Martinus Center Klint
– en kommende international helårsskole
i Martinus’ Åndsvidenskab

Martinus Center 80 år den 15. maj 2015

Martinus (1890-1981) er endnu
ikke kendt i den brede offentlighed, selv om han er en af nationens store sønner. Men han forudsagde også, at hans lære først
ville blive kendt og anerkendt
verden over længe efter hans
død. Arbejdet frem mod dette
kaldte Martinus for “Sagen”. Nu
kan en vigtig brik i Sagens udbredelse fejre 80-års jubilæum,
nemlig Martinus Center i Klint –
et ganske nøje udvalgt sted.
Hvad viser Sagens horoskop?

Af Ole Therkelsen
Sagen er præget af Saturns
cyklus, da 7-års og 30-års
cyklusserne er meget
fremtrædende, hvad der i sig selv ikke er
underligt, når der er tale om et så langsigtet projekt. Saturn står for både forsinkelser, forhindringer, tålmodighed og vedholdenhed. Den deciderede astrologiske
del af artiklen med horoskoptolkning finder du til slut.

De første syv år efter 1921
Martinus’ horoskop blev bragt i Horoskopet nr. 3/2007. Martinus blev født den
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11. august 1890 kl. 23.45 i Sindal, men
selv regnede han den 24. marts 1921 for
den vigtigste dato i forbindelse med sit arbejde og sin mission. Det var skærtorsdag, da han gennemgik “den store fødsel” og fik sin store bevidsthedsudvidelse.
Han var blevet indviet og havde fået permanent kosmisk bevidsthed takket være
en ny sanseevne, intuitionen. Martinus
lagde stor vægt på denne dato som “Sagens” fødselsdag.
I de første syv år, efter sin bevidsthedsudvidelse, arbejdede Martinus i det skjulte
og fik hele det evige verdensbillede på
plads, bl.a. ved at tegne kosmiske symboler, der var en slags landkort over den åndelige verden og hele det evige, uendelige
verdensalt, Kosmos. I 1927 blev Martinus
færdig med det såkaldte hovedsymbol
over hele det levende verdensalt. (Symbol
nr. 11).
Martinus fortæller: “Et af de symboler,
der gav mig flest spekulationer var hovedsymbolet. Jeg måtte udføre adskillige
udkast og skitser, før alle detaljer var kommet på plads. Da jeg en dag stod ved mit
tegnebord og lagde sidste hånd på dette
symbol, blev jeg klar over, at jeg ikke var
alene. På hver side af mig stod en hvidklædt skikkelse, det var åndelige mestre.
Helt tavse og passive stod de en stund
med korslagte arme og betragtede symbolet. Så nikkede de og forsvandt igen.
Men fra den dag mærkede jeg, at jeg

havde hele den åndelige verdens sympati
og støtte.” (Martinus Erindringer side 82,
Zinglersens Forlag 1987).
Martinus fortalte, at der gik syv år, før
han fik lært at skrive på den rigtige måde.
Herefter gik han i gang med at skrive sit
hovedværk Livets Bog i syv tykke bind,
der blev udgivet i årene 1932-1960. Han
fortalte også, at det tog ham syv år at få
alle sin krops mikroindivider skiftet ud
med “lysmikroindivider”.
I 1928 trådte Martinus uventet ud af
anonymiteten og begyndte at holde foredrag. I august 1928 følte Martinus så
stærkt, at nu skulle han ud til offentligheden. Han tog kontakt til direktør for Magasin du Nord, Carl Vett, der var kendt
for sine åndelige interesser. Vett satte Martinus i forbindelse med Bernhard Løw,
formand for Antroposofisk selskab, som
derefter arrangerede mange sammenkomster med foredrag og symbolforklaring (af
Martinus, red.) i sin villa i Ordrup. I juli
1932 financierede Løw udgivelsen af første bind af Livets Bog.
I Odsherred nær Nykøbing Sj. ligger
landsbyen Klint med Martinus Center,
som i dag er et kursuscenter, hvor der undervises i Martinus’ Åndsvidenskab
(mcklint.dk). Administrationen og forlagsvirksomheden er placeret på Martinus
Institut, Mariendalsvej 94-96 i København
(martinus.dk).

KOSMOS FERIEBY

Efter den anden syvårsperiode, 14 år efter sin bevidsthedsudvidelse, den 15. maj
1935, i øvrigt dagen efter Lillebæltsbroens
indvielse, blev Kosmos Ferieby indviet, og
de første syv sommerhuse blev taget i
brug. Martinus ville gerne fortsætte arbejdet med studiekredsene og foredragene

om sommeren og dannede så denne ferieby, der i 1937 blev udvidet til 21 sommerhuse.
Kosmos Ferieby tog i 1977 navneforandring til Martinus Center. Hensigten
var, at stedet skulle udvikle sig til en stor
international skole, hvor interesserede fra
hele verden kunne blive uddannet til at
holde foredrag, i deres egne lande, om
åndsvidenskaben. Centret skulle udvikle
sig til en hel by med et stort internationalt
universitet med titusinder af studerende,
med hoteller, højhuse, flyveplads osv.
Uden for Martinus Center findes der
store udvidelsesmuligheder på de landbrugsarealer, der blev indvundet ved inddæmningen af Klintsø, der var på ca. 2 x
2 km. Men det hører fremtiden til; foreløbig arbejder de mange frivillige med at
skabe begyndelsen herpå i Klint.

Martinus’ Åndsvidenskab i en
nøddeskal

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus
(1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om
disse psykiske naturlove vil gøre
det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres
mentalitet og efterhånden skabe et
kærlighedens verdensrige på Jorden.

Et center for Jordens højeste
åndsliv
Ifølge Martinus ville hovedcentret for
åndsvidenskab i de kommende århundreder ligge i Danmark – i Martinus Center
Klint. Men engang i en fjern fremtid, når
der er blevet fred i verden, vil hovedcentret komme til at ligge i Kaukasus ved
Sortehavet.
Ifølge Alf Lundbeck (1904-1990) talte
Martinus i 1931 om, at der i fremtiden
ville blive lavet et center for Jordens højeste åndsliv med universiteter og læreanstalter, der sandsynligvis ville komme til
at ligge i Sydrusland. Det havde han på følelsen. Bl.a. fordi Rusland var det første
land, der havde prøvet at knække kapitalismens magt og indføre den kommunistiske stat i stedet. (Vedrørende Martinus’
“politiske manifest” skriver han allerede i
4. kapitel af Livets Bog 1 om skabelsen af
en demokratisk, kommunistisk verdensstat. Videre skriver han i Livets Bog 4, stk.
1333, at Det Nye Testamente er kommunismens evangelium, og at Jesus var den
største og første kommunist på Jorden).

MARTINUS INSTITUT, MARIENDALSVEJ 94-96, 2000 FREDERIKSBERG

Martinus havde i 1931 en formodning
om, at der i Kaukasus ville blive bygget en
pyramide, der ville besidde en meget stor
psykisk kraft. Den skulle være større end
Cheops-pyramiden, og på de tre sider
skulle der i farver vises de vigtigste af
Martinus’ symboler. For at være vejrbestandige skulle de laves af metertykke sten
i forskellige farver, sat sammen til en mosaik. Den fjerde side skulle være en skinnende hvid trekant, der skulle symbolisere
det evigt levende væsen i form af det treenige princip.
Senere i livet talte Martinus også flere
gange om, at dette åndsvidenskabelige
verdenscenter ville blive dannet i Kaukasus. På et møde torsdag den 30. marts
1978 har en medarbejder gjort følgende
notat fra Martinus’ udtalelser: “Vi bor det
bedste sted på kloden. Skandinavien er
udvalgt i de næste 2000 år. Hertil kommer
de store kosmiske impulser. Om 2000 år
kommer centret til at ligge i Kaukasus.”

22 år senere – indvielse af
Martinus Institut
I 1943 under anden verdenskrig erhverves ejendommen Mariendalsvej 94-96 på
Frederiksberg på lempelige vilkår. Bygningen rummede lejligheder, foredragssal
samt kontorer. Martinus boede i den ene
af lejlighederne helt frem til sin bortgang
kl. 1.30, den 8. marts 1981. Mens 80-års
jubilaren Martinus Center Klint primært
står for undervisnings- og kursusvirksomheden, varetager Instituttet på Mariendalsvej administrationen, forlagsvirksomheden samt lidt undervisning. Martinus indvier Instituttet og foredragssalen
med et foredrag søndag den 3. oktober
kl. 14. Billedhuggeren Harald Isenstein
(1898-1980) skænker “Sagen” en skulptur, “Mor og barn”, der opstilles i det lille
blomsteranlæg foran Instituttet.

Efter første Saturn-runde
29 år senere udvides Martinus Center
stadig. En skæbnesvanger tid i Martinus
Centers historie kom i perioden 19461953. En hel Saturnrunde er fuldført i
1950, som falder næsten midt i den førnævnte periode. Den 15. april 1946 går
“Sagens” flag til tops over herregården
Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der
grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal. Hovedbygningen ombygges og indrettes til hotelpension (Pension Klintsø), som dog næsten kun havde gæster i sommerperioden,
hvilket bevirkede, at økonomien stadig
blev forringet.
Martinus Institut var på fallittens rand,
og den eneste redning var flere udstykninger og salg af sommerhuse til private
interesserede. Martinus betingede sig dog
forkøbsret ved ejerskifte, og mange af husene er siden gået tilbage til Martinus Center igen, og i takt hermed udvides centret
stadig.
Den 1. april 1953 måtte Martinus sælge
Klintsøgård til overlæge Ankerbye, der
året efter overdrog bygningen til det offentlige. I dag blomstrer Klintsøgaard
Idrætsefterskole med 100 elever om året.
Men det store køb af Klintsøgaard var
ikke en fiasko, for salget resulterede i en
stor udvidelse af Centret, idet man kunne
beholde de store strandarealer, hvor der i
dag ligger foredragssal, pavilloner og
mange sommerhuse.

Anden Saturn-runde afsluttet i
1980
Martinus arbejdede med at skabe sit livsværk fra 1921 og frem til sin bortgang i
1981, en periode der svarer til to Saturnrunder. Som afslutning på sit livsværk aftalte Martinus i 1980 med forlagsdirektør
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Jarl Borgen, at hovedværket Livets Bog 17 skulle genudgives under den verdenshistoriske titel Det Tredje Testamente. Livets Bog 1 blev genudgivet den 24. november 1981.
Martinus baserer ikke sit værk på Bibelen (LB3 stk. 926), men han ville gerne påvise, at Jesus talte sandt og handlede alkærligt i alle situationer. Jesus var
modellen på det fuldkomne menneske.
Lidt enkelt kunne Martinus sige: “Min
mission er at vise, at det betaler sig at være
god. I dag gør folk kun det, der ser ud til
at betale sig.” Han ønskede at påvise, at
det eneste fornuftige, logiske og videnskabelige er at opføre sig, som Jesus
gjorde. Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente er derfor en intellektualiseret eller videnskabeliggjort kristendom.

Flaget blev indviet den 31. maj
1936 kl. 12.00 (Kosmos nr. 6,
1936). Hver dag om sommeren, når der er kurser i Klint,
vajer åndsvidenskabens flag
med solspektrets syv farver
over Martinus Center. Efterhånden vil dette flag blive
brugt mere og mere rundt omkring i verden. Flaget er et
symbol over ethvert evigt levende væsen og det evigt le- Flagets struktur. Kærlighedes symbol. (Symbol nr.
vende verdensalt. Derfor er 42, Copyright Martinus Institut 1981)
dette flag det mest internationale eller universelle symbol, man kan forestille sig. Min egen gisning er, at
dette flag vil komme til at vaje i Kaukasus om 2000 år og blive flaget for den
kommende verdensstat her på kloden.

Tredje Saturn-periode afsluttet i
2009
Den 1. januar 2009 ophørte ca. 29 års
samarbejde med Borgens Forlag, og Martinus Institut gik igen over til selv at udgive bøgerne, og gik samtidig ind i en helt
ny epoke, en elektronisk epoke. Man begyndte at sælge e-bøger, endda på flere
forskellige sprog. Martinus’ værk blev
lagt op på Martinus Instituts hjemmeside
martinus.dk, hvor man kan læse og søge i
hele værket. Denne meget omfattende
hjemmeside foreligger i dag på 21 forskellige sprog. I Martinus Center Klint undervises der hver sommer i de internationale uger (i år 25/7–8/8) på dansk,
svensk, engelsk, tysk, hollandsk, spansk
og esperanto, og Centret får stadig et mere og mere internationalt præg.

Martinus’ symbol nr. 42, Flaget
Flagets struktur er kærlighedens symbol
Martinus skriver i sin symbolforklaring:
“Flaget er det ydre synlige udtryk for
det allerhøjeste tankeklima, det er den hellige ånds symbol, den matematiske formel
for det guddommelige verdensplan, udtrykket for det evigt fuldkomne verdensbillede. Og i kraft af denne dets identitet
som kærlighedens symbol vil dets vajen i
krigens og ufredens tjeneste aldrig kunne
finde sted uden at være en parodi på dets
bestemmelse. Hvor dette lysets symbol
derfor retmæssigt skal vaje i verden, må al
krig, brutalitet og ufred være bandlyst. Og
på samme måde må en mental kopi af
dette vaje i vore hjerter. Det gælder også
her, at det ikke bliver sønderrevet af de
stærke lidenskabers storme, men at det
hele tiden kan vaje og lyse i en atmosfære
af tilgivelsens og kærlighedens friske
brise.”
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FOREDRAGSSALEN

Foredragssalen!!
Den store foredragssal blev indviet i 1962
Den nuværende store foredragssal blev
indviet med foredraget “Guds øjne” den
1. juli 1962, kl. 10.00-10.40 (Kosmos nr.
7/1992 og 2/2008). På væggene i foredragssalen hænger der i dag otte af Martinus’ symboler i kæmpeformat. Bagest i
den store sal med 210 stole kommer der et
internationalt islæt i form af seks tolkebokse, hvor foredragene om sommeren
bliver tolket til svensk, engelsk, tysk, hollandsk, esperanto og spansk.
I indvielsesforedraget sagde Martinus,
at formålet med centret er at give menneskene lejlighed til at studere de kosmiske
analyser og at komme til at forstå livets
mening og derved få en vejledning i Guddommens og livets skabelsesprocesser: at
lære menneskene at se på livet med Guds
øjne – ”alt er såre godt”. Martinus betonede, at meningen med Centret også var

at bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur:
“Min åndelige oplevelse i 1921 bevirkede, at jeg kunne opfatte de kosmiske
analyser, som det er blevet min mission at
give verden, og som nu til en vis grad
også er blevet Deres mission, således at
min mission er blevet en stor fælles sag.
Det er den første begyndelse til det virkelige guddommelige verdensrige, der skal
komme. Det er begyndelsen til det slutfacit, som Guddommen har til hensigt at
skabe med menneskenes liv. Alt efter vore
evner og anlæg, alt efter som vi kan se
med “Guds øjne”, er vi i færd med at
hjælpe Gud med at skabe en langt højere
kultur og langt skønnere tilværelsesform.”
Kl. 10.40 blev foredragssalen indviet
med afslutningsordene: “Hermed vil jeg
gerne erklære dette hus for indviet og åbnet for vort fremtidige arbejde i min mission.”

Profetier om Martinus
1. Steiners profetier om en ny verdenslærer
Martinus blev bekendt med Bernhard
Løw (1861-1925), der flere gange havde
besøgt Rudolf Steiner på Goetheanum i
Dornach. Til Løw sagde Steiner: “Jeg ser
en rift i skyerne over Deres eget fædreland Danmark. Her vil der om nogle få
år fremstå en ny verdenslærer. Da han vil
have behov for støtte, ville det være dejligt, dersom der var nogen, der ville hjælpe ham!” (Martinus Erindringer, side 96).
I et brev af 16. oktober 1929 til Martinus-foredragsholderen Erik Gerner Larsson gør Bernhard Løw opmærksom på en
anden profeti af Rudolf Steiner om Kristi
genkomst (Steiner Cyklus 1909-1910).
Løw forklarer, at der ifølge Steiner omkring 1930 vil fremtræde en højt indviet,
der vil vise “Christus i æterform”. (Die ät-

herische Wiederkunft Christi). Ifølge Martinus er Kristi genkomst i form af “Talsmanden den hellige ånd” det samme som
åndsvidenskaben, Det Tredje Testamente.
2. En serbisk profeti om Manden fra Norden
En serbisk seer ved navn Mitar Tarabic
(1829-1899) fra Kremna taler i en af sine
profetier om Manden fra Norden: “Et lille menneske, som skal åbenbare sig hos
et lille folk deroppe i Norden, vil komme
til at undervise menneskene i alkærlighed
og væremåde, men denne mand vil få
mange falske tilhængere og modstandere
og vil få både fremgang og modgang.
Menneskene i hans omgivelser vil ikke
forstå, hvad ægte menneskekærlighed er.
Men hans visdomsbøger og alle ord, han
talte til menneskene, skal bevares, og
menneskene vil komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde.” (Kosmos nr. 7/1990).
3. Uri Geller og Puharich om kundskabens bog
I bogen om Uri Geller profeteres der om
fremkomsten af Kundskabens bog (The
Knowledge Book). Da Martinus læste om
denne nye kundskabens bog, mente han,
at en sådan bog kun kunne være hans Livets Bog. Martinus siger: “Men hvad er
kundskabens bog? – Det må være kærlighedens bog, ellers er det ikke kundskabens bog. For kundskabens bog må være
den største. Kærlighed, der ikke er kundskab, er ikke kærlighed. Og kundskab,
der ikke er kærlighed, er ikke kundskab.
Der må være en kolossal harmoni og logik i det hele.” (Kosmos nr. 7/2005).
Martinus skriver i Det Tredje Testamente: “Men en virkelig “kundskabens
bog” og “sandhedens bog” om Guddommen og verdensaltet kan kun udgøre fortsættelsen af den af Kristus for snart to tusinde år siden påbegyndte kosmiske
verdenskultur under begrebet kristendom.” – “Det Tredje Testamente er altså
en “visdommens” eller “kundskabens
bog”. Den er en afsløring af “alkærlighedens” evige strålevæld. Den udgør igen afsløringen af det “billede af Gud”, i hvilket
alle levende fysiske væsener igennem reinkarnation eller genfødelse er i færd med
at blive skabt.” (DIK, stk. 6).
4. Nostradamus profetier om “la nouvelle
loi”, den nye lov eller åndsvidenskaben
Den danske direktør, ingeniørkaptajn
C.S. Billenstein (1860-1952), har i august
1920 skrevet bogen Opklaringen af Nostradamus Profetier, kun 7 måneder før

Martinus fik kosmisk bevidsthed i marts
1921. Billenstein skriver: “Der findes forskellige udtalelser i profetierne, der nødvendigvis måtte tydes i den retning, at det
skulle være deres bestemmelse at bringe
verden en mægtig religiøs forkyndelse om
Kristi læres endelige sejr, at denne var bestemt til at skulle fremkomme i året 1920,
og at det ved profetiernes fremkomst har
været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vort gamle, danske fædreland,
alt dette er sikkert langt over, hvad selv
den dristigste fantasi ville have formået at
forestille sig.”
Billenstein kommer i 1920 i sin opklaring af Nostradamus’ profetier ind på, at
Nostradamus antyder en sammenhæng
mellem Fyrsten af Danmark og den store
pyramide i Ægypten.

Salon, Mansol, Tarascon
de Sex, l’arc
Où est debout encor la
piramide,
Viendront liurer le Prince
Dannemarc,
Rachat honny au temple
d’Artemide
Salon, Mansol, Tarascon de Sex, buen
hvori pyramiden endnu står oprejst,
kommer til at løskøbe den danske fyrste,
som er blevet hånet i Artemis’ tempel.
Nostradamus, vers IV.27.

De fem første ord karakteriserer Nostradamus ved det sted, han boede. Buen,
hvor pyramiden endnu står oprejst, er
Nildeltaet med Cheopspyramiden. Artemis’ tempel er ligesom pyramiden et af
verdens syv underværker. – Versets mening bliver således, at Nostradamus og
Cheopspyramiden vil give den danske
fyrste oprejsning for den hån, man tilføjer
hans eftermæle. (ONP side 128). – Tolker
man Martinus som en dansk åndsfyrste,
kunne man i relation til hans eftermæle sige, at offentligheden og videnskaben håner Martinus, og nogle kirkeligt kristne
kalder ham en falsk profet.

Den Hvide og den Gyldne
ilddåb
Martinus har beskrevet den Hvide ilddåb
i bogen ”Omkring min missions fødsels”
således:
”…Efter anvisningen i den lånte bog
forsøgte jeg en aftenstund at meditere over
begrebet “Gud”. Og plud-selig, uden ret at
ane hvorledes, befandt jeg mig i en tilstand, hvor det forekom mig, at jeg var
stedet fornoget umådeligt ophøjet. Et gan-

ske lille lysende punktkom til syne i det
fjerne. Et øjeblik var det forsvundet. Men
i næste sekund var det atter synligt, men
var dakommet meget nærmere. Jeg kunne
nu se, at lyset hid-rørte fra et kristuslignende væsen, hvis detaljer frem-trådte i
blændende hvidt lys med blå detaljer. Lysetvar så intenst og levende, at det mindede mig om destjernekastere, man anvender ved juletræerne. Kun var åbenbaringens stjerner meget, meget mindre,
men til gengæld umådeligt meget talrigere.
Der indtrådte atter en pause, hvor jeg ligesom befandt mig i mørke.
Men så oplyste skikkelsen atter plateauet. Jeg så lige ind i en skikkelse af ild.
Et kristusvæsen af blændende solstof bevægede sig nu med armene løftet, som til
omfavnelse, lige hen imod mig. Jeg var
fuldstændig lammet. Uden at kunne afstedkomme selv den mindste lille bevægelse stirrede jeg lige ind i det strålende
væsens bælteregion, der nu var lige ud for
og på højde med mine øjne. Men skikkelsen fortsatte sin bevægelse fremad; og i
næste øjeblik gik den lige ind i mit eget
kød og blod. En vidunderlig ophøjet følelse betog mig. Lammelsen var forbi.
Det guddommelige lys, der således
havde taget bolig i mig, gav mig evne til at
se ud i verden. – Og se! Kontinenter og
have, byer og lande, bjerge og dale lå badet i lyset fra mit eget indre. I det hvide
lys blev Jorden forvandlet til “Guds Rige”.
Den guddommelige oplevelse var forbi.
Jeg havde atter for mig den fysiske virkelighed, mit værelses detaljer, min positions
ringhed. Men “Guds Rige” lyste og funklede stadig i min hjerne og i mine nerver.”
Næste formiddag – skærtorsdag – gentager Martinus meditationseksperimentet
med lige så ubeskrivelige oplevelser, og siden da var han forvandlet: kosmisk bevidst - og hans kærlighedsevne blev stærkt
udvidet. Det var den Gyldne ilddåb.
Læs mere herom i artiklen. Nu mediterede han aldrig mere. I forvejen var han
dybt religiøs helt fra barndommen og bad
hele sit liv dagligt til gud.

En kærlighedsvidenskab
Martinus’ åndsvidenskab er en kærlighedsvidenskab, der viser, at det eneste logiske og videnskabelige er at praktisere
alkærlighed eller næstekærlighed. Martinus anså Jesus for at være modellen på
det fuldkomne menneske og kaldte derfor sit værk en intellektualiseret og videnskabeliggjort kristendom. Alle levende
væsener er evige, og de åndelige naturlove om bl.a. reinkarnation, karma og udvikling viser, at intet væsen kan opleve
noget uretfærdigt og meningsløst. Det så-
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kaldte onde, problemer, sygdom, krig, er,
set under evighedens synsvinkel, i virkeligheden kærlighed i forklædning, for slutresultatet bliver medfølelse, humanitet og
kærlighed. Martinus retfærdiggør og forsvarer således mørket og det onde, og
konkluderer: Alt er såre godt!
Martinus sagde: ”Alt det jeg har skrevet, er sandt, fordi alle mine analyser går
op i kærligheden. – Alle mine analyser viser, at alt er såre godt.” Han sagde også, at
det han skrev var sandt, fordi der ikke findes nogen højere forklaring på livet, end
at alt er udtryk for kærlighed. Alkærligheden er den højeste videnskab. Alkærligheden er hele verdensaltets grundtone. Alt,
hvad Martinus har skrevet, er et eneste
stort forsvar for overholdelsen af det store
bud “elsker hverandre”. Det er en logisk
udredning af udødelighed og af, “hvad et
menneske sår, skal det høste”. Alt viser sig
i sit slutfacit at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener.
n
Denne artikels skribenter, Ole Therkelsen og
Karl Aage Jensen, er født med 5 dages mellemrum i marts 1948. De er derfor næsten
tidstvillinger. Interessant nok lignede de hinanden på en prik i barndommen - selv om 5
dage er i overkanten, hvad tidstvillinger angår. Læs mere om tidstvillinger i konklusionen til allersidst i temaet om kærlighed.

Kemiker og biolog Ole
Therkelsen har holdt 2.000
foredrag på 6 sprog i 15 i
forskellige lande, hvoraf
mange kan høres på oletherkelsen.dk. På Youtube.com
findes mange af Oles videofilm på dansk, svensk, engelsk, esperanto, tysk og
fransk. Ole har skrevet to
bøger “Martinus, Darwin og
intelligent design” og “Martinus og den ny verdensmoral”. Desuden har han udgivet to cd er med hhv. 50 og
48 foredrag i MP3, som kan
købes i Astrologihusets Boghandel.
Nyhed: Cd med 48 foredrag
i mp3 af Ole Therkelsen
med titlen “Foredrag i 2013”,
hvor vi følger årets gang i en
foredragsholders liv.
www.youtube.com/Ole
Therkelsen
www.oletherkelsen.info
www.oletherkelsen.dk

Ole 11 år sammen med Martinus, 69 år, i Martinus Center, Klint i juli 1959.

Astrologien bag
Af Karl Aage Jensen

Da Martinus Centret indvies, står Solen tæt på MC
og henviser til den store
plan, “Sagen”, som skal oplyse alverden
over tid. Martinus har sagt, at udbredelsen ikke vil gå hurtigt, og at det ikke har
hastværk. Dette ser vi i Saturns placering
i 7. hus i spænding til formidlingsplaneten
Merkur i 10. hus og til den spirituelle
Neptun i 1. hus. Der er dog også et harmonisk aspekt til Saturn, nemlig til Venus
(værdier) i 11. hus (nytænkning). Saturn i
Fiskene i spænding til Neptun giver også
et religiøst aspekt, og med en helt forrygende Uranus (nytænkning) i 9. hus (verdensomspændende) i aspekt til både
Ascendanten (AC) og Venus (værdier) i
11. hus (grupper). Venus (kærlighed) hersker over MC, så det højeste mål er kær-
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samlingsreligion sammen med feltteorien
om et par tusinde år. Det vil sige i overgangen mellem Vandbærerens og Stenbukkens tidsalder. Lige nu er vi i overgangsperioden mellem Fiskenes og Vandbærerens tidsalder. Disse overgangsperioder tager nogle hundrede år.
Horoskopherskeren er Merkur, som
står i 10. hus i Tvillingerne. Både Martinus og “Sagens” horoskoper viser, at formidling har høj prioritet. Men det tager
tid, når Saturn er inde i billedet.

Saturn og Sagen

Martinus Center indvies den 15. maj
1935, opstillet for kl. 12.00
lighed. Her ser vi muligheden for, at der
bliver tale om en helt ny lære, der kan accepteres af hele menneskeheden. Og sådan noget tager tid, ligesom det gør for
videnskaben at finde en forenende feltteori. Måske kommer den forenende

Martinus har udtalt, at “Sagen” efterhånden vil blive til en verdensreligion, og at
det vil gå meget langsomt. Først om et
par tusinde år vil der komme rigtigt gang
i tingene. Det vil sige, at tilhængerne må
have stor tålmodighed og udholdenhed,
som også er Saturn.
Nu er der det specielle, at Saturn er
uaspekteret i “Sagens” horoskop. Dog kan
det tænkes, at en hovedakse ville aspektere
den, hvis tidspunktet viser sig at være noget andet end kl. 12.00 – hvilket er sandsynligt.

Askeonsdag – aftenen før - kl. 21.18 var
der fuldmåne. Det giver dog i sig selv ingen aspekter til Saturn, men det er den aften, den Hvide ilddåb finder sted/undfanges.
Jeg vil bestemt mene, at tidspunktet for
den eksakte fuldmåne har haft stor betydning, og måske har det været dér, ilddåben har nået sit maksimum sjæleligt set.
Indstrømningen af universel, guddommelig energi har været meget stærk på det
tidspunkt.
Normalt ville man sige, at en uaspekteret Saturn gør det svært at realisere sig
selv, i dette tilfælde “Sagen”. Men som vi
tidligere har beskrevet, er man nødt til at
acceptere det faktum, at jo højere bevidsthed, der er tale om, jo mere sætter man sig
ud over horoskopets almindelige tydningsregler – og det gælder i særlig grad
for Martinus, og dermed alt, hvad han
havde med at gøre – og fremdeles HAR
med at gøre, blot fra den åndelige dimension.

Vandtegnene og vandtegnsplaneterne er
i fokus, især Neptun (dåb) og Pluto (transformation). Neptun står i første hus i
aspekt til Månen og Venus på 11. husspids
(grupper, fremtid). Pluto aspekterer ikke
mindre end seks planeter, herunder Solen
(selve Sagen). Men også Venus (værdier,
kærlighed), Merkur (formidling), Uranus
(fremtid, grupper), Månen (følelser) og Jupiter (udvikling, vækst). Vædderen giver
“Sagen” kraft og energi og en ny start lige
efter Forårspunktet. Der er tale om et pionerarbejde, som kan blive til en verdenskultur.

Martinus horoskop

Sagens horoskop

Martinus er født den 11. august 1890
kl. 23.45 i Sindal

Sagen er ”født” den 24. marts 1921
Horoskopet er opstillet for kl. 12.00 på
Jagtvej 52A 1.tv
Askeonsdag om aftenen den 23. marts
1921 fik Martinus det, han kaldte for den
Hvide ilddåb. Denne specielle tilstand
holdt sig til dagen efter, nemlig skærtorsdag, den 24. marts 1921, som Martinus
regnede som “Sagens” fødsel. Her oplevede Martinus den Gyldne ilddåb, som
altså efterfulgte den Hvide ilddåb fra dagen før. Regner vi starten til kl. 12.00 som
de andre begivenheder, så står Solen lidt
over 3 grader i Vædderens tegn, som interessant nok er et ildtegn og et initierende tegn – der, hvor tingene sættes i gang
med den første spæde spire, som senere
kan vokse sig stærk. Solen står endvidere
tæt på MC, som står for mål og ambitioner – ikke langt fra healerplaneten Chiron. Det er et meget vitalt og livskraftigt
projekt, som er blevet undfanget her.

Martinus er Løve (udstråling, at lede)
med Tvillingerne på AC. Han er derfor
også den fødte formidler. Horoskopherskeren Merkur står sammen med karmaplaneten Saturn, så “Sagen” er hans lod i
livet. Begge planeter er i spænding til
Mars (energi, arbejde), Pluto (transformation) og Neptun (religion). Både Merkur og Saturn står i harmoni med Månen
i 1. hus (folket). Her er der tale om alle
verdens folk, så der ligger et enormt stykke arbejde forude med at udføre denne
store gerning; men der er også god tid til
det. Martinus har Jupiter i 9. hus. Den får
hele 5 aspekter, når de to kvinkunser til
Merkur og Saturn medregnes. Faktisk er
Jupiter også i kvinkuns til Månen, selv
om aspektet har lidt over 3 graders unøjagtighed og derfor ikke medregnes af
computeren.
Det vil sige, at Martinus har en yod den såkaldte Guds Finger – i sit horoskop.
Og det er Jupiter, der udgør fingeren og
derfor viser fremtidsvejen – Jupiter står i
Vandbæreren i harmoni med Mars, Pluto
og Neptun i 12. hus (religion), og den er i
harmoni med Venus i eget tegn, Vægten.
Det vil sige, at Jupiter er med i hele tre
aspektmønstre, en yod, en vifte og en stortrigon. Den står derfor helt ekstremt har-

monisk og er dermed meget stærk og
holdbar. Martinus lære kan altså ikke sådan slås af banen, og det vil helt sikkert
gå som forudsagt. Det er særdeles realistisk, at det vil ende med, at vi får en ny
verdensreligion.

Martinus horoskop efter
døden
Horoskoper virker erfaringsmæssigt også
efter døden. Vi ser ofte, at når der er
spændinger i en afdøds horoskop, kan
der ske noget vigtigt i de efterladtes horoskoper. Da marxismen var i krise i 80 erne og 90 erne, kunne det tydeligt ses i
Karl Marx` horoskop.
I perioden 2006-08 stod Pluto på DC,
og det kan være her, sagen om copyright
har haft sit udspring. Martinus Center anlagde en retssag mod en gruppe, der
havde udgivet samtlige Martinus skrifter
og lagt dem på internettet, hvilket er i strid
med ophavsretsloven. Sagen blev da også
vundet. Dommen blev afsagt den 11. december 2014 kl. 13.00 på Frederiksberg.
I 2011-13 står Pluto i spænding til Månen. Og fra 2014, hvor domsfældelsen
faldt ud til Instituttets fordel, står Neptun
(kaos, opløsning) i begyndelsen af Fiskenes tegn og udløser den stærkeste spænding i Martinus horoskop, nemlig T-kvadratet mellem Mars (temperament),
Neptun (opløsning), Pluto (transformation, turbulens), Merkur (kommunikation, skrifter) og Saturn (skæbne, karma).
n

Den 15. maj 2015 fejrer Martinus
Center 80 års fødselsdag. Både
ånden, bygningerne og økonomien blomstrer i dag, men sådan
har det ikke altid været. Uden frivillig hjælp og samarbejde var
det ikke gået.
Der har i de første mange år
været økonomisk meget svære
tider, hvor kun indsamlinger
blandt de interesserede kosmologistuderende og store pengegaver kunne redde Center og Institut. Her må især nævnes Martinus nære ven og nabo, redaktøren Sam Zinglersen, der med store pengebeløb og gaver kunne
løse de store finansielle problemer helt tilbage til 50’erne og
frem til Martinus’ bortgang.
Sam Zinglersen købte også
Martinus’ barndomshjem og bekostedehele gendannelsen af
dette efter Martinus’ anvisninger,
så det i dag fungerer som museum i Sindal.
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