, ulykker, armod, nød og sygdom, såvel som dens lyse sider som identisk med 
Guddommens manifestationer, har individet ikke evne til, før det ser disse realite-
ters sande identitet, plads og hensigt i den guddommelige verdensplan og derved 
bliver vidne til, at de samme realiteter har en guddommelig mission, fører til et 
guddommeligt og ophøjet mål, og at de alle uden undtagelse er i den højeste 
kontakt med begrebet “alt er såre godt”. At få denne evne, at komme til at se livet 
fra så stort og ophøjet et horisontområde, at hele verdensplanen bliver synlig, 
bliver til viden, vil altså udgøre den fælles åndelige interesse, den absolut eneste 
religiøse basis, der kan forene alle jordmennesker til ét folk, til ét rige, til “én 
hjord”.

Da alkærligheden på basis af kræfterne fra den ny verdensimpuls er i stærk 
stigende udvikling i individerne, har ovennævnte neutralisering eller hæmning 
ikke helt formået at standse individernes moralske udvikling, men derimod 
bevirket en underminering af deres dyrkelse af “nationalisme” til fordel for en 
vågnende interesse for “internationalisme”. Da “nationalismen” i virkeligheden 
udgør “nationens selviskhed”, og “internationalisme” er “nationens uselviskhed”, 
vil ovennævnte sige det samme som, at nationens selviskhed er i aftagende, 
medens dens uselviskhed er i tiltagende eller i vækst. Men samtidig med uselvisk-
hedens vækst i nationen, vokser også dens krav om og interesse for en anden 
afgørelsesmetode mellem landene end den, der nu eksisterer i form af krig og 
lemlæstelse. Men ligesom individerne indbyrdes ikke kan blive fri for at afgøre 
deres mellemværende ved kamp og lemlæstelse, sålænge de tilhører et samfund 
på stenalderfolkets udviklingstrin og ikke har noget fundamentalt lov- og retsvæ-
sen, således kan nationerne heller ikke blive fri for at afgøre deres indbyrdes 
mellemværender med drastiske og hensynsløse midler, sålænge deres indbyrdes 
forhold med hensyn til organisation og gensidig forståelse også befinder sig på et 
stenaldertrin. Men da forholdet nu er således, at nationernes indbyggere hver for 
sig er vokset frem til et stenalderfolket meget overlegent kulturtrin, kan de ikke 
vedblivende tolerere, at nationernes forhold til hverandre stadig skal befinde sig 
på stenaldertrinet. Og deres høje kultur begynder da også at lade dem skue 
nationernes afgørelsesmidler i form af krig som forbryderiske, på samme måde 
som de forlængst har indset, at de samme afgørelsesmidler mand og mand imel-
lem er forbryderiske og derfor har accepteret udviklingen af det nationale lov- og 
retsvæsen. Og den nuværende udviklingsretning, den voksende internationalis-
me eller alkærligheden vil da også efterhånden neutralisere alle afgørelsesmeto-
der mellem nationerne, der udløses i form af krig og lemlæstelse, til fordel for alle 
sådanne tendenser, der uden blodsudgydelser ad fredelig og human vej og derved 
i harmoni med loven for tilværelse kan lade alle nationer og folkeslag times ret og 
retfærdighed. Og da den fundamentale basis herfor udelukkende er en verdens-
domstol baseret på selve verdensmagten forenet med verdensretten, må en sådan 
international domstol, en sådan overfolkelig verdensøvrighed blive en kendsger-
ning før en varig fred på jorden fundamentalt er underbygget.

Og da uselviskheden og dermed internationalismen på basis af den ny verdens-
impuls vil komme til at udvikle sig indenfor rigdommens såvel som fattigdom-
mens repræsentanter, vil “privatinteressen” komme i aftagende til fordel for 
“fællesinteressen”, der derved vil komme i stigning eller tiltagende. Udviklingen 
vil altså komme til at foregå på den måde, at privatforetagenderne ganske stilfær-

100. Nationernes “selviskhed” og “uselviskhed”. Krigen begynder at opfattes som “ forbryderisk”.  
 Nødvendigheden af en verdensøvrighed

102. Statens tilegnelse af værdierne. Afskaffelse af hær og flåde. Et verdenspoliti
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dig efterhånden bliver konkurreret ud af statsforetagenderne. Og rettens tilegnel-
se af værdierne bliver således ikke af slet så blodig en karakter, som man måske 
straks er tilbøjelig til at mene. Og når statsmagterne på denne måde er blevet 
herre over værdierne og samtidig er nødsaget til at stille disse bag en internatio-
nal domstol, da vil denne repræsentere en altomfattende verdensret, en allerhøje-
ste øvrighed, der med lethed kan garantere harmonien og verdensfreden, idet den 
i kraft af sin egen natur, som identisk med en kombination af al magten forenet 
med al retten, udgør en absolut uoverstigelig skranke for uretten, gridskheden og 
hamstringen og er dermed en ligeså uoverstigelig barrikade for armoden, revoluti-
onen og krigen. Når denne domstol bliver en kendsgerning, vil den altså beskytte 
nationerne ligesåvel som individerne. Og ligesom individerne i en civiliseret stat 
ikke behøver at bevæbne deres hjem med maskingeværer eller behøver at gå 
rundt med våben ved lænd, således vil nationerne også komme til at kunne eksi-
stere uden at skulle have en stående hær og flåde. Dog vil det blive nødvendigt 
for nævnte omfattende domstol bag sig at have en slags våbenmagt, en internati-
onal hær og flåde, men denne magt vil kun komme til at eksistere som et absolut 
upartisk “verdenspoliti”.

Vi er hermed nået igennem alle de vigtigste udviklingsfaktorer, der for tiden 
behersker jordmenneskesamfundet. Vi er blevet vidne til dets ulykkelige tilstand 
og denne tilstands årsag samtidig med, at vi også er blevet sat ind i vejen til dens 
fjernelse. For at denne vej kan blive endnu mere klar og tilgængelig for den 
alvorlige sandhedssøger, skal vi i samklang med nærværende og øvrige kapitler i 
Livets Bog trække et uddrag af jordmenneskesamfundets kosmiske analyse op i 
efterfølgende lille resumé.
 Jordmenneskesamfundet udgør en kosmisk realitet, der befinder sig under 
udvikling. I denne udvikling repræsenterer det et stadium, der igen er at udtrykke 
som en overgangstilstand fra “dyreriget” til “menneskeriget”. Denne tilstand 
kommer derved til at forme sig som en kamp mellem disse to rigers førende energi-
er, der igen henholdsvis er at udtrykke som “selviskheden” og “uselviskheden”. Da 
selviskhedens energier i sin kosmiske natur er eksplosive eller adsplittende, og 
uselviskhedens er klæbrige eller forenende, vil jordmenneskesamfundets udvik-
ling altså være identisk med en forvandling fra en tågeformet adsplittet tilstand til 
en sammenklæbet eller fortættet enhed. Med andre ord, nævnte samfund er at 
ligne ved en stjernetåge, der er på vej til at fortætte sig til en lysende sol. I denne 
fortætningsproces er jordmenneskesamfundet nået frem til at repræsentere en hel 
del enkelte allerede sammensmeltede eller fortættede lysende punkter. Disse 
lysende punkter fremtræder for os i tilværelsen som “nationer” eller “statsmagter”. 
Men fortætningsprocessen udfolder sig stadig videre. I form af en række interna-
tionale foreteelser er statsmagterne allerede smeltet så meget sammen eller er så 
meget afhængige af hverandre, at en enkelt statsmagts afbrydelse eller udeluk-
kelse fra denne sammensmeltning i mange tilfælde er et “brud”, er en katastrofe. 
For jordmenneskehedens mest fremragende intelligens er denne kendsgerning 
allerede blevet så åbenlys, at den har affødt store internationale anti-krigsbevæ-
gelser, fredsligaer og “Folkenes Forbund”, hvilke bevægelser alle er i stigende 
udvikling og udgør kræfter, der mere og mere koncentrerer sig i skabelsen af en 
fælles verdensadministration og verdensregering og derved vil komme til at gøre 
opfyldelsen af verdensreligionernes forjættelse om “én hjord og én hyrde” til en 
kendsgerning. Disse realiteter bliver så meget desto mere synlige som virkelige og 
absolutte kendsgerninger, eftersom alle de lidelser og besværligheder, jordmenne-

117. Et uddrag af jordmenneskehedens kosmiske analyse. Opfyldelsen af det store  
 kærlighedsbud i form af tolv afgørende punkter
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Hele “Det Gamle Testamentes” åndelige eller mentale struktur var således i virke-
ligheden ene og alene baseret på selviskhedens princip omdannet til materielle 
love og foreteelser. Dette princip affødte så igen begyndelsen til det “forretnings-
princip”, der i dag i en altovervældende grad dominerer eller behersker verden. 
“Forretningsprincippet”, der i sig selv er højst guddommeligt, idet det betinger: 
“samme værdi for samme værdi”, i modsat fald ville det jo betyde “snyltning” på 
samfundet eller tilværelsen, blev således det princip, ved hvilket væsenerne 
endnu et stykke vej igennem udviklingen kunne camouflere deres temmeligt 

skeheden for tiden oplever, alle til hobe som årsag peger tilbage på den dyriske 
energi “selviskheden”, som i denne forbindelse er det samme som “nationalisme”. 
Naturligvis betyder dette ikke, at nationernes originale særpræg i ånd og kultur 
skal undertrykkes. Her bliver selvfølgelig kun tale om de dele af samme, der er til 
skade for eller kolliderer med hele den samlede jordmenneskeheds beståen og 
velfærd. Da uselviskhedens befordring i form af “internationalisme” yderligere ad 
åndelig vej bliver stimuleret eller båret af den tidligere omtalte ny verdensimpuls 
fra “det guddommelige skabeprincip”, bliver internationalismens sejr, i form af et 
guddommeligt internationalt verdensrige med én fælles åndelig absolut viden som 
religiøs basis og en på denne basis opbygget fuldkommen eller retfærdig verdens-
administration, ikke i nogen måde at betragte som en utopi eller et i en uoverskue-
lig fremtid fjerntliggende problem, men er derimod en realistisk kendsgerning, på 
hvis skabelse der hver dag foregår en lille brøkdel for vore øjne, og som intet 
jordmenneske derfor ansvarsløst kan modarbejde eller undlade at stimulere. Det 
bliver så meget desto mere en kendsgerning, eftersom de nævnte realiteter eller 
det her i nærværende kapitel skildrede verdensrige med dets fuldkomne konse-
kvenser i virkeligheden kun udgør ophævelsen af alle de fakta, som jordmenne-
skene netop i dag er i færd med at opleve som ufuldkommenheder og mangler. Da 
jordmenneskeheden hovedsagelig består af normale individer, og de normale 
individer kun betjener sig af normale handlinger, og de normale handlinger er 
identiske med dem, som erfaringen har stadfæstet som logiske, vil almenheden 
således komme til at handle logisk med hensyn til jordmenneskesamfundets 
opretholdelse, alt eftersom den netop oplever det ulogiske og fejlagtige i dets 
nuværende eksistens. I modsat fald vil den jo være at stemple som unormal. Men 
da alle erfaringer viser, at der ikke er noget i vejen med jordmenneskesamfundets 
mentalitet, idet det dag for dag udvikler sig og tager lære af alt, udnytter alt, og at 
dets udvikling kosmisk set befinder sig i normal stigning, vil verdensriget i en 
forholdsvis nær fremtid være en virkelighed, hvis skabelse ethvert jordmenneske 
allerede i dag enten er med til at fremskynde eller forsinke. Det store spørgsmål 
for de enkelte jordmennesker bliver derfor dette: “Hvad skal vi gøre for at være i 
samklang med skabelsen af dette guddommelige fredsrige eller udløsningen af 
den absolutte harmoni og lykke på jorden?” Og svaret bliver her ligesom alle andre 
steder i den guddommelige visdom det store bud “elsker hverandre!” [...]

Livets Bog, bind 4, stk. 1316, 1319-1320, 1322, 1333: Om det falske og 
sande forretningsprincip og disses virkninger.

Livets Bog, bind 4

1316. Hvorfor “Det Gamle Testamentes” åndelige struktur affødte det “ forretningsprincip”, der i dag  
 behersker verden og blev et middel, ved hvilket man kunne camouflere sin overdrevne   
 tilegnelse af livets goder på næstens bekostning
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overdrevne selviskhed, deres begær efter at tilegne sig livets goder på næstens 
bekostning. Det blev et middel, ved hvilket denne ublu tilfredsstillelse ligefrem 
kunne camoufleres ned igennem århundreder. Det blev et middel, ved hvilket man 
ad “rettens vej” kunne lade den endnu ufuldkomne øvrighed besørge og beskytte 
denne dyriske tilbøjelighed hos jordmennesket. Den ublu tilfredsstillelse af sine 
overdrevne egoistiske begær, man tidligere måtte tilegne sig ved en åbenlys rå og 
brutal personlig eller individuel magt igennem de af fortidens religioner forherlige-
de og for opnåelsen af “paradiset” nødvendige mord-, drabs- og undertrykkelses-
manifestationer eller andre krigeriske foranstaltninger, fik altså igennem “forret-
ningsprincippet” en slags åben kanal ind i en højere mental sfære, hvor man 
officielt begyndte at få en højere guddomsopfattelse, der fordrede mords og drabs 
afskaffelse og yderligere fordrede, at man hellere skulle give end at tage, ja, lige-
frem fordrede, at man skulle elske sin næste som sig selv. Denne guddomsopfat-
telse og indstilling til næsten var jo for en sådan oldtidsgudsdyrker eller tilbeder 
af den rå magt og styrke eller tilbeder af blodhævnens og undertrykkelsens guder, 
en ligefrem uhyrlighed, og for de øvrige jordmennesker indenfor hans stamme, der 
var mere udviklede og derfor lidt venligere indstillet overfor den ny guds- og mora-
litetsopfattelse, noget, man ikke sådan ligefrem helt og holdent på stående fod 
kunne acceptere.

Men da begæret efter næstens gods, goder eller fordele stadig brændte og flamme-
de i individets indre, og disse goder ikke mere kunne erhverves ved rå magt eller 
selvtægt, da en sådan tilegnelse nu blev betragtet som “røveri” og dermed var 
“strafbart”, kunne “røveri” af næstens goder og fordele kun ustraffet finde sted ad 
skjulte eller camouflerede baner. Og det er disse camouflerede baner, der blev til 
det altbeherskende system, vi i dag kender som “forretningsverdenen”. Nævnte 
verdens fundament er ikke i sig selv det guddommelige “forretningsprincip”: 
“samme værdi for samme værdi”, men derimod et helt andet princip, der former 
sig som udløsning af “størst mulig værdi for den mindst mulige værdi”. Det er dette 
sidste princip, der, afstivet ved hjælp af “reklamekunst”, “propaganda”, “suggesti-
on”, er camoufleret som det “ægte forretningsprincip”, hvis navn det da også 
bærer. Igennem dette “falske forretningsprincip” får fortidens barbari og hensyns-
løse begærlighed overfor næstens ejendom en adgang til tilfredsstillelse eller 
udløsning, der unddrager sig øvrighedens eller “retsvæsenets” indgriben, ja, er 
endog i en kolossal udstrækning ligefrem autoriseret og beskyttet af dette eller 
statens love. Medens det guddommelige eller “ægte forretningsprincip” er et “byt-
teprincip”, ved hvilket værdier eller varer gensidigt kan fordeles til de for de sam-
me varer særligt betrængte folk og racer rundt om på kloden, således at man der, 
hvor man har for meget af en særlig vare, kan bortbytte den med en vare, man 
mangler, og derved skabe en fuldkommen ligelig adgang for alle mennesker til alle 
fornødenheder, så er det “falske forretningsprincip” derimod et princip, hvormed 
man skaber den allerhøjeste form for uligelig fordeling af alle livsvigtige 
fornødenheder. 

Og da det, som nævnt, er dette sidste princip, der efterhånden er blevet en altbe-
herskende faktor i den nuværende jordmenneskelige verdensorden, ser vi da også 
den mest forfærdelige armod, hunger, sult og elendighed visse steder, medens 
man i tilsvarende grad ser en kolossal ophobning af værdier, rigdomme og livsfor-
nødenheder andre steder, bastet og bundet som urørlig “privatejendom”. Adgangen 
til disse værdier kan altså udelukkende kun ske ved, at man går med til at betale 

1320. Konsekvensen af “det falske forretningsprincip”

1319. “Det ægte forretningsprincip” og “det falske forretningsprincip”
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en allerhøjeste pris for det mindst mulige kvantum af nævnte fornødenheder, altså 
“den størst mulige værdi for den mindst mulige værdi”. På denne måde må ethvert 
individ indenfor den jordmenneskelige almenhed i dag, tvunget af de love, som det 
selv med sin “stemmeret” har været med til at skabe og autorisere, betale en 
større eller mindre overpris for hvert eneste stykke brød, ja, for hver eneste mund-
fuld mad og drikke, som livet måtte kræve for sin opretholdelse. Men det er jo ikke 
blot de absolut nødvendige, livsbetingende næringsmidler, der således er bundet 
bag det “falske forretningsprincips” autoriserede love, det er også i allerhøjeste 
grad de livsvigtige beklædningsgenstande og boliger. Her betales også eventyrlige 
overpriser, der ligeledes optårner sig som “privatformuer” for enkelte individer. Ja, 
så vidt går dette camouflerede eller “falske forretningsprincip”, at det også har 
bastet og bundet de enkelte individers legemlige og sjælelige kraft som en funda-
mental “handelsvare”, hvilket i dette tilfælde altså vil sige: som et glimrende objekt 
for en ublu udbytning, der ligeledes er beskyttet af de statslove, individerne ind-
byrdes hver især i uvidenhed om den virkelige sandhed eventuelt glødende har 
underbygget med deres “stemmeret”.

Og vi finder da også i dag jordmenneskeheden stærkt inddelt i to store “klassefor-
skelle”: “overklassen” og “underklassen”. Hver af disse klasser er igen at inddele i 
mindre klasser. Denne klasseinddeling er udelukkende baseret på, hvor begavet 
man er til at jonglere med det kunstige eller “falske forretningsprincip”, og ligele-
des hvor begunstiget man er af dette princip. Er man selv dygtig i udløsningen af 
dette princip, dygtig til at camouflere, lave reklame og suggerere sine ofre og ved 
kostbare annoncer sikre sig de store magtfulde blades velsignelse, begynder 
udplyndringens guldstrøm straks at flyde ind på ens bankkonto, og man hæver 
sig op i “overklassen”. Og her begynder så alle andre døre at åbne sig for en, ja, 
selv i kongers og fyrsters sale bliver man hædret og velsignet med titler og ordner 
for sine “store fortjenester”, sin eventuelle “filantropiske virksomhed”, sine gaver til 
videnskab og kunst eller for andre af de “spild”, der forekommer der, hvor der 
“handles”. Om den “store mand” eventuelt har begyndt sin formues første dannel-
se som “bordelvært” eller som en slags “sortbørsmatador” eller lignende, er kun 
noget, der meget sagte hviskes om i krogene. Åbenlyst har den “store” ordensbe-
hængte mand jo al “offentlighedens” velsignelse. At man er søn eller datter eller 
på anden måde er pårørende af en sådan “stor” mand er naturligvis også en 
vældig begunstigelse og letter adgangen for dannelsen af en ny “snyltning” på 
samfundet. I kraft af sin guldstrøm kan han jo udstyre sine pårørende med alle de 
nødvendige “forretningsmæssige våben”, kaution eller købe virksomheder osv. til 
dem og ordne alle de finesser, der skal til, for at en ny guldstrøm eller flod kan 
begynde at flyde i disses kasser. Han kan således sætte andre “i vej” og derved 
formere “overklassen”. Men han kan naturligvis også ved sin økonomiske overle-
genhed garantere sine pårørende “overklassens” velsignelser, selv om disse skulle 
tilhøre mindre begavede og, “forretningsmæssigt” set, uduelige væsener, der mere 
egner sig til “overklassens” lediggængeri, behagelige “tidsfordriv” og tale om biler, 
klæder, de sidste moder, væddeløb og jagter etc. At “underklassens” individer ikke 
kan være med i denne dans om guldkalven er naturligvis en selvfølge.

At der i jordmenneskene efterhånden vokser en tiltagende længsel efter at få 
afskaffet den økonomiske klasseforskel, så der ikke bliver nogen “overklasse”, der 

1322. “Det falske forretningsprincip” skaber falske klasseforskelle eller den sociale “overklasse” og  
 “underklasse”

1333. “Det Nye Testamente” er “kommunismens” dybeste og inderste kilde. Jesus af Nazaret er  
 modellen til eller forbilledet på den fuldkomne “kommunist” og blev derved “stjernen”, der  
 tændtes julenat på den jordmenneskelige åndshimmel
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kan undertrykke, eller nogen “underklasse”, der kan undertrykkes, må vel også 
opfattes som udtryk for den allerhøjeste normalitet? – Og er det ikke lige akkurat 
denne højeste normalitet, “Det Nye Testamente” har til opgave at skabe indlednin-
gen til? – Er dets erklæring om “den rige mand, der lige så lidt kan komme i him-
len, som en kamel kan gå igennem et nåleøje”, dets beretning om “den rige mand 
og den fattige Lazarus” i dødsriget, samt dets påbud om at “drage sit sværd i 
skeden” og “vende den højre kind til”, og at “den, som har to kjortler, må give den 
ene til den, som ingen har” og i det hele taget “elske sin næste som sig selv”, ikke 
netop lige akkurat udtryk for den økonomiske “overklasses” og “underklasses” 
afskaffelse til fordel for én stor fælles klasse, i hvilken der absolut kun kan være 
den medfødte naturlige standsforskel, nemlig “åndsforskellen”, den forskel der 
udelukkende betinges af væsenernes udviklingsstandard og ikke af deres penge-
pung eller “bankkonto”? – Men når “Det Nye Testamente” således udelukkende 
har til opgave at afskaffe al økonomisk standsforskel, har til opgave at udslette al 
økonomisk “over-” og “underklassevæsen” til fordel for det naturlige “aristokrati”, 
nemlig “åndsaristokratiet”, finder vi jo her “kommunismens” dybeste og inderste 
kilder. Jesus af Nazaret, ophavet til “Det Nye Testamentes” kerneideer, er således 
verdens største og første “kommunist”. Hans væsen eller væremåde udgør billedet 
eller modellen, efter hvilken det jordiske menneske skal forvandles fra at være 
“det falske forretningsprincips” slave til at være “det ægte forretningsprincips” 
geniale udøver, der kulminerer i “hellere at give end at tage”, og i kraft af hvilken 
guddommelig væremåde al udslettelse af de materielle værdiers samfundsskade-
lige ophobninger til fordel for en total samfundsmæssig økonomisk ligevægt imel-
lem alle stater såvel som imellem individer vil blive praktiseret. Ingen “fattige” og 
ingen “rige”, men en altbefordrende glæde-, lykke- og velsignelsesgivende velstand 
til alle jordmennesker over hele kloden vil blive en herskende faktor. Er det ikke 
netop den “velbehagelighed”, der julenatten bebudedes menneskeheden? – Hvor-
dan skulle vel ellers den permanente krig imellem “overklasse” og “underklasse”, 
mellem “arbejdsgiver” og “arbejder” kunne fjernes? – Og hvordan skulle julenat-
tens “fred på jorden” blive til kendsgerning, sålænge det er en livsbetingelse for 
alle jordmennesker at være “soldat” på den ene eller den anden front i denne 
kamp om det nødvendige daglige brød? – I sandhed, det var ikke nogen lille og 
ubetydelig stjerne, der tændtes med Jesu fødsel på den jordmenneskelige ånds-
himmel. Det er her let at forstå de “himmelske hærskarers” jubelsang og lovpris-
ning af den evige Fader.
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Den kosmiske kemi er den åndelige videnskab om, hvorledes et levende væsen 
skaber sin skæbne. Kristus kendte de åndelige love, og det er ud fra dette sit 
kendskab, at han fremkom med ovennævnte advarsel til menneskene. At ignore-
re denne advarsel er at ignorere den mest geniale metode, ved hvilken man kan 
skabe sine egen lykke som menneske. Men hvorfor talte Kristus ikke om “kos-
misk kemi”? Fordi det var hans autoritet, der var brug for, da han levede på 
jorden og lang tid derefter. Menneskene var ikke modne for åndelig videnskab. 
Det er de knapt nok endnu, men nogle begynder at blive det, og mange flere vil 
blive det i kommende tider. Derfor må der nu gives den jordiske menneskehed et 
teoretisk grundlag for skæbnevidenskaben eller kosmisk kemi, således at samme 
menneskeheds enkelte individer, efterhånden som de modnes dertil, kan anven-
de disse teorier i praksis i deres daglige liv. Det vil i de kommende århundreder 
betyde en forvandling af hele menneskehedens skæbne.
 Når Kristus talte om, at man ikke bør dømme andre, vil dette “at dømme”-
sige en ganske bestemt måde at blande tankematerier på. Det vil i almindelighed 
sige at straffe eller at ønske straf over et andet menneske. Og det er jo noget 
alment i vor verden. Staten råder over en autoriseret domstol, som har ret og 
pligt til at dømme et menneske, der har overtrådt statens love. I visse stater kan 
et menneske dømmes til døden for særlige forseelser, og hvor dødsstraffen er 
ophævet, dømmes den anklagede i stedet for til livsvarigt fængsel. Men hvad er 
straf egentlig? Hvad enten straffen ytrer sig som kortere eller længere tids inde-
spærring i et fængsel, som dødsstraf eller blot som bøde eller mulkt, må den 
siges at være en form for hævn. Statens ret til at straffe forbrydere er egentlig 

Spørgsmål til inspiration:
1. Hvad skriver Martinus om sit syn på forbrydelse og straf samt lov- og 

retsvæsen i dagens samfund hhv. i fremtiden?
2. Hvilke konsekvenser har det, at en stat benytter henrettelser?
3. Hvordan kan samfundet beskytte sig mod yngre søskendes mere voldelige 

manifestationer og samtidigt fremme deres menneskelige udvikling på en 
næstekærlig måde?

4. Hvordan vil fremtidens “fængselsvæsen” eller juniorsamfund komme til at 
se ud?

5. Hvilke mentale strategier bruger du selv for at holde dig på “ret køl”, når du 
oplever eller læser om forskellige former for nutidens mørke eller kriminelle 
handlinger?

Torsdag

Fra “Dom og beskyttelse”: Om straf, hævntanker og skæbnevidenskab.

Forbrydelse og straf, retsvæsen og yngre søskende
søskende i den moralske udvikling.

Kosmos, nr. 5-2005

2. Skæbnevidenskab, straf og hævn
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dens ret til at hævne. Men hvordan kan en stat have ret til at hævne, når den 
autoriserede religion i samme stat lærer undersåtterne, at de ikke skal hade og 
hævne, men at de tværtimod bør vende den højre kind til, når de bliver slået på 
den venstre?

Statens ret til straf og hævn viser os tydeligt, at samme stat egentlig ikke kan 
have noget som helst krav på at kaldes en kristen stat, om den så nok så meget 
har kristendommen som “statsreligion”. Den må i forhold til, som den udøver 
straf og hævn, og det vil i særlig grad sige i forhold til, som den udøver dette med 
brutalitet og voldsmetoder, kaldes en hedensk stat. Overalt hvor der er dødsstraf, 
koncentrationslejre og fysisk og åndeligt brutalitet, hvor man påfører mennesker 
fysisk og sjælelig pine, overtræder selve staten, dvs. dens autoriserede magthave-
re, universelle love. De overtræder måske ikke juridiske love, som de i mange 
tilfælde selv har skabt, og dog overtræder de lovene og må tage konsekvensen af 
en sådan handling. Hvad er konsekvensen af, at man dømmer til døden? Det er 
statens død. Thi med hvad dom den dømmer, skal den selv dømmes. Fortæller 
menneskehedens historie ikke netop om masser af staters død og undergang? 
Stater, hvori dødsstraf, tortur, brutal indespærring, slaveri og lignende straffe-
metoder var almindelige? Det er ikke så mærkeligt, at ingen kultur hidtil har 
kunne bestå. De har alle undermineret sig selv, fordi deres love ikke var i over-
ensstemmelse med selve livets love. De har været – og det samme gælder mange 
stater i vor tid – stater “skabt i forbryderens billede”. Det lyder måske mærkeligt, 
og det er heller ikke ment som kritik af nogle stater, hvoraf ingen i dette øjeblik 
kan være anderledes end de er, ligesom deres enkelte undersåtter heller ikke kan 
være anderledes end de er. Men hvor såvel stater som enkeltindivider dræber, 
hævner, straffer og på anden måde udøver brutalitet, afslører disse kendsgernin-
ger for den udviklede forsker, at de pågældende stater og individer er primitive og 
uudviklede. Er det ikke en kendsgerning inden for enhver stats universiteter og 
læreanstalter, at når man koncentrerer sig stærkt om en ting og dyrker den, så 
udvikles den og styrkes og formeres? Men når man virkelig ønsker, at staten skal 
gøre sig fri af mord, hvad nytter det så, at samme stat myrder et menneske som 
straf, fordi vedkommende selv har myrdet et menneske? Vil det ikke sige, at 
staten ligefrem konkurrerer med mordere og forbrydere i at dræbe? Derved bliver 
staten forbryderens udtrykte billede, hvordan kan den da blive en kulturstat?

Ingen som helst af de kosmiske verdenslove udtrykker nogen som helst ret eller 
frihed til at hævne eller straffe. De love, der fremhæver berettigelsen til straf og 
henrettelser, til krig og drab, er udelukkende lavet af mennesker, der i deres 
kosmiske uvidenhed og magtesløshed overfor visse tilskikkelser i livet, ikke kan 

Livets Bog, bind 7, stk. 2440, 2456, 2461 og Livets Bog, bind 1, stk. 99: 
Om samfundets lov- og retsvæsen, syn på forbrydelse og straf og 

konsekvenserne, når stater benytter henrettelser.

Fra et foredrag af Martinus afholdt på Martinus Institut, søndag den 16. november 1947. 
Manuskript til foredrag bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen er godkendt af 
Martinus. Første gang bragt i Kosmos nr. 25-26, 1968. Artikel-id: M0126.

© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk

3. Også stater sår og høster deres skæbne

Livets Bog, bind 7

2440. Hvorfor jordmenneskene hævner og straffer
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Absolut ingen mennesker vil kunne undgå at få denne væremåde som slutfacit 
på sin lange udviklingsepoke igennem dyreriget i spiralkredsløbet. Men væsener, 
der ikke har nået denne højde i deres udvikling, kan umuligt manifestere en 
kristusværemåde. Det nytter ikke hverken med diktatur, straf eller trussel om 
dødsstraf eller henrettelser. Hvis det kunne gøre det, var verdens mennesker 
forlængst blevet til engle eller til totalt fuldkomne mennesker. Dette, at menne-
skene er onde og hævner sig på hverandre eller udløser andre former for ukær-
lighed imod deres næste, vil aldrig i nogen som helst normal situation bringe 
disse mennesker eller deres næste til at gengælde dette med kærlighed eller 
sympati, undtagen hvis de er meget humant udviklede og totalt går i Verdens-
genløserens fodspor. Alle primitive eller mindre udviklede mennesker vil kun 
kunne reagere og gengælde med samme ondskab og had som det, de selv er 
blevet udsat for af deres næste eller medvæsener. Absolut udelukkende kun dette 

se nogen som helst anden udvej for beskyttelse af deres eksistens overfor fjendt-
ligt indstillede og farlige væsener. De kender slet ikke karma- eller gengældelses-
loven, på hvilken al skæbnedannelse er baseret. De forstår ikke, at livet i sig selv 
udelukkende er baseret på gengældelsesprincippet: “Det, et menneske sår, skal 
det høste”. Man kan ikke så rug og af denne sæd avle hvede. 

I henhold til foranstående ser det ikke lyst ud for jordmenneskehedens kommen-
de skæbne. Deres højeste retsvæsen er absolut ikke funderet i den viden og 
psyke, vi her har beskrevet. Den betjener sig af straf, tortur og henrettelse overfor 
alle de mennesker, der ikke er udviklede nok til at kunne se livet fra det bevidst-
hedstrin, der ligger til grund for skabelsen af den standard for det retsvæsen og 
den magtudfoldelse, der er almengældende i kulturlandene verden over, og de 
derfor heller ikke af hjertet kan betragte og overholde den fra dette retsvæsen 
påbudte lovmæssige væremåde som den fuldkomneste moral. De kan naturligvis 
kun se den, fra deres eget udviklingstrin medfødte, livsopfattelsesevne og den 
heraf affødte væremåde som den absolut fuldkomneste leveform. At tro, at man 
ved straf, tortur og henrettelser kan forvandle eller løfte væsenerne fra et lavere til 
et højere udviklingstrins normale livsform eller væremåde, er kulminerende overtro 
og skrigende i disharmoni med livets kosmiske og evige love for oplevelse af liv og 
tilværelse. Man kan med tortur og straf indgive væsenerne frygt og derved få dem 
til at lystre en væremåde, der ganske vist er moral for de væsener, der har skabt 
det moderne retsvæsen og dets love, men for de væsener, der bliver torteret og 
straffet, fordi de ikke kan overholde disse love, bliver resultatet her absolut ikke 
det, at disse væsener bliver forvandlet til højere udviklede væsener. De vil i bedste 
tilfælde absolut ikke blive til engle eller bedre borgere i samfundet. De vil derimod 
kun være at betragte som dresserede dyr i en cirkus. De lystrer lovene af frygt for 
straf akkurat ligesom de dresserede dyr i en cirkus. Disse dyr lystrer også dressø-
ren af frygt for straf og tortur. De forstår absolut ikke, hvorfor de skal udføre de for 
dem ganske tåbelige manifestationer. Således vil også væsener, der tilhører udvik-
lingstrin, der ligger under det, fra hvilke det moderne retsvæsen er manifesteret, 
ikke kunne forstå den moralske væremåde, de her tvinges til at skulle manifeste-
re. I stedet for at blive bedre moralske borgere bliver de bitre og hadefulde på det 
samfund, som straffer, torterer og ringeagter dem som “forbrydere”, fordi de har en 
underlegen livsoplevelsesevne og den heraf følgende, tilsvarende primitiv 
væremåde.

2456. Kulturmenneskenes juridiske retsvæsen er dressurbefordrende i stedet for at   
 være moralbefordrende

2461. Udelukkende kun dette, at gå i Verdensgenløserens fodspor og ligesom han tilgive sine  
 fjender, kan fjerne mørket fra ens skæbne
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at gå i Verdensgenløserens fodspor og ligesom han elske og tilgive sine fjender, 
ganske uafhængigt af hvad disse så end har gjort imod en, kan fjerne mørket fra 
ens kommende eller fremtidige skæbne. Med denne guddommelige væremåde, der 
er ét med Guds væremåde, vil der blive solopgang over væsenets skæbne. Og i 
dets hjerne og øjne funkler og lyser den evige Guddoms strålevæld. Dets hånd 
kan kun velsigne og kærtegne. Dets fodspor viser vej mod det evige lys. Og væse-
net er blevet opstandelsen, vejen, sandheden og livet. Det er identisk med udøde-
ligheden, uendeligheden og evigheden.

At alle statsmagter eller alt lov- og retsvæsen bliver udvidet til at koncentrere sig 
i én samlet international øvrighed, eller i en for alle folkeslag og alle nationer 
fælles domstol eller verdensret, bliver også synligt som en absolut uundgåelig 
nødvendighed gennem dette, at den almindelige form for lov- og retsvæsen er af 
national natur, medens den overfor internationale foreteelser ikke har nogen 
særlig magt. Der kan den højst virke gennem venlige aftaler, midlertidige over-
enskomster eller forbund. Men da det nationale retsvæsen ikke kan yde nogen 
garanti for disse realiteters overholdelse, tvinges nationen til at opretholde en 
stående hær og flåde for ad blodsudgydelsens vej at tvinge sine rettigheder eller 
formentlige rettigheder respekteret. Men derved tvinges yderligere dens lov- og 
retsvæsen til at være inkonsekvent. Handlinger, som det i det ene tilfælde må 
straffe som “forbryderiske” og “umoralske”, må det i andre tilfælde anerkende som 
“heltebedrifter” og “idealer”. Vi bliver således vidne til, at nationen gennem temp-
ler, kirker og skoler opdrager folket i religion og næstekærlighed, lærer de enkelte 
individer, at de ikke må slå ihjel, ikke må dræbe, medens hele den samme nations 
eksistens og opretholdelse udadtil mod andre nationer er baseret på det dræben-
de princip eller på et helt mordsystems geniale raffinementer. Samtidig med, at 
staten gennem sit lov- og retsvæsen straffer og tugter enhver af sine indbyggere, 
der enten direkte eller indirekte forvolder medborgeres død og lemlæstelse eller på 
anden måde bliver generende for sine medmennesker, bliver den på grundlag af 
en manglende verdensdomstol eller verdensøvrighed tvunget til at lade sine unge 
borgere af mandkøn, endnu inden de er helt voksne, i form af den såkaldte “vær-
nepligt”, gennemgå en ligefrem fundamental uddannelse i at være det dræbende 
princips underdanige tjenere overfor “fjenden”. Her lærer de overfor denne at 
betjene sig af sværd, revolvere, maskingeværer, torpedoer, giftgas samt falskhed, 
røveri og plyndring osv. Dette vil altså sige det samme som, at alle de handlinger, 
som de unge mænd er opdraget til at erkende som “umoralske”, “forbryderiske” og 
“strafbare”, når de er rettede mod medborgerne i deres eget fædreland, lærer de 
her at anerkende som rene glorværdige “heltebedrifter”, når de er rettede mod 
“fjenden”, mod en anden nations borgere, mod andre væseners fædreland, og har 
bragt dette til “tavshed”, til underkastelse og nedværdigelse. Og det er givet, at 
sålænge staten eller nationen er tvunget til at praktisere lov og ret på denne måde, 
vil den være af neutraliserende eller hæmmende virkning for sine egne undersåt-
ters udvikling og fremgang i ånd, kultur og moral.

Livets Bog, bind 1

99. Staternes lov- og retsvæsen som inkonsekvent og hæmmende for fremgang i kultur og moral
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Hvis de stater, der har været de bedste til at opfylde den autoriserede straffelov 
“øje og øje og tand for tand”, var de bedste til at hævde sig, så måtte de jo domi-
nere i verden i dag som verdensstater. Men gør de det? Hvordan gik det 
 Nazi-tyskland? Hvordan er det gået de store kolonimagter? Giver det ikke en 
alvorlig grund til eftertanke? Disse magter troede om dem selv, at de skulle blive 
denne verdens herre. De var de bedste til at udløse straffe og dødsdomme, og de 
blev dømt med deres egen dom. Det vil hver eneste stat blive i forhold til som 
dens dom er jungleagtig og umenneskelig. Men lad os vende tilbage til spørgsmå-
let: “Hvordan kan staten komme uden om at straffe?” Naturligvis kan en stat 
eller et samfund ikke lade sine mest primitive medlemmer, forbrydere, skalte og 
valte, som de vil. Det er statens opgave at beskytte samfundets øvrige medlem-
mer mod forbryderne. Men en sådan opgave løses ikke gennem dødsstraf eller 
nogen anden form for hævnagtig reaktion fra statens side. Hvis staten skal have 
en fremtid for sig af menneskelig karakter og human udvikling, må den være 
beskyttet, og hvordan bliver den det? Ved at skabe beskyttelse for andre, ikke 
blot ved at beskytte borgerne mod forbryderiske elementer, men også, og det er 
noget meget væsentligt, ved at beskytte de såkaldte forbrydere mod en sådan 
vekselvirkning med omgivelserne, som de endnu ikke er modne til at opleve.
 Problemet bliver altså dette at avle en beskyttelse, der er virkelig effektiv, 
og er det til begge sider. Og det er netop noget af det, menneskene nu og i fremti-
den kommer at lære: hvad beskyttelse egentlig er. At det aldrig er våben, magt-
midler eller vold. Det vil altid senere blive vendt mod en selv, enten det er en stat 
eller et individ, som udøver den. Med den dom man dømmer, skal man selv 
dømmes, og i forhold til den beskyttelse, man selv udøver, er man selv beskyttet. 
Fremtidens mennesker vil efterhånden indtil genialitet forstå at avle denne be-
skyttelse og gøre verdensgenløserens ord til en videnskabelig sandhed.

Den beskyttelse, der bliver tale om i fremtidsstaten, bliver altså ikke en fysisk 
afvæbning af forbryderne ved at spærre dem inde i fængsler eller koncentrations-
lejre eller ved at myrde dem, men udelukkende en sjælelig afvæbning. En virkelig 
kulturstat vil i fremtiden blive ledet af en regering, som er hævet over hedenska-
bets, overtroens og naivitetens inkvisitoriske straffebegreber. En sådan regering 
vil arbejde på at udrydde og uskadeliggøre disse begreber hos befolkningen, ikke 
ved diktatur naturligvis, det ville jo være tilbagegang til metoder, der allerede 
har dømt sig selv til døden, men på den af naturen selv foreskrevne måde: erfa-
ring og udvikling. Fremtidsstaten vil derfor se det som et vigtigt fundament for 
sin egen beståen, at den beskytter og udvikler sin “underverden”.
 I det kommende samfund vil der være bestemte, foreskrevne, absolut 
retfærdige betingelser for selve hovedsamfundet, som vil bestå af de individer, 
der er vokset ud over alt, hvad der hedder forbryderiske tendenser, fordi de har 
udlevet dem helt i tidligere liv og gjort de erfaringer, forbrydelser bringer med sig, 
når de komme tilbage som høsten af det, man har sået. Sådanne mennesker vil 
naturligt danne et samfund, hvor forbrydelser er utænkelige. Men det vil jo tage 
lang tid, inden alle indbyggerne har nået et sådant udviklingstrin. Når flertallet 

Fra “dom og beskyttelse”: Om fremtidens “juniorsamfund” og hvordan 
en human stat kan beskytte sine borgere mod “kriminelle”, samtidigt 

med at staten også beskytter sine yngre sjæle.

Kosmos, nr. 5-2005

5. Gensidig beskyttelse

6. Et “undersamfund” i hovedsamfundet
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har det, vil man for at opnå gensidig beskyttelse skabe en “understat” i staten, 
som naturligt vil passe for de væsener, som ikke kan indordne sig under hoved-
samfundets love. Derved beskytter man hovedsamfundet mod disse væsener, og 
man beskytter væsenerne selv mod de fristelser og tillokkelser, som hovedsam-
fundet ville rumme for dem. Det vil sige, at man beskytter dem mod deres egen 
natur, idet de i det undersamfund, hvori de kommer til at leve, ikke vil møde 
nævnte fristelser. Omtalte undersamfund skal ikke på nogen måde have præg af 
fængselsvæsen, og dets ansvarshavende skal ikke være dommere og fængselsbe-
tjente. Det skal være videnskabsmænd, psykologer i dette ords mest udvidede 
betydning. Det skal være mennesker, som selv engang har været forbrydere, selv 
om det er længe siden, mennesker som ved, hvad det er de kosmisk set har med 
at gøre. De skal være skolede væsener i tålmodighed og beherskelse af deres eget 
sind. Deres opgave vil først og fremmest være at finde ud af de forskellige forbry-
deres specielle anlæg og finde frem netop den lille spire af højere livsgnist i dem, 
der kan bringes til en sådan vækst, at den vil kvæle og underminere de dyriske 
og morderiske anlæg. Det er ikke noget, der skal ske ved hjælp af hypnose eller 
ved at få magt over forbryderen, men ved en naturlig udvikling af de skabende 
anlæg, der findes i ethvert jordmenneskes sind.

Man vil i fremtidsstaten være ganske fortrolig med, at den såkaldte forbryderiske 
underverden er forholdsvis “unge sjæle” inden for menneskelivet. Det et virkeligt 
kulturmenneske har fremme i sit sind i fuld blomstring, kan en sådan ung sjæl 
kun have i sin første spirende tilstand. Med denne indsigt som basis er det, at 
man anlægger undersamfundet. Alle pædagogiske eksperter vil blive taget i dette 
samfunds tjeneste, og alle tænkelige humane principper vil blive anvendt med 
genial indlevelsesevne. Forbrydelse og forbrydere er udtryk, der da kun vil eksi-
stere som overleverede levninger fra en rå og barbarisk tidsalder, hvor overtro og 
misforståelser endnu dominerede verden. Undersamfundets borgere vil ikke føle 
sig set ned på som “lavere væsener”. De betragtes som samfundets yngste, og da 
de samtidig véd, at de betragtes som evige væsener, ligger der ikke noget nedsæt-
tende i den betragtning, eftersom der ikke kan være noget diskriminerende i, om 
ét væsen er kommet ind i en udviklingsspiral på et senere tidspunkt end et 
andet. At undersamfundets borgere ikke har adgang til hovedsamfundet, vil 
være lige så naturligt, som det i en skole er naturligt, at eleverne i 1. eller 2. 
klasse ikke har adgang til gymnasiet. Inden for deres eget område lever “de 
yngste” i fuld frihed, og efterhånden som det fornemmes, at deres ansvarsbe-
vidsthed vokser, vil de også selv kunne mærke virkningerne deraf. Undersam-
fundet er blot en betegnelse eller karakteristik, jeg bruger, men det vil snarere 
komme til at hedde juniorsamfundet i modsætning til seniorsamfundet, og man 
vil føle det lige så naturligt at være medlem af det ene som af det andet.
 Et sådant juniorsamfund vil altså være en slags forgård til det virkelige 
Samfund, hvis videre udvikling ligefrem vil være afhængig af, hvorledes under-
visningen og udviklingen i juniorsamfundet skrider frem.

Fra et foredrag af Martinus afholdt på Martinus Institut, søndag den 16. november 1947. 
Manuskript til foredrag bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen er godkendt af 
Martinus. Første gang bragt i Kosmos nr. 25-26, 1968. Artikel-id: M0126.
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I samme grad, som man har en udviklet intellektualiseret følelse eller næstekær-
lighed og intuition og samtidig er hungrende efter løsningen på livets mysterium, 
vil man kunne begynde at forstå de kosmiske analysers identitet med virkelighe-
den eller den evige sandhed. Da denne sandhed er en beretning om den evige 
Guddom og hans bevidsthed og organisme: verdensaltet, der er kulminerende 
kærlighed, er det ikke så vanskeligt at forstå, at kærlige mennesker først og 
fremmest begynder at opleve de kosmiske analyser som urokkelig virkelighed. 
Disse mennesker kendes meget let på deres begyndende kærlige sindelag. De er 
mere eller mindre vokset fra at dræbe. Nogle er endog så langt fremme, at de 
hellere selv vil lide, end at de vil, at andre skal lide. De kan ikke nænne at gøre 
andre væsener fortræd, hverken mennesker eller dyr. Mange af disse væsener er 
blevet vegetarer – ikke for deres egen kropslige sundheds skyld – men simpelthen 
fordi de ikke kan nænne, at dyr skal dræbes. De kan heller ikke acceptere krig og 
ufred eller hævn, straffetilstande og henrettelser. De kan naturligvis hverken være 
bødler eller skarprettere. Det er dem en glæde at hjælpe andre væsener, dyr og 
mennesker, der er i nød. Disse mennesker er således mere eller mindre vokset 
over de sindelag, på hvilke den gængse civilisation og kultur er baseret. De accep-
terer heller ikke de kirkelige fortolkninger om evig fortabelse, om evigt helvede, om 
en vred guddom, der forbander, tugter og straffer “syndere”.

Spørgsmål til inspiration:
1. Hvad vil kendetegne det rigtige menneskeriges moral?
2. Hvad indebærer det egentlig at anvende den kosmiske verdensmoral i 

 praksis, i tanker såvel som i handling - og i alle tre kosmos?
3. Hvordan kan vi allerede i dag fremme vor egen tolerance overfor vore 

 medvæsener i alle livets situationer?
4. Hvilke praktiske og moralske konsekvenser medfører det at forlade 

floktænkning og følge sit indre moralske kompas? Hvad forlader vi, og hvad 
får vi i stedet?

5. Findes der et bestemt emneområde inden for den kosmiske verdensmoral, 
som du synes er særligt inspirerende at arbejde med i dit eget liv? (fx. 
fredsarbejde, sundhed og mikrokosmos, miljø og bæredygtig udvikling, 
konflikthåndtering på arbejdspladsen, personlige relationer, kunst og 
kultur osv.)

Fredag

Livets Bog, bind 7, stk. 2661-2664 og Artikelsamling I, 39.4-6: Om det 
rigtige menneskeriges moral, praktisering af den kosmiske verdensmoral 

– og fremtidens verdensstat.

Fremtiden og den kosmiske verdensmoral i praksis.
Resumé og perspektiv.

Livets Bog, bind 7

2661. Væsener der er modne for de kosmiske analyser
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Vi ser her i disse forannævnte væseners væremåde og indstilling til livet et sinde-
lag, der mere eller mindre er begyndt at vokse ud af det store flertals livsindstil-
ling og væremåde, altså den væremåde, der danner fundamentet for den i dag 
eksisterende mest fremtrædende kulturtilstand. Det er ud af nævnte sindelag at 
alle humane forbedringer i samfundet affødes, ligesom det samme sindelag 
stadig vil vokse og udvikle sig til stor velsignelse og glæde for menneskene. Det er 
dette sindelag, der er begyndelsen til den nye virkelige, menneskelige verdenskul-
tur, der vil gøre alle stater i verden til ét rige, der vil komme til at rumme selve 
kulminationen af alt, hvad der både fysisk og åndeligt kan skabes af fuldkom-
menhed på det fysiske tilværelsesplan. Den ny verdenskultur er således i kraft af 
disse humane og intellektuelle sindelag allerede begyndt at fødes på jorden. Vi 
ser, at dens idealer er langt højere og kærligere end idealerne for den endnu i dag 
gældende almene og såkaldt “moderne” kultur. De udgør begyndelsen til praktise-
ringen af den væremåde og udvikling, der er beskrevet i Livets Bogs kosmiske 
analyser. Og det er derfor, at disse analyser først og fremmest vil blive accepteret 
som vejledning for disse, den ny kulturs begyndende mennesker til fuldførelse og 
forståelse af den guddommelige vej mod lyset, som de således udelukkende i kraft 
af deres næstekærlige sindelag allerede er i færd med at betræde.

At mennesker udenfor denne gruppe ikke kan forstå de kosmiske analyser i 
nævnte værk er ganske naturligt. De har som regel deres midlertidige tilstrække-
lige, mentale eller åndelige ståsted i flokkens eller flertallets idealer og væremå-
de, skik og brug. Men også disse væsener vil efterhånden overgå til den ny ver-
denskultur, alt eftersom de har fået udlevet den gamle verdenskulturs religiøse 
og materielle idealer og er nået ind i udviklingen af den begyndende virkelige 
humane eller næstekærlige væremåde. Alle jordens mennesker vil således tilsidst 
hver især blive en virkningsfuld, urokkelig celle i åbenbaringen af den altoverstrå-
lende, guddommelige, lysende ånd eller varige, totale fred, som verden forlængst 
er begyndt at hungre efter.

Det er denne ånd, som i absolut forstand er den samme som den, der svævede 
over vandene, og i kraft af hvilken Guds skabelse udelukkende foregår. Det er 
denne ånd, der er Guds primære bevidsthed, og som i den kristne verdensreli-
gion er udtrykt som “den hellige ånd”. Og det er denne guddommelige ånd og den 
heraf følgende væremåde, Gud i sin urokkelige kærlighed har åbenbaret for os i 
form af de kosmiske analyser. Og med disse kosmiske analyser i hjerne, hjerte og 
væremåde vil det jordiske menneske komme til at funkle og stråle som en kær-
lighedens, visdommens og kunstens sol for sine omgivelser. Og med en menne-
skehed af sådanne sole vil jordens kontinenter og have blive kosmisk lysende. 
Hvor før krigens dødsrallen, jammer og nødskrig, bombeeksplosioner og kultu-
rundergang og andre af uvidenhedens og overtroens helvedesmanifestationer 
saboterede verdensfreden i Guddommens sekundære bevidsthedsregioner, vil 
djævlebevidsthedens natsorte skygger komme til at vige for Guds åsyns stråle-
væld i en menneskehed, der er blevet ét med Gud, ét med kærligheden, ét med 
visdommen, ét med glæden og saligheden. Hen over dette guddommelige riges 
lysende vange går den evige livets vej endnu dybere og dybere ind i Guds riges 
salighedsregioner i livseventyrets uendelighed og evighed. 

2662. Den ny verdenskultur er allerede begyndt at fødes

2663. Absolut alle mennesker vil hver især tilsidst blive en virksom celle i Guds  
 altoverstrålende, lysende ånd eller kommende varige fred på jorden

2664. Ud af mørket
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Da et væsens livsoplevelse og manifestation betinges af dets forhold til disse tre 
nævnte kosmos, er det ikke lige meget, hvordan dette forhold er. Det kan være af 
en sådan natur, at væsenet befinder sig i den skønneste harmoni med alle tre 
kosmos. Det befinder sig da både legemligt og mentalt eller fysisk og psykisk 
fuldstændig sund og i en for både det selv og andre væsener varmende og livgi-
vende, kærlig væremåde. Det udgør da det færdigudviklede menneske i Guds 
billede efter hans lignelse. Men jordens mennesker er ikke færdige mennesker, 
tværtimod. De lever i krig og ufred, de myrder og dræber, torterer og lemlæster i 
stor udstrækning hverandre. Det mellemkosmiske område syder og koger som en 
vulkan, der kan komme i udbrud når som helst. Ved det mellemkosmiske områ-
de forstås alle de livsformer, vi kender som mennesker, dyr og planter. Vi ser, at 
plantelivsformerne udvikler sig hen imod det dræbende princip og efterhånden 
bliver til dyr. Og her bliver det i stor udstrækning en livsbetingelse for væsenerne 
at måtte dræbe for at leve. Det højeste lyspunkt i væsenernes skæbne her er 
parringsdriften, ægtemagen og afkommet. Dets bevidsthed ledes i høj grad af 
instinkt. Vi skal ikke her komme ind på dette område af den mellemkosmiske 
skæbnetilstand, men blot bemærke, at nævnte område kan udtrykkes som det 
vordende, fuldkomne menneskes fosterområde. Ud fra dette område udvikler 
væsenet sig videre frem imod det store slutfacit, der er målet for denne udvikling, 
nemlig: mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Og her i den sidste del af 
dyreriget fremtræder væsenet som det ufærdige jordiske menneske. Det er nu så 
langt fremme i udvikling, at det er blevet til et væsen, der er under loven: Du 
skal elske din Gud over alle ting og din næste som dig selv. I samme grad, som 
det kan opfylde denne lov, er det fuldkomment. I samme grad, som det ikke kan 
opfylde nævnte lov, er det ufuldkomment.
 Sammenlignet med en væremåde, der totalt opfylder nævnte kærligheds-
lov, er det almene jordiske menneskes væremåde endnu meget ufuldkommen. Og 
i samme grad, som denne er ufuldkommen, altså ukærlig, i samme grad bliver 
dets skæbne baseret på ukærlighed fra medvæsenernes side. Denne mellemkos-
miske skæbne bestemmes således af dets forhold til dets mellemkosmiske med-
væsener, hvilket vil sige: medmenneskene og dyrene. Vi har allerede nævnt, at 
væsenerne her lever i krig, myrder og dræber hverandre. Aviser, fjernsyn og radio 
bringer hver dag bud om det dræbende princips udfoldelse på mange forskellige 
måder mand og mand imellem, og ligeledes folk og folk imellem.
 Da skæbneloven: “Det et menneske sår, skal det høste”, bevirker, at et 
væsen kun kan få den skæbne, det ved sin væremåde påfører sin næste eller 
andre væsener, og således selv kommer til at opleve det onde eller den lidelse, det 
har påført andre væsener, kan det ikke undgå at blive forvandlet. Det får en 
tiltagende lede ved sin onde væremåde, ligesom evnen til ikke at kunne nænne at 
gøre det onde opstår. Det bliver humant og fredselskende. Og fra dette stadium i 
udviklingen bliver væsenerne ført videre imod fuldkommenheden ved hjælp af 
verdensgenløsningens vejledning og forskrifter, der afslører humanitet eller 
næstekærlighed som den absolut eneste urokkelige vej til lyset.

Men væsenernes skæbneområde er ikke blot baseret på deres væremåde over for 
deres medmennesker og øvrige mellemkosmiske medvæsener. Det er i lige så høj 
grad baseret på deres væremåde over for mikrovæsenerne i deres egen organis-
me. Disse små væsener hører også med til den næste, man skal elske, som man 
elsker sig selv. Når dette hidtil ikke er blevet så meget omtalt i verdensgenløsnin-

39.4 Mellemkosmisk skæbne

39.5 Mikrokosmisk skæbne

Artikelsamling I – Art. nr. 39 – Tre slags skæbne
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gens vejledning og forskrifter og dermed heller ikke i religionernes påbud, er det 
fordi, menneskene endnu ikke havde fået tilstrækkelig erfaring eller udvikling til, 
at de her i dette mikrofelt kunne forstå vejledning eller oplysninger. Og det er 
egentlig først nu fra det tyvende århundrede og fremefter, at menneskene vil 
komme til at erkende, at kærlighedsbudet ikke blot gælder dette, at elske sine 
medmennesker, men også dette, at skabe velsignelse og sund levevis for de mi-
krovæsener, på hvilke hele vor organismes eksistens beror. Dette er lige så vigtig 
en karmisk livsbetingelse som dette, at elske sine medmennesker. Men her er 
jordmenneskene endnu i en altovervældende grad sovende væsener, hvilket bliver 
til kendsgerning igennem det ocean af sygdomme eller kropslige lidelser, vi bliver 
vidne til på verdens af syge mennesker overfyldte hospitaler. Her forekommer 
mere eller mindre ødelagte organismer i millionvis, som læger og sygeplejersker 
af al kraft søger at råde bod på. At disse sygdomme i værste tilfælde er intet 
mindre end et helvede for de pågældende organismers ophav er yderligere en 
kendsgerning.
 Hvordan går det til, at menneskene kan påføre sig selv en så forfærdelig 
lidelse eller karma? – Det kommer af, at de pågældende mennesker i en alt for 
ringe grad har skænket deres organisme nogen særlig tanke eller interesse. De 
tænker ikke på, at den udgør en bolig, et livsrum eller en verden for levende 
væsener. De tænker heller ikke på, at de selv har det fulde ansvar for denne 
organismes sundhed og velvære. Man kan overbebyrde denne med mere arbejde, 
end den er bygget til at kunne tåle; den må da svækkes for til sidst at bukke 
under. Man kan også opsummere stoffer i den, der hverken udgør mad eller 
drikke. Man kan underminere den med tobaksrygning, man kan underminere 
den med alkohol og narkotika, og væsenerne kommer til at gå rundt som rene 
vrag og svæklinge for til sidst at bukke under for en alt for tidlig død. Ligeledes 
kan man underminere organismen med en fejlagtig kost, der også kan føre til 
sygdom og svækkelse. Og her må også nævnes menneskehedens største vildfarel-
se, at spise animalsk føde. Efterhånden som mennesket udvikler sig til at opfylde 
kærlighedsloven, at elske sin næste, altså de levende væsener, som sig selv, er det 
klart, at det ikke samtidig kan være et væsen, der absolut skal slagte og æde de 
nævnte væsener. Dette bekræftes da også i det femte bud: “Du skal ikke dræbe”. 
Da Gud havde skabt menneskene, velsignede han dem og sagde: “Vorder frugtba-
re og mangfoldige, og opfylder jorden, og gører eder den underdanig, og regerer 
over havets fisk og over himmelens fugle og over hvert dyr, som kryber på jor-
den.” Og Gud sagde: “Se, jeg har givet eder alle urter, som give sæd, som ere over 
al jorden, og alle hånde træer, i hvilke er træers frugt, som have sæd! De skulle 
være eder til føde” (1 Mos. 1,28-29). Der står aldeles ikke noget her om, at man 
skal dræbe og slagte dyrene til føde. Jo mere menneskene udvikler sig i human 
retning, desto mere uegnede bliver de til at kunne tåle den grove, dyriske eller 
animalske føde. De milliondrab, menneskene således udøver på dyrene, skaber 
en tilsvarende dødskarma for de i dyredrab og kødspisning implicerede menne-
sker. Dette vil igen sige, at i samme grad, som de er impliceret i nævnte dyredrab 
og kødspisning, er de ubeskyttet imod unaturlig død; det være sig i krig, ved 
overfald, ved ulykke i færdslen, ved bildrab og ved andre forekommende uheldige 
eller farlige situationer i det daglige liv.
 Som vi her kan se, udløser dyredrabene og kødspisningen to slags skæb-
ner. Da dyrene udgør mellemkosmiske væsener, vil gengældelsen for drabet på 
disse høre ind under mellemkosmisk skæbne. Da kødspisningens reaktioner 
forekommer i organismens mikroverden eller indre organer, bliver disse reak-
tioner eller kødspisningens virkninger at udtrykke som mikrokosmisk skæbne.
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Foruden at vi har de to slags skæbner: den mellemkosmiske, der udgør virknin-
gerne eller gengældelsen af vort forhold til vore mellemkosmiske væsener: med-
menneskene og dyrene, og den mikrokosmiske skæbne, der udgør virkningerne 
eller gengældelsen af vort forhold til mikrovæsenerne i vor egen organismes 
indre, har vi også en tredje slags skæbne, nemlig vor makrokosmiske skæbne. 
Da vi med vor organisme danner univers eller bolig for mikrovæsener i dens 
indre, udgør vi disse mikrovæseners makrokosmos. Da det ligger inden for vort 
område at kunne gøre godt såvel som ondt for disse nævnte mikrovæsener, får vi 
også her skæbne eller gengældelse, alt efter den væremåde eller det hensyn, vi 
manifesterer over for disse væsener. Vi ved allerede, at vi med uheldig kost og 
nydelse af tobak, alkohol, narkotika, udsvævelser, mangel på søvn og andre for 
organismens sundhed og normalitet nedbrydende forhold mere eller mindre 
ødelægger livsbetingelserne for dens mikrovæsener. Vi skaber med denne være-
måde et elendigt makrokosmos for disse vore nævnte livsbetingende mikrovæse-
ner i vort eget indre. Visse områder af de normale mikrovæsener kan slet ikke 
leve i sådanne ødelagte områder af deres makrokosmos. Og i visse tilfælde inkar-
nerer der så mikrovæsener af lavere udvikling i disse områder. Men dette forhin-
drer ikke, at væsenet her i tilsvarende grad er invalid og mere eller mindre frem-
træder som et vrag, som et degenererende og langsomt døende subjekt. Denne 
skæbne udgør virkningerne af, at væsenet ikke har opfyldt sin forpligtelse som 
makrovæsen. I stedet for at gøre sin organisme til et sundt og godt univers, et 
lysende og varmende livsrum, en guddommelig bolig for sine livsbetingende 
levende væsener i sit eget indre, har det for disse væsener gjort sin organisme til 
et mørkets univers, et lidelsernes eldorado, hvis helvedesluer i form af smerte 
besætter organismens nervesystem, bevidsthed og psyke og ødelægger væsenets 
almenbefindende, indtil døden befrier det. Tusinder og atter tusinder af menne-
sker verden over befinder sig i denne forfærdelige skæbne, fordi de i deres egen-
skab af makrokosmos for deres mikrovæsener ikke har opfyldt kærlighedsloven, 
men ved deres vanrøgt og unaturlige nydelser har ødelagt deres organismer. Men 
ødelagte organismer kan umuligt være noget fuldkomment makrokosmos for 
mikrovæsener, ja er nærmest mere eller mindre et helvede for dem. Men et væ-
sen, der har gjort sin organisme til et ødelagt makrokosmos eller helvede for 
dens mikrovæsener, kan ikke vente, at dets kommende skæbne skal blive en 
solskinsplads, en lykkens og kærlighedens sfære i det makrokosmos, i hvilket 
det selv skal opleve livet. Det kommer her til at leve i omgivelser, i hvilke det kan 
få tilsvarende mørke skæbnemæssige oplevelser som dem, det med sin defekte 
organisme skabte for dens livsbetingende mikrovæsener. Væsenets misforhold og 
vanrøgt af sin organisme skaber således ikke blot sygdomme og lidelser i den, 
men er også medbestemmende i væsenets forhold til sit makrokosmos: naturen 
eller dets omgivelser. Det er denne skæbnetilstand, vi må udtrykke som “makro-
kosmisk skæbne”. Alt efter som væsenet er ufærdigt, skaber det altså en brutal 
og mørk skæbne igennem de her nævnte tre kosmos, der i værste tilfælde må 
udtrykkes som selve helvede eller lidelsernes kulmination.
 Men Guds ånd, der er det samme som alkærligheden, svæver stadig over 
vandene. Det ulykkelige væsen er ikke forladt af Gud. I mørket får det langsomt 
indpodet den humane evne, og det begynder at vandre på kærlighedens vej. Og 
igennem nye liv bliver det efterhånden en lysende og varmende kærlighedens sol 
for sine omgivelser og udgør Guds billede efter hans lignelse i alle tre kosmos. Og 
for dette guddommelige strålevæld må al mørk skæbne vige.

Skrevet som artikel til Kosmos 1965 (årsskrift).
Artikel-id: M2370.

39.6 Makrokosmisk skæbne

36



Livets Bog, bind 1, stk. 117 og uddrag fra Efterskrift i Livets Bog, bind 7: 
Om fremtidens regeringsførelse i det rigtige menneskerige og om at 

være ét med Faderen.

[...] Da energierne eller vibrationerne fra den lyse udstråling fra skabeprincippet 
gennem begivenhederne efterhånden har formet opfyldelsen af dette guddomme-
lige bud til at udgøre særlige bestemte realiteter, som griber ind i jordmenneske-
nes daglige liv og færden, og disse realiteter gennem den ny verdensimpuls fra 
ovennævnte udstråling nu yderligere vil blive forstærkede som identisk med vejen 
til lyset, skal vi her give et overblik over samtlige realiteter. Disse eller hele den 
samlede energiudfoldelse, gennem hvilken det guddommelige Forsyn således 
søger jordmenneskehedens opfyldelse af det store kærlighedsbud bragt frem til 
fuldkommenhed, vil være at udtrykke som identisk med følgende tolv punkter:

1. Alle former for uselviskhedens sejr over selviskheden. (Fællesinteressens 
sejr over privatinteressen).

2. Skabelsen af en international demokratisk verdensstyrelse.
3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et internationalt upartisk 

verdenspoliti.
4. Udvikling af et internationalt åbenlyst – ikke hemmeligt – højeste lov- og 

retsvæsen, der repræsenterende videnskabens ypperste væsener på åndeli-
ge såvel som materielle områder, kan være kvalificerede til at kende forskel 
på “abnorme handlinger” og “forbrydelser”, – kender udviklingens gang og 
tilværelsens evige love og dermed være en garanti for absolut ret og 
 retfærdighed for alt og alle.

5. Afskaffelse af private individers besiddelse af værdierne til fordel for 
 verdensstatens tilegnelse af disse.

6. Afskaffelse af penge til fordel for indførelse af et individs personligt ydede 
arbejde som eneste betalingsværdi og kvitteringen herfor som eneste 
 betalingsmiddel for samme person.

7. Oprettelse af et for hele verdensstaten fælles barndoms-, alderdoms- og 
sygdomsfond på basis af afdrag fra arbejdskvitteringerne.

8. Udnyttelse af maskinerne til forkortning af den materielle arbejdstid til 
fordel for studiedage og åndsforskning.

9. Afskaffelse af al voldspolitik og blodsudgydelser.
10. Afskaffelse af tortur-, prygle- og dødsstraffe til fordel for kyndige interne-

rings- og opdragelsesforanstaltninger.
11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, sundhed og legemspleje, sunde og 

lyse boligforhold.
12. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende 

væsener, til mennesker og dyr, til planter og mineraler.

Disse tolv punkter vil altså være at udtrykke som identiske med de realiteter, 
omkring hvilke hele den jordmenneskelige udviklingsenergi koncentrerer sig, og 
under hvilke opfyldelsen af tilværelsens højeste kærlighedsbud “elsker hverandre” 
på basis af den ny kosmiske verdensimpuls nu indenfor jordmenneskets daglige 
tilværelse vil søge hen imod sin fuldkomne udløsning. De nævnte punkter er 
således ikke en udviklet hjernespekulation eller opsat hypotese, men er derimod 

Livets Bog, bind 1

117. Et uddrag af jordmenneskehedens kosmiske analyse. Opfyldelsen af det store
 kærlighedsbud i form af tolv afgørende punkter
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Elskede, hellige Fader! – Jeg priser og takker dig, fordi du har vist mig, hvorledes 
alle eksisterende livsformer, planter og dyr af højst forskellige former, menneske-
racer af forskellig farve, af forskellig udvikling, af forskellig skæbne, af forskellig 
moral, af forskellig opfattelse af dig selv, himmelske Fader, er under din skaben-
de og styrende hånd. Du har ladet mig se, at ikke ét eneste væsen bliver svigtet 
eller kan blive mislykket i din guddommelige plan. Din ledende hånd er over 
hvert eneste væsen, hver eneste gudesøn. Du er hos ham i mørket. Du er med 
ham i hans lidelsesepoker, selv om han ikke aner eller forstår din nærværelse. 
Du er den ild i hans indre, der får ham til sejrrigt at opstå af primitivitetens 
mørke og kulde for at lade ham lyse og funkle din visdom og kærlighed ud over 
alt og alle. Således har du ført alle de væsener igennem dommedagens eller 
ragnaroks mørkesfærer, der i dag befolker dine højeste lysregioner. Og således er 
du i dag i færd med at føre alle mennesker ud af jordens mørke- eller lidelses-
sfærer og ind i dine lysregioners strålevæld.

*
Kære almægtige Fader! – Jeg priser og takker dig, fordi du har ladet mig vågne 
op i en bevidsthedstilstand, hvor jeg ser, at jeg evigt er stedet for dit almægtige 
åsyn. Du har i en guddommelig, faderlig korrespondance afsløret for mig dit 
umådelige riges mysterium, dit gigantiske væsens alvisdom, alkærlighed og 
almagt, og at verdensaltet er en evig kulminerende kærlighedsmanifestation, 
betingende alle eksisterende levende væseners evige livsoplevelse i dit lysende og 
varmende strålevæld. – Jeg takker dig, fordi du på så kærlig en måde har vist 
mig, at alle eksisterende levende væsener evigt har hvilet i dit guddommelige, 
lysende og varmende favntag, og at de aldrig nogen sinde vil komme til at få 
noget andet opholdssted. Jeg ser, at det kun er et tidsspørgsmål, når de menne-
sker, der i dag er uvidende om denne herlighed, skal vågne op til bevidsthed i 
evigheden og i salig henrykkelse skue livets kilde: solenes sol, hvis blændende 
lys og varme er din evige ånd, åbenbarende dig som den absolut eneste, sande 
Guddom og alle levende væseners evige Fader. Og således viser du mig her, at 
alle levende væsener befinder sig i et evigt guddommeligt slægtskab. Og jeg ser, 
at dette slægtskab kun kan blomstre i lys, lykke og salighed i kraft af overholdel-
sen af dit store kærlighedsbud: elsk din Gud over alle ting og din næste som dig 
selv, og at dette er al lovens fylde.

*
Kære himmelske Fader! – Tak fordi du således gennem en timelig, fysisk tilstand 
har ladet mig vågne op til en evig forklaret tilværelse, omstrålet af din kærlighed, 
og evigt kun omgivet af væsener, der er mig dyrebare, ligegyldigt hvor jeg så end 
måtte befinde mig, og ligegyldigt hvem jeg så end måtte komme i berøring med, 
thi du har givet mig at se og genkende ilden eller strålerne fra dit funklende åsyn 
i hvert eneste levende væsen.

udtryk for en virkelig kendsgernings analyse, der kun er kommet til udtryk i 
tankelivet på basis af forudgående realistiske oplevelser. Intet jordmenneske vil 
derfor kunne eksistere uden at være i berøring med disse realiteter eller omgivet af 
disse energier.

MC – 9.5.2018

Livets Bog, bind 7 – Uddrag fra Efterskrift – Gudesønnen ét med sin Fader
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