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Forord 

Introduktion til  
Samarbejdsstrukturen 
 

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) er kendt som skabe-
ren af “Det Tredje Testamente”, et omfattende, livslangt forfat-
terskab der rummer et epokegørende åndsvidenskabeligt ver-
densbillede. 

I tilknytning til arbejdet med sine værker tilrettelagde Martinus 
en samlet struktur for de aktiviteter og det samarbejde, der 
finder sted med det formål at oplyse om hans analyser. Da han 
betragtede denne struktur som et nødvendigt supplement til 
værkerne, er hans beslutninger og tilkendegivelser om emnet 
blevet samlet i denne bog med titlen “Samarbejdsstrukturen”, 
der udkom første gang i 1992 og nu genudgives i 2003. 

I det følgende gives først en kort introduktion til Martinus’ 
forfatterskab og dernæst en beskrivelse af grundlaget for og 
formålet med Samarbejdsstrukturen. Sidst i forordet er vist en 
oversigt over benyttede særlige begreber i bogen. 

0.1 Hvad er Martinus Kosmologi?  
Helhedsbeskrivelse af 
tilværelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livslovene 

Martinus’ værk udmærker sig ved at udgøre en logisk under-
bygget helhedsbeskrivelse af tilværelsen – et samlet åndsviden-
skabeligt verdensbillede – som også bærer betegnelsen “Marti-
nus Kosmologi”. Martinus var i kraft af en højtudviklet intuiti-
onsevne i stand til at overskue og analysere den åndelige ver-
den, som ligger bag den kendte fysiske verden. Medens natur-
videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er 
lovbundne, så påviser Martinus, at der også findes love for 
tænkningens, følelseslivets og viljens område, dvs. en form for 
psykiske naturlove. Viden om disse psykiske naturlove – eller 
livslovene, som han kalder dem – vil gøre det muligt for 
menneskene at få herredømme over deres mentalitet og i takt 
hermed skabe et humant verdensrige på jorden. 

Åndelig videnskab 
 
 
 

Martinus ønsker med sine analyser at skabe en åndelig 
videnskab, der som et åbent tilbud til alle sandhedssøgende 
mennesker giver mulighed for – ud fra egen viden og egne 
erfaringer – at udforske de grundlæggende forudsætninger for 
livets eksistens. Studiet af disse kosmiske analyser giver den 



 

Personlig moral og 
væremåde 

enkelte et værdifuldt hjælpemiddel til forståelse af sin egen 
livssituation og til den praktiske træning i at udvikle sin 
personlige moral og væremåde. 

Intellektualiseret  
kristendom 
 
 

Martinus Kosmologi er ikke en religiøs trosretning, men giver 
en logisk baseret forståelse af tilværelsens religiøse dimension. 
Denne forståelse kan træde i stedet for den religiøse trosevne, 
som er aftagende hos mange af vor tids mennesker. Martinus 
udtrykker det på den måde, at tiden er moden for en 
“intellektualiseret kristendom” og har i forlængelse heraf givet 
sine samlede værker den fælles hovedtitel “Det Tredje 
Testamente”.  

Det Tredje Testamente 

Under denne fælles titel indgår hovedværket “Livets Bog”, der 
omfatter i alt syv bind. Som supplement hertil har han skrevet 
værket “Det Evige Verdensbillede” i fire bind, hvori han ved 
hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster klarlægger 
hovedprincipperne i sin kosmologi. Herudover har han skrevet 
en række mindre bøger og et stort antal artikler.  

Martinus’ værker 

0.2 Samarbejdsstrukturens grundlag og 
formål 

Udgangspunktet er en 
åndelig struktur af 
Sagen 

Martinus tilrettelagde som nævnt en samlet struktur for de 
mange og vidt forgrenede aktiviteter, der har til formål at oplyse 
om hans analyser. Han brugte gerne den fælles betegnelse 
“Sagen” om disse aktiviteter og udtrykte sammenhængen på 
den måde, at der med udgangspunkt i hans analyser ville blive 
formet en åndelig struktur af Sagen. Denne åndelige struktur 
skulle så gengives i en bog, som hvert enkelt menneske kan 
erhverve sig. 

Hovedindholdet består 
af Martinus-citater 
vedrørende “Struk- 
turen” 

Da Martinus ikke selv fik nedskrevet indholdet af en sådan bog, 
er hans beslutninger og tilkendegivelser inden for dette vigtige 
område blevet samlet her i bogen Samarbejdsstrukturen. Bogen 
er udformet på den måde, at dens hovedindhold består dels af 
citater fra værkerne, dels af citater fra Martinus’ egne konkrete 
direktiver og udtalelser om emnet. Derudover er tilføjet nogle 
afsnit, som uddyber de praktiske retningslinjer for samarbejdet 
inden for Sagen. Da Martinus selv benyttede begrebet 
“Strukturen”, er dette begreb bibeholdt i alle bogens referencer 
til hans egne tekster og udtalelser for at fastholde den 
idémæssige betydning, som han tillagde begrebet. De nærmere 
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principper for redigering af bogen er beskrevet i et 
efterfølgende afsnit.  

I forbindelse med de kosmiske analyser har “Strukturen” 
således til formål at modvirke ufred og få alt det til at blomstre 
og udfolde sig, som skaber fred og harmoni. At være en 
vejledning i skabelsen af en sådan lysende atmosfære blandt 
interesserede mennesker er kosmologiens højeste formål. 

En lysende atmosfære 

Hovedprincippet i arbejdet inden for Sagen er frivillighed 
baseret på gaveprincippet. Det giver grundlag for at skabe et 
samarbejde præget af en fuldstændig fredelig og inspirerende 
atmosfære. I den forbindelse har det stor betydning, at 
atmosfæren inden for og omkring institutionen Martinus Institut 
(“Instituttet”) er så langt fremme i denne udvikling som muligt. 

Frivillighed baseret på 
gaveprincippet 

Martinus regnede med, at Strukturen vil komme til at inspirere 
de interesserede i kosmologien på en sådan måde og i en sådan 
grad, at denne lysende atmosfære bliver kendetegn for hele 
“Sagen.” 

Inspirationskilde for 
Sagens interesserede 

Han forudså, at Strukturen også vil komme til at give 
inspiration herudover og dermed brede sig til andre dele af 
samfundet. 

Inspirationskilde for 
andre 

0.3 De kosmiske analyser er frit tilgængelige 
Enhver kan frit læse og studere de kosmiske analyser og 
personligt tage stilling til dem – uden forpligtelser af nogen art. 

Frit studium 

Viderefortælles frit – 
til de modtagelige 

Enhver kan frit fortælle om dem til andre. Men det ligger i de 
kosmiske analyser, at dette kun bør ske, hvor der er en naturlig 
modtagelighed. 

Frie private initiativer 
 

Lokalt kan enhver tage initiativ til at oprette studiekredse og 
afholde foredrag, oprette skole eller sætte andre aktiviteter i 
gang inden for kosmologien. Hertil kan man bruge betegnelsen 
“Martinus Center”. Martinus Centre 

Hvis der allerede findes aktiviteter på stedet eller i nærheden, 
bør det ske i harmoni med disse aktiviteter og deres arrangører. 
Også det ligger i de kosmiske analyser. 

Sikre harmoni med 
andres initiativer 

Disse forhold gælder ikke alene i Danmark, men også ude i 
verden. Ud over at respektere copyrighten til værkerne og 
symbolerne m.v. skal ingen have nogen forpligtelser over for 

Forholdet til Instituttet 
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Instituttet. 
  Man kan gøre alle disse og andre ting alene, eller sammen med 

andre. Det er ikke Instituttets, men de interesseredes eget 
private anliggende. 

Jo mere privat initiativ der tages verden over, og jo flere 
aktiviteter der herved opstår, desto mere støttes arbejdet inden 
for Sagen og formålet med kosmologien. Når der ikke er nogen 
begrænsninger, kan aktiviteter opstå hvor som helst, der er 
inspiration og kræfter til det, og hvor der er behov for det. 

Private initiativer 
stimulerer udbredelsen 

I det lange løb vil det give helt andre og meget større 
muligheder, end hvis det hele skulle arrangeres og organiseres 
af Instituttet selv. 

 

I denne situation vil Instituttet desuden være befriet for de 
konflikter, der kan følge af at organisere og dermed bestemme 
over andre. Dette forhold er helt i overensstemmelse med den 
fremtidige nye verdenskultur, hvor et grundlæggende princip 
netop vil være at give alle mennesker så stor frihed som 
overhovedet muligt. 

Friheden fjerner årsag 
til konflikter 

 Det skal dog være klart, at Instituttet ikke kan forpligte andre til 
at arbejde efter dette princip. Men ud fra de kosmiske analyser 
er det naturligvis ønskeligt, at andre indtager samme frie 
holdning over for deres omgivelser. 

0.4 Principper for redigering af 
Samarbejdsstrukturen 
Bogens hovedindhold består dels af citater fra værkerne, dels af 
citater fra Martinus’ direktiver og udtalelser på rådsmøderne i 
perioden fra 1974 til hans bortgang i 1981. En mindre del er 
udtalelser fra mange drøftelser uden for disse møder – også i 
årene før 1974. 

Hovedindholdet består 
af Martinus-citater 

Denne specielle form for redigering med gengivelse af 
fritstående citater er valgt for at gøre Martinus’ egne 
synspunkter så klare og dokumentariske som muligt. 

Martinus’ egne  
synspunkter 

Hvor der ikke har været konkrete citater, har rådet udarbejdet de 
nødvendige beskrivelser på grundlag af de nævnte drøftelser og 
de kosmiske analyser.  

Supplerende 
beskrivelser fra rådet  
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Samarbejdsstrukturen indeholder efter rådets bedste vurdering 
og overbevisning alle de citater bl.a. fra rådsmøderne, som har 
betydning til formålet. Det store antal citater er medtaget for at 
stille tingene så stærkt i relief, at man ikke kan være i tvivl om 
Martinus’ mening om de væsentligste ting i Strukturen. 

Alle citater af 
betydning for 
Strukturen er med 

En del citater dækker hinanden i større eller mindre grad, men 
de er medtaget, fordi de belyser forskellige aspekter og nuancer. 
For at belyse tingene så klart som muligt er enkelte citater 
desuden gentaget i forskellige afsnit. 

Overlapning og  
gentagelser 

En uddybende beskrivelse af redigeringsarbejdet med 
Samarbejdsstrukturen er givet i kapitel 16. Rådet 1992/2003 

Uddybning i kapitel 16 

0.5 Forord til Samarbejdsstrukturens  
2. udgave 2003 
Samarbejdsstrukturens 2. udgave er udarbejdet efter, at bogen 
har været i brug i 10 år. I denne periode er den blevet læst af 
mange interesserede og har i vid udstrækning dannet grundlag 
for tilrettelæggelsen af det praktiske arbejde inden for 
Instituttets rammer. I samme periode har bogen været 
gennemgået og drøftet i en række studiegrupper, specielt i 
Danmark og Sverige.  

Samarbejdsstrukturen 
har været i brug i 10 år 

Det altovervejende indtryk er, at bogen har været til stor glæde 
og inspiration for de interesserede. Det er bl.a. blevet 
fremhævet, at Martinus’ ønske til de interesserede om bevidst at 
gøre en indsats for at skabe en ren, lys og venskabelig 
atmosfære inden for samarbejdet fremstår som et bærende og 
inspirerende tema gennem hele bogen.  

Tilfredshed med bogen 

Ændringerne i 2. udgave er på baggrund heraf begrænset til en 
opdatering af de afsnit, hvor forudsætningerne for Instituttets 
virke har ændret sig, samt til en præcisering af de afsnit og 
udsagn, som har givet anledning til spørgsmål og 
fortolkningsproblemer. De konkrete ændringer omfatter primært 
følgende 3 områder: 

Begrænsede ændringer 
i 2. udgave 

1. Kapitel 5, Instituttets love, er helt ændret som følge af, at 
Instituttet har fået en ny organisation med opdeling på de to 
fonde Martinus Idealfond og Martinus Aktivitetsfond. Disse 
ændringer har tillige medført en del konsekvensændringer i 

Kapitel 5, Instituttets 
love 
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kapitel 14 omkring Instituttets økonomi. 

2. I kapitel 9, Organisering af samarbejdet, er der foretaget 
mindre justeringer som en konsekvens af, at opgavernes 
karakter og arbejdsdelingen mellem de forskellige grupper 
naturligt ændrer sig i tidens løb. 

Kapitel 9, 
Organisering af 
samarbejdet 

3. I de øvrige kapitler er der foretaget præcisering af enkelte 
afsnit og udsagn, som enten har givet anledning til 
spørgsmål og fortolkningsproblemer, eller hvor 
forudsætningerne har ændret sig. 

Andre præciseringer i 
teksten 

 I tilfælde, hvor disse afsnit og udsagn har form af Martinus-
citater, er det nøje undersøgt ud fra kildematerialet, i hvilket 
omfang der evt. gennem udvidelse af citaterne har kunnet 
gives en uddybning og nuancering af Martinus’ synspunkter, 
som imødekommer det behov, læserreaktionerne har peget 
på. Metoden med at bringe en række citater fra Martinus’ 
egne udtalelser på rådsmøderne er således bibeholdt, og det 
er nøje dokumenteret, hvor citaterne er ændret i forhold til 
Samarbejdsstrukturens 1. udgave. 

Nøje 
overensstemmelse med 
kildeteksten 

Det er rådets håb, at Samarbejdsstrukturens 2. udgave med de 
nævnte opdateringer og præciseringer fortsat vil tjene som et 
inspirerende supplement til Martinus’ værker.  Rådet 2003 

Hjælpemiddel i  
skabelsen af ny  
verdenskultur 

0.6 Oversigt over benyttede særlige begreber 
“Strukturen” benyttes her i bogen som Martinus’ egen 
betegnelse for den overordnede åndelige struktur, der med 
udgangspunkt i hans kosmiske analyser skal kendetegne 
samarbejdsformen og atmosfæren inden for Sagen.  

Strukturen 

"Samarbejdsstrukturen" er den af rådet valgte titel for bogen. Samarbejdsstrukturen 

“Instituttet” benyttes i bogen som betegnelse for “Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut” og dets kortere navn “Martinus 
Institut”. Da Instituttet organisatorisk er opdelt i to fonde 
“Martinus Idealfond” og “Martinus Aktivitetsfond” (jf. kapitel 
5), dækker betegnelsen tillige disse to fonde. 

Instituttet 

“Instituttets fonde” er en fælles betegnelse for de nævnte to 
fonde “Martinus Idealfond” og “Martinus Aktivitetsfond”. 

Instituttets fonde 

“Sagen” er fællesbetegnelsen for de mange og vidt forgrenede Sagen 
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aktiviteter i ind- og udland, som vedrører Martinus Kosmologi. 
Instituttet danner kun rammen om en begrænset del af disse 
aktiviteter. 

“Det Tredje Testamente” er den af Martinus valgte fælles 
hovedtitel for samtlige hans værker. “Livets Bog” i syv bind er 
hovedværket i hans forfatterskab, der i øvrigt omfatter “Det 
Evige Verdensbillede” i fire bind samt en række mindre bøger 
og et stort antal artikler. 

Det Tredje Testamente 
og Livets Bog  

“Martinus Kosmologi”, “Martinus Åndsvidenskab” og 
“Martinus Verdensbillede” er tre af de hovedbegreber, Martinus 
benyttede til at karakterisere sit omfattende og epokegørende 
arbejde. Rådet 2003 

Kosmologi, 
åndsvidenskab, 
verdensbillede 

0.7 Markering af tekster og citater 
Alle citater af Martinus og de retningslinjer, han selv har været 
med til at vedtage eller har godkendt, er i bogen sat med den 
almindelige skrifttype, som er brugt her. 

Martinus-tekster 

Udtalelser af rådsmedlemmer og tekster udarbejdet af rådet er 
derimod sat med kursivskrift. (Undtagelser hertil er hele 
Forordet samt hele kapitel 5 og 16.) Rådet 1992 

Rådets tekster 
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16 1. Den nye verdenskultur 

Kap. 1 Den nye verdenskultur 

1.1 Den gamle og den nye verdenskultur 
Et vendepunkt i  
jordens historie 

Det vil snart være en kendsgerning for alle, at vi er vidne til den 
gamle verdenskulturs undergang og en ny verdenskulturs 
fødsel. Vi passerer et overordentligt stort vendepunkt i jordens 
historie. Vi skuer en milepæl i evighedens umådelige rige. 
  Bog 1 kap. 2 

Den dyriske mentalitet 
er vanebevidsthed 

Da den dyriske mentalitet har årmillioner bag sig, og individet 
således i tusinder af liv har betjent sig af denne mentalitet, er 
denne jo blevet en kolossalt dybt indgroet vanebevidsthed. De 
moralske opfattelser, den er baseret på, forekommer endnu i stor 
udstrækning som noget, jordmennesket næsten ikke kan gøre 
sig fri af. LB 4 stk. 1527 

De humane kræfter er 
begyndt 

De humane kræfter eller sympatiske anlæg i det almindelige 
jordmenneske er endnu i sin første spæde begyndelse, medens 
de brutale drabs- eller ødelæggelseskræfter derimod er en 
millionårig vanebevidsthed i samme væsen. LB 2 stk. 458 

Vore mentale  
ufuldkommenheder  
vil høre op 

Langsomt dæmrer det for menneskeheden, at vi i virkeligheden 
alle er borgere i en uhyre rig verden, og at årsagen til vor 
nuværende elendighed alene er at finde i vort eget sind. Når 
vore mentale ufuldkommenheder af livet selv er blevet bragt til 
ophør, vil vi finde os som borgere i en verden, hvor alle tjener 
alle, og hvor den er størst, der gennem sine evner formår at 
sprede mest kærlighed, mest skønhed og dermed mest 
velsignelse omkring sig. I denne verden, hvor ånden helt har 
besejret materien, eksisterer der kun glæde og harmoni. 
  Kontaktbrev 1957 nr. 2, Kosmos 1995 s. 67 

1.2 Det kommende verdenssamfund 
En tilværelse i 
skønhed og livsglæde 

Tænk, hvilken åbenbaring af skønhed og livsglæde der venter 
væsenerne, når de får forståelsen af deres egen “humanistiske” 
bevidsthedsside og igennem denne forståelse gør den til 
vanebevidsthed eller selvfølgeligt dagligt liv. Tænk, hvordan 



 

dette daglige liv må blive for de samme væsener. Tænk en 
tilværelse, 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, misundelse, 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. 
  LB 4 stk. 1530 

Verdensfreden Den fredelige, uselviske natur i væsenet vil uvægerlig gøre alle 
juridiske love og enhver politimagt såvel som krig og 
militarisme totalt overflødig. Verdensfreden kan altså kun 
skabes af individer, der i sig selv er udrensede for selviske 
tendenser, hvilket vil sige: væsener, der udelukkende er besjælet 
af den opfattelse, at “enhver er sin næste nærmest”. LB 5 stk. 1733 

Verdensriget Under den kommende verdensadministration vil der ikke kunne 
eksistere nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp om 
penge eller værdier, ingen udbytning af individerne indbyrdes, 
ingen “gratistilværelser” eller snyltning på samfundet, ingen 
subsistensløshed, ingen vagabondering, ingen brug for 
fattighjælp eller understøttelser, ingen overflod og ingen armod, 
men derimod en sund velstand og en naturlig adgang til alle 
livets materielle og åndelige goder for ethvert individ. Derfor 
bliver verdensriget ikke kedeligt, ikke et liv i slaveri og trældom 
og ikke et liv med magt og rigdomsidealer, men derimod et liv, 
hvis idealer absolut kun kan koncentrere sig i den højeste 
stræben efter at repræsentere den største nytteydelse, det 
skønneste arbejde, den fuldkomneste skabelse og den største 
kærlighed. Livet i planetarriget kan således kun blive et liv i 
den højeste frihed, ånd og kultur, et liv i den største harmoni, 
lykke og glæde. LB 1 stk. 114 
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18 2. Personlig indstilling og holdning 

Kap. 2 Personlig indstilling og  
holdning 

2.1 Menneskeværd, selverkendelse og ansvar 
Alle er lige meget 
værd i livet 

Nogle mennesker tror, de er mere værd end andre, fordi de 
tilhører en “overklasse”, nogle, fordi de har flere penge eller et 
større “dollargrin” end andre. Der er også nogle, der tror, de er 
mere værdifulde, fordi de er “frelste” og tilhører en bestemt 
religion eller sekt. Nogle mener, de er “finere mennesker”, fordi 
deres hud er hvid og ikke “farvet”, andre, at de er så meget mere 
værdifulde, fordi de er kapaciteter inden for et eller andet 
speciale, hvor de betragtes som genier. Men sådanne tanker skal 
livet nok læse korrektur på gennem de erfaringer, menneskene 
vil gøre. Intet menneske er for Gud mere værd end noget andet, 
og de er alle på vej mod “visdommens port”, som kun 
ydmygheden kan føre væsenet igennem. Gennem denne 
bevidsthedstilstand vil mennesket finde værdier, som ingen 
anden kan røve fra det, og som ikke engang døden kan fravriste 
det. 
  Kontaktbrev 1959 nr. 8, Kosmos 1988 s. 106 

Ydmyghed Ydmyghed er ikke en af et mindreværdskompleks affødt 
slavekrybende mental holdning over for næsten, men er 
derimod det samme som den rene virkelige og absolut normale 
erkendelse af sin egen ufuldkommenhed eller mentale 
begrænsning. 
  Bog 12a kap. 1 

Selverkendelse Uden erkendelse af egen underlegenhed kan der umuligt blive 
tale om modtagelighed for belæring, undervisning, råd og 
vejledning, thi uden denne erkendelse vil man netop tro, at man 
selv sidder inde med den fornødne kundskab. Som en logisk 
følge heraf vil man derfor betragte enhver anden belæring, ikke 
alene som ganske overflødig, men også ligefrem som fejlagtig, 
idet man jo ikke forstår, at det er ens egen viden eller opfattelse, 
der er forkert. Bog 12a kap. 7 

Ansvar som menneske I forholdet til venner og fjender vil De gang på gang mærke 



 

indflydelsen fra urkræfterne i Deres sind. Det er de fejltagelser, 
De i disse forhold begår, De i særlig grad skal gøres til genstand 
for Deres undersøgelser. At komme til klarhed over sine egne 
fejl er den hurtigste vej til at komme til at elske sin næste som 
sig selv. For at opnå et harmonisk liv må man hele tiden have 
øjnene åbne for, om den handling, man står i begreb med at 
foretage, er skalkeskjul for noget egoistisk, eller om den som 
dybeste motiv har ønsket om at skabe glæde for andre end en 
selv. De vil jo inderst inde gerne udrette noget, der er til gavn 
for skabelsen af det rigtige menneskerige. De er alle sammen 
med i denne skabelse, og den kendsgerning, at De allerede nu 
har fået lov til at møde de kosmiske analyser, betyder, at De har 
et ansvar som menneske. Det er Deres opgave at vise andre en 
lysende tilværelsesform. 
  Kontaktbrev 1961 nr. 5, Kosmos 1990 s. 96 

Der er mange mennesker, som nu er lærlinge eller elever inden 
for den kosmiske uddannelse. Men De må ikke tro, at denne 
uddannelse blot består i at lære kosmiske analyser at kende og 
at interessere sig for dem. Det, at De studerer åndsvidenskab, 
kan sammenlignes med, at lærlinge som et led i deres 
uddannelse går på teknisk skole, og der kan eleven eller 
lærlingen jo lære mange umådeligt nyttige ting. Men han lærer 
jo alt dette for at kunne bruge det i det praktiske liv, ellers har 
det ingen betydning. Det samme gælder for åndsvidenskabens 
vedkommende, den må bruges i det praktiske liv i hverdagen 
for at have betydning. Kontaktbrev 1958 nr. 8, Kosmos 2000 s. 54 

Åndsvidenskabens 
betydning ligger i 
praktiseringen 

2.2 Livsmod og martyrium 
Det rigtige livsmod Alle mennesker har brug for at vide noget om livsmodet. Det 

menneske, der er i besiddelse af det rigtige livsmod, er nemlig 
uovervindeligt over for negative kræfter. Så længe et menneske 
synes, at der er noget, der er forkert, så længe er vedkommende 
i disharmoni med livet. Så længe man bedrøves og irriteres eller 
bliver bitter og skuffet, har man ikke fået det rigtige syn på 
livet, og så har man ikke det rigtige livsmod. 
  Kosmos 1969 s. 39, 1995 s. 83 

Martyriet 
underminerer 

Hvad skal der til for at få det rigtige livsmod og for at bevare 
det? Man må lære at elske sin næste som sig selv. Det giver 
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livsmodet livsmod, og det bevarer det. Men hvorfor taber menneskene 
gang på gang livsmodet? Fordi livet ikke er, som de tænker sig 
det og ønsker det. Den tankeart, der allermest underminerer 
livsmodet, er martyriet. Martyriet er en af menneskenes værste 
fjender, fordi det er en livsløgn. Der findes i virkeligheden intet 
martyrium. Ingen kan i virkeligheden lide uret, og ingen kan 
gøre uret. Hvis nogen kunne det, og hvis der var noget i livet, 
der var tilfældigt, kunne menneskene aldrig være sikre på noget 
som helst, og så ville hele verdensaltet faktisk være af lave. 
Men det er det ikke, det er tværtimod i den skønneste orden, og 
det er udtryk for den højeste logik. Kosmos 1969 s. 39, 1995 s. 83 

Martyrium og glæde kan lige så lidt forenes som olie og vand. 
Og hertil kommer så vreden og bitterheden imod det andet 
menneske, der hele tiden holder det i en oppositions-spekula-
tionstilstand. Men vrede og bitterhed kan ligeledes umuligt 
forenes med normal livsglæde. Og da den absolutte sundheds 
vedligeholdelse både i sjæl og legeme umuligt kan befordres på 
anden måde end netop ved normal livsglæde, ser vi her, 
hvorledes et sådant menneske nu i virkeligheden om end 
ubevidst tyranniserer sig selv ved at holde vredes- og 
martyriumstanker vedlige. Da alle tanker er en strålekraft, der 
ikke blot gennemstrømmer og ledes gennem hjernen, men også 
gennemstrømmer atom- eller mikrostrukturen både i blodet, 
muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, hvilke 
tankearter der således går gennem organismens mikroliv og 
organer. Da glædestanker udgør den normale livskraft i den 
animalske organismestruktur, bliver denne livskraft altså 
beskadiget i samme grad, som mennesket er fyldt med vredes-, 
depressions- og martyriumstanker. Og når livskraften er 
beskadiget, vil det igen betyde, at den ikke har tilstrækkelig 
kapacitet til at befordre den normale livsfunktion, der 
udelukkende skal give sig udslag i en permanent livsglæde. Og 
dette, at man ikke har kræfter til at befordre den normale, 
daglige livsfunktion, kan kun fornemmes som “træthed”. 
Træthed er udelukkende symptom på livskraftmangel.Bog 16c 
kap. 9 

Martyrium og 
livsglæde kan ikke 
forenes 
 

Glædestanker er den 
normale livskraft 

Det virkelige livsmod er en del af Guddommens skabekraft, og 
åbner vi ikke selv vort sind for den, kommer frygten, som får os 
til at stimulere os med krykker. Disse krykker eller mordvåben 
behøver ikke absolut at være revolvere og bomber, det kan også 

Mentale våben sabo- 
terer livsmodet 
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være de mentale våben, der bruges i hverdagen: sladder og 
giftige bemærkninger, forfølgelse gennem intriger og 
bagtalelse. Ja, blot tilsyneladende uskyldige bemærkninger, som 
indeholder en skjult brod, der lidt efter lidt borer sig ind i 
offerets psykiske legeme. De fleste mennesker kan til tider være 
tilbøjelige til at dræbe noget af andre menneskers lykke og 
glæde ved livet, og så længe disse mikroskopiske mord finder 
sted, må det menneske, der endnu kan nænne at gøre det, leve i 
jordmenneskets angstfyldte jungle.Kontaktbrev 1957 nr. 12, Kosmos 
1997 s. 166 

2.3 Selverkendelse og bedømmelse af andre 
Så længe væsenerne endnu i en meget høj grad er selviske, 
bliver de i tilsvarende grad partiske. De favoriserer stærkt de 
foreteelser, der er dem behagelige og forfølger de foreteelser, 
der ikke er dem behagelige eller passer dem. De kan derved kun 
optræde som “forsvarere” og “angribere”, hvilket igen betinger, 
at de er “krigere”. Bog 9 kap. 3 

Partiskhed er  
selviskhed 

Det menneske, som har ydmygheden i sit hjerte, og som 
virkelig bruger åndsvidenskaben eller de kosmiske analyser i 
praksis, vil også gøre fysisk viden og kunnen til livgivende og 
positive faktorer. Det vil nemlig kun bruge dem til gavn for 
helheden og ikke bare for at berige sig selv eller overvinde 
andre. Og dette menneskes forhold til sine omgivelser vil helt 
ændre karakter. Hovmod, egoisme, praleri, dømmesyge og 
trang til at kritisere alt og alle vil lidt efter lidt forsvinde fra dets 
bevidsthed. Det har opdaget sin egen mikroskopiske lidenhed 
midt i det store univers, og at det ikke er den storhed eller 
kapacitet, det troede at være. Det har erkendt, at det i 
virkeligheden ingenting ved, kosmisk set, og med denne viden 
er det først nu klar til at kunne lytte til Guddommens, hvilket vil 
sige sin næstes tale. Det, som det oprigtigt søgende menneske 
først af alt bliver indviet i, er nemlig, at det overalt møder Gud. 
Vekselvirkningen med omgivelserne bliver nu noget andet end 
før, det bliver en interessesfære af en helt anden art. Vor næstes 
tale bliver noget, vi gerne lytter til, for vi kan lære noget 
overalt, og vi kan møde Gud gennem væsener, vi måske engang 
hånligt har overset eller er gået ligegyldigt forbi.Kontaktbrev 1959 

Selverkendelse og 
forholdet til  
omgivelserne 
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nr. 8, Kosmos 1988 s. 107 

Man må altid huske på den store synssvaghed eller blindhed, 
der gør sig gældende, når det drejer sig om ransagning eller 
bedømmelse af egne fejl, og den umådelige synsskarphed, der 
 
er fremherskende, når det er næstens fejl, man ønsker at 
fremhæve. LB 4 stk. 1326 

Bedømmelse af egne 
og andres fejl 

Det bedste er at  
ransage sig selv 

Det jordiske menneske kan absolut ikke gøre noget bedre end at 
ransage sig selv og se, hvilke rester af dyrisk mentalitet der 
endnu er tilbage i dets bevidsthed. Det er rigtigt, at der er mange 
mennesker, der i dag har fred i sindet og synes at have det godt 
med deres medmennesker, men det behøver ikke at betyde, at 
der ikke skulle være ting i dets mentalitet og væremåde, der er 
dyrisk og derfor før eller senere kan rive det samme menneske 
ud af dets fredelige slummer i dagliglivet. Bog 14a kap. 21 

Bedømme, men ikke 
dømme 

Man kan ikke være forsigtig nok med at indlemme tanker i sit 
kartotek om andre levende væsener, ellers bliver man let 
uretfærdig over for dem, og det vil hverken gavne dem eller en 
selv. Man er uretfærdig, hvis man fylder sit kartotek med tanker 
om, at han er en idiot, og hun er irriterende osv. uden samtidig 
at tænke over, hvorfor de er, som de er, og nøjes med at 
bedømme dem og ikke dømme dem. Og samtidig tilgive dem, 
fordi de ikke i øjeblikket kan være anderledes på grund af deres 
fortid eller mentale kartotek. De kan jo ikke handle ud fra 
erfaringer og viden, som de først vil erhverve sig i fremtiden. 
  Kontaktbrev 1957 nr. 14/15, Kosmos 1997 s. 66 

2.4 Forståelse for alle 
At forlange, at et menneske i dag skal udfolde en kærlighed 
eller væremåde, det først i fremtiden får evne til at kunne 
udfolde, er jo i princip det samme som at forlange, at det skal 
løfte en sten, som det ikke har kræfter til at løfte. Man må her 
absolut holde sig for øje, at det langt fra er givet, at andre kan 
løfte de samme sten, som vi selv kan løfte, mentalt set. At 
kritisere og forfølge dem af den grund er det samme som at 
nedbryde eller formørke vor egen kommende skæbne.LB 6 stk. 

Ikke forlange det 
samme af andre 
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Det kosmisk frie menneske er nået så langt frem i udvikling, at 
det ejer den guddommelige egenskab: ikke at vente sig verden 
eller væsenerne anderledes, end den og de netop er. Det er 
denne fornemme kosmiske egenskab, der totalt fritager det 
indviede væsen for skuffelser. Møder han et væsen, der er 
sympatisk, glæder han sig over det. Og hvis han møder et 
væsen, der er usympatisk, ja, måske endog generende, så forstår 
han et sådant væsen. Han ved, at det er dets natur, dets 
udviklingstrins særlige manifestationsform. Bog 22b kap. 14 

Forståelse for alle 

2.5 Vågen samvittighed 
En vågen samvittighed 
er vigtig 

Det er ikke altid let for den uindviede at vide, hvilken 
handlemåde der er den rigtige, og hvilken der er den forkerte. 
Her er det, at studiet af mit arbejde træder hjælpende til, idet det 
kan medvirke til at holde Deres samvittighed vågen. Da der 
endnu er en del dyriske urkræfter i Dem, som ikke er bragt 
under kultur, og denne kultivering kun kan finde sted igennem 
den vågne samvittigheds stadige kontrollering af Deres tankeliv, 
er problemet “en vågen samvittighed” således ikke ligegyldigt. 
  Kontaktbrev 1961 nr. 5, Kosmos 1990 s. 90 

Hvad er samvittighedsnag, der kan skære som knive i sindet? 
Det er det mentale ubehag, ja, i visse tilfælde den lidelse og 
smerte, der fremkommer, når menneskers handlinger står i 
skærende modsætning til de idealer, som er begyndt at tone 
frem i deres bevidstheds lyse vibrationsfelt. Det er, som om de 
er kommet til at skabe et brud inde i dem selv. De føler det, som 
om de er gået lidt tilbage i deres udvikling. Men denne 
tilbagegang er kun tilsyneladende. Den er forårsaget af, at 
menneskene troede, de var større, end de er. De har forsømt at 
se på planen for deres liv og må så gøre de nødvendige 
erfaringer i form af ubehagelige oplevelser, som gemmes i deres 
erfaringskartotek, det vi kalder hukommelsen. Disse erfaringer 
får efterhånden mennesket til at tænke, føle og handle efter 
mere menneskelige principper, til at nå længere frem i sin 
udvikling mod højere trin, hvorfra detaljerne både af “det 
rigtige menneskeriges” struktur og af “det rigtige menneskes” 
struktur anes mere og mere tydeligt og forenes med menneskets 

Samvittighedsnag 
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idealer, ønsker og længsler. Det vil da være mindre og mindre i 
stand til at gøre noget, som skaber samvittighedsnag, og al den 
energi, der forbruges ved, at mennesket bliver vred på sig selv 
eller skuffet og bedrøvet over sig selv, vil kunne bruges til gavn 
for helheden på en ganske anden måde.Kontaktbrev 1961 nr. 4, 
Kosmos 1990 s. 85 

2.6 Træning i det gode 
Udrensning og total omskabelse af sig selv fra dyr til menneske 
er ikke noget, der kan gøres ved en øjeblikkelig viljesakt på 
samme måde, som man ved den kan stå og gå eller klæde sig på 
sådan eller sådan. Men ved en permanent praktisering i at gøre 
det gode, ved at træne sig i at tænke godt om dem, der forfølger 
og hader en, ved at bede om tilgivelse for den vrede, hvis 
udtryk man ikke magtede at forhindre, ved at leve for at tjene 
andre levende væsener og således kort og godt helt at være 
indstillet på at være til glæde og velsignelse for alt, hvad man 
kommer i berøring med, da forvandles man på en ganske 
naturlig måde i kontakt med naturens egen skabemetode. 
Naturen gør ikke noget i spring, men hæver enhver ting ved 
sine små hårfine udviklingstrin fra det ene stadium til det andet.  
LB 6 stk. 2003 

Træning i at gøre det 
gode 

Træning i humanistisk 
tankeføring 

Menneskets vej ud af lidelserne er således dette, at træne sig i 
optimistisk og humanistisk tankeføring. Uden denne 
tankeføring ingen fuldkommen livskraft i den menneskelige 
organisme og mentalitet. Men mennesket må selv hjælpe med 
til at bringe sin livskraft på fode. Ligesom gartneren må luge 
sine frugtarealer, for at træerne på disse ikke skal kvæles af 
ukrudt, således må et menneske også luge sin bevidsthed, sit 
tankedyrknings- og viljeføringsterræn for det kvælende ukrudt, 
der her kan florere og virke svækkende eller lammende på dets 
livskraft og normalitet og dermed ødelæggende dets livslyst 
eller glæde ved at være til. Brev til NN 07.03.57, Kosmos 1980 s. 5 

Ingen vrede, irritation 
eller skuffelse 

Hvordan kan man vide, om man med sit mentale skib har sat 
kursen imod fredens havn? Man kan mærke det på sine 
reaktioner over for sine omgivelser. Bliver man let gal i 
hovedet, sur eller irriteret og ukærligt kritiserer andre 
menneskers indstilling og væremåde, så er der noget galt med 
kompasset, og der kan være fare for kollisioner eller 
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grundstødninger. Men sætter man sin vilje ind på og beder 
Forsynet om hjælp til at kunne møde den enkelte situation og 
det enkelte menneske med den sympati og den form for 
kærlighed, der vil være mest til gavn i øjeblikket, vil vredens og 
irritationens mørke skygger vige, og næstekærlighedens sol vil 
stråle og funkle gennem bevidstheden. 
  Kontaktbrev 1958 nr. 23, Kosmos 1997 s. 126 

 Man skal ikke lade sig irritere eller skuffe på grund af andre 
menneskers opførsel, ligesom man jo heller ikke er skuffet over, 
at en tidsel eller en mælkebøtte ikke er en rose eller en lilje. 
  Kosmos 1969 s. 54, 1995 s. 89 

Den ideelle  
livsholdning 

1. Udslet begrebet “fjender” af din bevidsthed. 

2. Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre 
former for ubehag, der er rettet imod dig 

3. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. 

4. Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. 

5. Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. 

6. Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. 

7. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på 
hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, 
da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den 
fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet 
indenfor din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med 
den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur 
sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet eller skabe 
dig om til at udgøre det fuldkomne væsen eller et 
“gudemenneske”. 

  Kosmos 1933 nr. 3 s.14 

Der er meget i mine ting, der virker kolossalt mærkeligt på folk, 
f.eks. at i den nye kultur skal man lære at finde sig i alting. Men 
det er jo det, man skal. Det er kristusbevidstheden, der kommer 
til at danne den nye kultur. Men det må jo gå langsomt, og det 
kommer helt af sig selv. Rådsmøde 03.06.79 

Finde sig i alt 

Det kan ikke hjælpe, at jeg siger til mennesker, at de skal finde 
sig i alt muligt. Men med tiden udvikler de sig til at komme 
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dertil. Den store lære, man skal have ud af det, man oplever, er 
at man ikke skal forsvare sig. Båndforedrag 26.03.78 

Tilgivelse og  
beskyttelse 

Der er i virkeligheden ikke nogen situation, i hvilken man ikke 
skal tilgive sin næste. Men dette betyder naturligvis ikke, at 
man ikke må beskytte sig imod hans eventuelle lavere og 
dyriske natur. Denne beskyttelse skal blot ikke være ved 
hidsighed, vrede og vold, forbandelser og eder, men absolut kun 
igennem humane beskyttelsesforanstaltninger, der ikke 
beskadiger hverken sjæl eller legeme. DEV 3 stk. 33.62 

Ingen kan gøre uret, og 
ingen kan lide uret 

De kan føle Dem uretfærdigt behandlet, men kosmisk set er der 
intet, der er uretfærdigt. De kosmiske analyser viser, at der ikke 
er noget væsen, der kan gøre uret, og ikke noget væsen, der kan 
lide uret. Men det kræver overblik at forstå det. (...) Forståelsen 
af reinkarnationsprincippet og karmaloven giver et sådant 
overblik. De er begge indgående behandlet i Livets Bog og flere 
af mine symboler, og De vil derigennem blive klar over, at 
alting kommer fra Dem selv, og det er Dem selv, der skal danne 
Deres fremtidige skæbne ved hjælp af deres nuværende tanker 
og handlinger. Kosmos 1942 nr. 7-8, 1999 nr. 7, s. 128 

 
 

Vi skaber selv vores 
skæbne 

Vi må hver dag ransage os selv og finde ud af, hvordan vi, i 
stedet for med vor uvidenhed og naivitet at slukke lys i vore 
medvæseners tankegang og væremåde, kan være en lysende og 
varmende fakkel eller sol i deres tilværelse. LB 6 stk. 2296 

Være en lysende sol i 
andres tilværelse 

2.7 Virkelig menneskekærlighed 
Stor humanitet Mennesker med stærkt fremtrædende humanitet eller 

næstekærlighed er alle væsener, der har været igennem i al fald 
hovedparten af mørkets og lidelsernes epoke eller den store 
indvielses anden grad. Det viser deres stærke trang til at vænne 
sig af med al brutalitet, hidsighed, bebrejdelser, bagtalelse, 
usandfærdighed, ligesom de føler stærk antipati imod at leve på 
andres bekostning. De kendes også på deres store hjælpsomhed 
over for ulykkeligt stillede medvæsener. Bog 15a kap. 12 

Den virkelige 
menneskekærlighed 
bærer lønnen i sig selv 

Kulminationen af næstekærlighed er en tilstand, 
menneskeheden udvikles frem imod, en tilstand af uselviskhed 
og selvopofrelse til gavn for helheden; jo højere udviklet et 
menneske er, desto mere giver det sig udslag i kærlighed til og 
sympati for næsten. Gang på gang hører man om mennesker, 
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der har viet deres liv til en gerning, hvor det drejer sig om at 
hjælpe syge eller nødlidende medmennesker. En sådan gerning 
er af meget stor betydning for menneskehedens udvikling, især 
hvis den udføres uden tanke på, at de hjulpne skal gøre noget til 
gengæld eller skal vise taknemlighed. Den virkelige 
menneskekærlighed bærer sin løn i sig selv og forlanger intet til 
gengæld. 
  Kontaktbrev 1957 nr. 25, Kosmos 1986 s. 44 

Virkeligt at give En gave er ingen gave i dette ords egentlige betydning, hvis 
giveren tænker på, hvad han eventuelt får igen, og menneskenes 
kærlighed og deres hjælpsomhed må være gaver, som 
modtagerne må bruge efter deres større eller mindre evne til at 
bruge dem. Naturligvis vil det være af stor betydning, når flere 
og flere mennesker udvikler en evne til at bedømme den 
mentale jordbund, hvori de skal så. Evnen til at bedømme sine 
medmenneskers mentalitet og udviklingstrin er da også noget, 
der vokser i de menneskers bevidsthed, der bevidst arbejder 
med sig selv ud fra et oprigtigt ønske om at være til gavn for 
helheden. Ikke en kritisk bedømmelse baseret på en farisæisk 
glæde over “ikke at være som disse”, men en evne til at 
bedømme, på hvilken måde man kan handle kærligst netop over 
for mennesker, som trænger til hjælpen, men som ikke viser 
evne til at vise synderlig taknemlighed eller til at yde noget 
igen. 
  Kontaktbrev 1959 nr. 21, Kosmos 1988 s. 205 

Mennesket i Guds 
billede 

Guds billede er det menneske, der elsker Gud over alle ting og 
sin næste som sig selv og dermed opfylder hele livsloven. Guds 
billede er det menneske, der ikke kan blive vred, ikke kan blive 
skinsyg, ikke kan hade og forfølge, men tilgiver ethvert 
menneske en hvilken som helst ubehagelig påvirkning, der så 
end måtte være iværksat imod det. Guds billede er den 
absolutte, totale, fra al dyrisk tendens befriede bevidsthed og 
væremåde. Guds billede er det væsen, der som en sol oplyser, 
varmer og livgiver alle væsener omkring sig med en 
kulminerende kærlighed. Dette er således Guds mål og hensigt 
med ethvert væsen. Hvorfor ikke hurtigst muligt gøre plads for 
denne Guds førelse af sit billede i vor hjerne og hjerte ved at 
være med til at fjerne de fysiske og livssaboterende tendenser 
eller dyrets billede fra vor væremåde? Bog 18d kap. 13 

Alt er såre godt Når De er blevet så indlevet i det guddommelige lys, at De 
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føler, at ingen kan gøre uret og ingen kan lide uret, og at De 
selv er enhver mod Dem rettet ubehageligheds dybeste årsag og 
derfor aldrig kan føle Dem som martyr, aldrig kan føle Dem 
uretfærdigt behandlet af den eller den, ligegyldigt hvad dette 
vedkommende så end måtte gøre imod Dem, og derfor heller 
aldrig kan vredes imod nogen eller noget, men hele tiden lever i 
en permanent glæde i oplevelsen af verdensplanens højeste og 
sidste facit: Alt er såre godt. Da behøver De ikke at frygte for, 
at De er en Judas, thi da kritiserer og angriber De ikke den eller 
det. Da kan De allerhøjest i al venlighed trække Dem tilbage fra 
denne eller hin, som ikke kan være i harmoni med Dem. 
  Kosmos 1937 s. 81, Artikelsamling 1 stk. 9.12 
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Kap. 3 Sagens og Instituttets  
atmosfære 

3.1 Vor Sag er at opfylde kærlighedsloven 
Leve harmonisk  
sammen 

Vor Sag er at opfylde kærlighedsloven. Det er ikke det at lave et 
eller andet materielt arbejde. Det hører jo til. Det skal vi jo. Det 
er vi nødt til. Men vort fag her, vor livsgerning, vor mission er 
så vidt muligt at få os selv og også alle andre til at tilgive 
hinanden og til at leve harmonisk sammen. Og det kan man 
gøre i en sådan struktur. Det er jo det, der er meningen. Det er 
jo det, den nye verdensimpuls vil støtte os i. Rådsmøde 05.03.74 

En atmosfære af  
tolerance, renhed og 
harmoni 

Det er mit udtrykkelige ønske, at de interesserede viser den 
samme tolerance, sympati og forståelse til såvel de “ikke-
interesserede” som til de “interesserede” i åndsforskningen, og 
yderligere på enhver tænkelig måde gør sig umage for kun at se 
de lyse sider ved hverandres fremtræden. Absolut kun på denne 
måde alene kan samværet blive af en sådan renhed og harmoni, 
at dets atmosfære kan føles af alle som en behagelig hvile, fred 
og ro og dermed blive inspirationsbasis for alt, hvad der er 
ædelt, skønt og kærligt. Kosmos 1935 s. 45 

Se det guddommelige i 
enhver 

Her indenfor må herske en ånd, der absolut kun ser det lyse, det 
gode og kærlige i enhver, thi der findes absolut noget 
guddommeligt, lyst og kærligt i ethvert levende væsen. At 
koncentrere sig på dette, at beskæftige sig med denne side af 
vor næstes natur giver stort kendskab til lys, giver stråleglans 
omkring enhver mentalitet, giver solskin i alle øjne.Kosmos 1936 s. 90

3.2 Venskab 
Venskab frem for 
enighed om analyserne 

Det gør ikke så meget, at man er uenige om analyserne, at man 
ikke har samme syn på dem. Det er meget vigtigere, at man er 
venner. Analyserne – det skal nok ordne sig. Rådsmøde 20.09.77 

 Jeg mener, vi kan være venner med alle, selvom de ikke har 
vore analyser. Rådsmøde 09.11.76 



 

3.3 Moralen er det vigtigste 
Aldrig fornærmet Vi skal huske på, at det, som er pengespørgsmål og 

lønspørgsmål alle andre steder, det er moralspørgsmål hos os. 
Det er det, vi lever for. Det er det, vi arbejder med. Det er at 
opfylde moralspørgsmål. Hvem kan opfylde dem mest? Hvem 
er dygtigst til at finde sig i en fornærmelse? Hvem bliver aldrig 
fornærmet? Det er jo en opdragelse hele vejen inden for Sagen. 
Og på den måde skal det brede sig til alle mennesker.Rådsmøde 05.03

Hovedsagen er, at man har den moral, at man ikke er 
misundelig eller gnaven over, at det ikke går, som man selv vil 
have det. 

Ikke misundelig eller 
gnaven 

  Rådsmøde 21.05.74 

3.4 Ikke den mindste ufred 
Det må indprentes kolossalt, ja på det kraftigste må det 
indprentes at komme bort fra uoverensstemmelser. Det store er 
at arbejde sammen og få uoverensstemmelserne væk og få 
harmoni mellem sig. Rådsmøde 05.03.74 

Ingen 
uoverensstemmelser 
 

Det er dejligt, at man kan lave noget for Sagen. Men det, man 
gør for Sagen, skal være sådan, at der ikke er den mindste bilyd 
ved det. Der skal ikke være det mindste, som andre mennesker 
bliver kede af. Det skal vi ikke have inden for Sagen. 

Ikke den mindste bilyd 

  Rådsmøde 07.09.76 

3.5 Den lyse atmosfære er det store mål 
Da hele mit oplysningsarbejde udelukkende er baseret på 
underbyggelsen af kærlighedens identitet som den højeste 
livsfaktor, vil alle rette studerende indenfor nævnte 
oplysningsarbejde jo i højeste grad være virkelige 
sandhedselskere, fremadstræbende åndsforskere, elever eller 
trænere i udvikling af forståelsen af alt og alle. De skulle 
således efterhånden blive eksperter i tolerance, åndsvidenskab 
og kærlighed. Med henblik herpå skulle det ikke kunne undgås, 
at en usædvanlig lys og lykkelig atmosfære måtte opstå der, 
hvor sådanne individer forsamles. Denne atmosfære skulle blive 

En varmende og 
inspirerende 
atmosfære 
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af en så meget desto mere varmende og inspirerende karakter, 
eftersom den ikke på noget som helst punkt påhæfter sine ophav 
den adskillende og antipativækkende etikette: “vi hellige”, “vi 
frelste”, “vi salige”, “vi, der ved besked”, “vi udviklede” og 
lignende, men udelukkende ved sin altvidende natur indhyller 
alt og alle i ét eneste stort forståelsens og dermed sympatiens og 
kærlighedens favntag. En sådan lysende atmosfære kan ikke 
opleves af noget individ en eneste gang uden i samme individ at 
skabe en uovervindelig længsel efter atter at vende tilbage til 
den. Den kan ikke opleves uden at være fornemmelsen af en 
højere og bedre verdens nærhed. At gøre denne atmosfære til en 
virkelig kendsgerning, der kan opleves og fornemmes af alle, er 
det store mål, den ny verdensgenløsning i særlig grad har til 
opgave. 
  Kosmos 1934 s. 102 
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Kap. 4 Kosmologiens udbredelse 

4.1 En gave til samfundet 
Bøgerne er givet til 
verden 

Sagen er skabt, og bøgerne er kommet ud, og så er de givet til 
verden, til samfundet. Hvordan samfundet så behandler denne 
gave, det må Forsynet om. Det er en sag mellem Forsynet og de 
enkelte mennesker. Rådsmøde 09.09.80 

Kosmologien vokser 
frem 

Vi må regne med, at det er ikke noget, der vokser alene herfra. 
Det vokser frem forskellige steder, hvor mennesker får bøgerne 
og studerer dem, og til sidst breder det sig i alle lande. 
  Rådsmøde 30.04.74 

4.2 Ikke søge at omvende andre mennesker 
Kun omvende sig selv Vi skal ikke omvende nogen. Vi skal omvende os selv. Bare 

hvert menneske danner sig selv om, så er det godt. 
  Rådsmøde 30.04.74 

Hensynsfuldhed og 
omtanke 

Med hensyn til at påvirke andre væsener med sin viden må man 
udvise stor hensynsfuldhed, omtanke og forsigtighed, ligesom 
der må være absolut frivillig modtagelighed til stede hos de 
væsener, man ønsker at påvirke, ganske uden hensyn til hvor 
ædel og i overensstemmelse med sandheden ens opfattelse eller 
viden så end måtte være. LB 1 stk. 161 

De modtagelige skal 
nok komme 

Det gælder om i særlig grad at udvikle sin skelneevne, således 
at man ikke kommer til at indvirke på de forkerte væsener. De 
har jo deres livsopfattelse, deres vej til lyset. Og det vil kun 
være et overgreb, hvis man blander sig i denne. De modtagelige 
skal nok efterhånden komme. “Det er ikke honningen, der går 
til bierne, men bierne, der går til honningen”. Bog 12b kap. 21 

Ingen “politisk”  
propaganda 

For næstekærlighedens eller en ny kultur- eller moralepokes 
pionerer gælder det ikke om pludselig at lave verden af i dag 
om eller at lave “politisk” propaganda for at forandre de i dag 
eksisterende samfundslove. De er for det i dag eksisterende 
samfund lige akkurat således, som de skal være for at være de 



 

mest gavnlige for det samme samfund. Det, der skal laves om i 
dag, må gøres af “politikere”, der mere er i kontakt med 
samfundsbevidstheden af i dag end de førnævnte pionerer 
overhovedet kan være. Ligeledes er det heller ikke om at gøre at 
“omvende” eller “forandre” medlemmerne af sin familie, sin 
ægtefælle, sine unge sønner eller døtre, ligesom det naturligvis 
heller ikke er magtpåliggende at “omvende” andre mennesker, 
venner eller bekendte indenfor sin omgangskreds. Forsøg i den 
retning vil i de fleste tilfælde skabe lige akkurat den modsatte 
virkning end den tilsigtede. LB 4 stk. 1255 

Ingen “diskussion” 
med andre 

Vi skal ikke diskutere med andre. Al “diskussion” må væk. Jeg 
diskuterer overhovedet ikke med nogen. Andre kan have deres 
tro. De kan være hvad som helst. Vi skal bare være venner med 
dem, og vi skal lade dem have deres tro. Ellers svigter vi vore 
ting. Vi er ikke en ny sekt eller en ny religion. Rådsmøde 03.08.76 

4.3 Den praktiske væremåde er  
hovedfaktoren 

Væremåde og viden Ens praktiske væremåde bliver hovedfaktoren i den påvirkning, 
man tilfører sin næste, ganske uafhængig af hvor megen viden 
eller visdom man så end måtte sidde inde med. LB 1 stk. 162 

Væsenets manifestation af teoretisk påvirkning af andre 
væsener er kun en bifaktor i forhold til dets praktiske 
fremtræden. Man må således forstå, at kun der, hvor man kan 
glæde og inspirere medvæsenerne med sin viden og væremåde, 
er ens rette arbejdsfelt, og absolut kun der alene kan man så 
visdommens og kærlighedens sæd. LB 1 stk. 170 

Teoretisk påvirkning 
er en bifaktor 

Kendskabet til min mission kan umuligt tilegnes ved blot og bar 
læsning eller ved omtale fra andre. Det kan kun blive til virkelig 
kendsgerning for forskeren eller den søgende ved absolut 
frivillig upartisk erfaringsmæssig indlevelse af nævnte mission i 
hans egen bevidsthed, i hans eget daglige liv, i hans egen 
optræden overfor alt og alle. Kun moralsk ufærdige væsener 
dømmer uden virkeligt at se, uden virkeligt at høre, uden 
virkeligt at forstå. Og for virkeligt at forstå, må man altså efter 
evne gøre min mission, mit arbejde identisk med sit eget liv. 
  Bog 4 kap. 20 

Erfaringsmæssig 
indlevelse 
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For virkeligt at opfylde næstekærlighedsloven må man lade sit 
lys skinne på “alle” mennesker og ikke blot på en sekt eller 
sammenslutning af eventuelle ligesindede. Og dette kan absolut 
kun gøres, hvis man netop står aldeles frit og ikke har bundet 
sig i noget samfund. Desuden giver det jo hverken træning eller 
vedligeholdelse af åndelig kraft i det udenfor fremtrædende 
offentlige samfund, når alle de, der kan give det åndelig kraft og 
styrke, netop går ud af dette samfund ved at koble sig til eller 
indmure sig i et samfund af ligesindede, som de da meget let får 
tilbøjelighed til at favorisere. Vejen imod lyset går således ikke 
mere “ind” i sekterne, men derimod “ud” af disse og “ind” i 
offentligheden. Men dette kan absolut kun gøres, ved at hvert 
enkelt individ lærer at forstå, at det må holde sig fri, så det kan 
lyse på “alle” mennesker i dets omgivelser. At holde sig fri vil 
her sige, at man ikke knytter sig til eller indvikler sig i 
foreteelser, der bevirker tilbøjeligheder til at favorisere. At være 
medlem af en sekt eller anden religiøs bevægelse og ikke 
favorisere dennes medlemmer mere end de udenforstående er 
meget vanskeligt. Alene indmeldelsen i en sådan bevægelse er 
jo allerede en favorisering. Da det er næstekærlighedslovens 
praktik, der er livets mening, er det denne praktik, man må 
træne sig i at kunne opfylde. LB 4 stk. 1496 

Stå frit og ubundet – 
og lyse på alle  
mennesker 

Blive ét med Sagen I samme grad som væsenerne inden for mit åndsarbejde 
kommer i kontakt med forståelsen af livets virkelige analyser og 
derved kommer til at funkle og stråle på alt og alle, bliver de ét 
med ånden og kernen eller centrum i Sagen. Og i samme grad 
som de bliver ét med Sagen, bliver denne jo tilsvarende større. 
Og på denne måde vokser Sagen sig større og større og får et 
“ansigt”, der ikke kan undgå at blive synligt på det fysiske plan. 
Denne tilsynekomst på det fysiske plan eller dette “ansigt” er 
altså i dag et samfund af mennesker, der udelukkende kun er 
forbundne ved fælles kærlighed til livets virkelige analyser, til 
sandhedens åbenbaring og i glæden over selv at arbejde med på 
sin egen omskabelse fra “dyr” til “menneske”. 
  Kosmos 1946 s. 206, Artikelsamling 1 stk. 22.6 

4.4 De naturligt interesserede 
Modtagelige for livets 
virkelige analyser 

Da Livets Bog såvel som alt mit øvrige meddelelsesmateriale er 
et resultat – ikke af tro, – men af viden, vil det være let at forstå, 
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at ikke nær alle er modtagelige for mine intellektuelle 
manifestationer. Det vil kun sådanne væsener mere eller mindre 
være, som i større eller mindre grad er fri af suggestion, er 
upartiske, er uafhængige af dogmer, af den gængse opfattelse, 
“folks mening” eller mere populært “den offentlige mening”, 
pressen, af skik og brug, eller af hvad der er “moderne” osv. I 
samme grad, som man er frigjort herfra, er man modtagelig for 
livets virkelige analyser. Og i samme grad tør man vedgå sig sin 
opfattelse overfor andre. Og i samme grad bliver man derfor 
verdensgenløsningens støttepunkter overfor den øvrige 
menneskehed. Den nuværende verdensgenløsning er nemlig 
intet mindre end menneskehedens totale befrielse fra de sidste 
rester af den før så nødvendige og velsignelsesrige 
“guddommelige suggestion”, er en førelse af menneskeheden ud 
af de dogmatiske fantomers uklare tågesumpe til virkelighedens 
mere dagklare og sollyse egne. Bisættelse kap. 124 

Mennesker med stor 
medfølelse 

Mange civiliserede mennesker, der har stor medfølelse og 
medlidenhedsevne, og som også har en udviklet intelligens, som 
de bruger til logisk tænkning og handlemåde i deres arbejde og 
på andre lokale felter, er netop sådanne mennesker, der i visse 
situationer på grund af “al verdens ondskab” taber livsmodet og 
bliver deprimerede, skuffede og måske ligefrem syge på grund 
af deres negative mentale tilstand. De synes, alting er håbløst, 
deres egen situation og verdenssituationen, og de kan ikke se 
nogen udvej eller mulighed for forbedring. De bliver 
pessimister eller sortseere, hvis ikke de går den modsatte vej og 
bliver ligeglade, fordi de synes, alt er meningsløst. Det er for 
sådanne mennesker, jeg har skabt mine analyser, for at hjælpe 
dem til at bruge deres kærlighedsevne og medfølelse og deres 
intelligens på en anden og mere positiv måde, der vil give dem 
livsmodet tilbage. Kosmos 1969 s. 52, 1995 s. 87 

Antallet af 
interesserede er 
underordnet 

Forfængelighed kan endnu findes hos enkelte af de 
interesserede, der endnu kun befinder sig i grænseegnene 
mellem uligevægtskategorierne og ligevægtskategorien, og 
blandt andet give sig udslag i et større begær efter mange 
tilhængere end efter en høj kvalitet hos disse, hvilket jo er det 
modsatte af, hvad fornuften afføder, nemlig et større begær efter 
høj kvalitet end efter mange tilhængere. Et tusinde individer af 
den rigtige hundrede procents modtagelighed er jo en langt 
større fordel og kraft for Sagen end ti tusinde individer med kun 
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ti eller tyve procents modtagelighed. De resterende halvfems 
eller firs procent vil kun være modstand og udadtil være en 
urigtig og skadelig repræsentation af Sagen. Derfor er kvaliteten 
hovedbetingelsen, antallet underordnet. Med kvalitetens 
urokkelighed vokser også arbejdet urokkeligt, hvilket 
kendsgerningen inden for mit arbejde jo i høj grad udtrykker.Bog 12

 Vi er ikke indstillet på, om det er en stor eller lille bevægelse. 
Det går af sig selv. Rådsmøde 25.09.74 

4.5 Ingen foreningsdannelse eller  
medlemskab 

Frie forskere Da mit arbejde ikke udgør en forening og ikke i nogen som 
helst retning vil komme til at udgøre en sådan, vil tilslutning til 
det ikke kunne ske ved hjælp af noget medlemskort, men 
udelukkende kun igennem den interesseredes egen sympati for 
den forskning af de evige fakta, det udtrykker, og som igennem 
dets litteratur, undervisning og foredrag gøres tilgængelig. Alle, 
der knytter sig til mit arbejde, er og kan således kun udtrykkes 
som frie forskere og får ikke i nogen som helst retning ved 
denne tilknytning noget forenings- eller menighedsstempel på 
sig. 
  Logik 1938, Efterskrift 

Mange mennesker tror, at åndsvidenskaben blot er en ny 
religiøs sekt, eller en forening, man kan blive medlem af. Men 
det er en misforståelse. Åndsvidenskab kan ikke udbredes ved 
propaganda eller suggestiv påvirkning, den kan modtages af de 
mennesker, som er blevet søgende og ønsker at komme 
nærmere i kontakt med livets evige love. En sådan kontakt kan 
ikke opnås ved noget medlemskab og ikke engang ved studier, 
med mindre disse studier forbindes med en praktisering af 
næstekærlighed og tolerance.Kontaktbrev 1959 nr. 17, Kosmos 1988 s. 186

Intet medlemskab 
 
 

Studier forbundet med 
praktisering af 
næstekærlighed 
 

At mit åndsarbejde får flere og flere interesserede 
studiedeltagere og læsere betyder ikke, at disse derved kan 
udtrykkes som et organiseret, religiøst samfund. At man 
studerer eller læser mine værker betyder lige så lidt, at man 
derved danner menighed, sekt eller kirke, som hvis man læser 
andre forfatteres videnskabelige værker. Da hele mit 

Helt frit studium i 
livsvidenskab 
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åndsarbejde kun går ud på at være en undervisning eller en 
manifestation af kundskaber i form af verdensbilledets analyser 
og derigennem blotte betingelserne for næstekærligheden eller 
den humane livsførelse eller væremåde, der gør mennesket 
identisk med verdensfreden, kan mit arbejde således ved sin 
intellektuelle struktur aldrig nogen sinde blive en religion, 
baseret på tro. Det kan derimod udelukkende kun blive en 
skole, en læreanstalt, en institution for vejledning og 
uddannelse i livsvidenskab, hvorved den udviklede studerende 
kan blive i kontakt med sin guddommelige omskabelse fra dyr 
til “mennesket i Guds billede”. 
 Dette mit arbejde er således for absolut alle sandhedssøgere, 
ganske uafhængigt af hvilken religion, nation eller race, de så 
end måtte tilhøre. Mine analyser er ligesom en hvilken som 
helst anden videnskab absolut neutral og upartisk. 
 Da mit åndsarbejde således er en manifestation af og 
vejledning i verdensbilledets evige analyser, kan det slet og ret 
kun være at betegne som kosmisk videnskab, der igen er det 
samme som “åndsvidenskab”, ligesom de studerende af denne 
åndsvidenskab kun kan være at udtrykke som “åndsforskere”. 
At udtrykke mit åndsarbejde og dets interesserede forskere ved 
nogen anden betegnelse kan kun være udtryk for en total 
misforståelse. Kontaktbrev 1951 nr. 21, Kosmos 1989 s.13 

4.6 Humane materialister bliver  
interesserede 
Vi må regne med, at der er en masse materialister, der er meget 
humane, og de bliver de første til at modtage analyserne. De 
mangler nemlig noget. De dyrker ikke det, der er i de vedtagne 
religioner, det virker for naivt for dem. Men når de ser, der er en 
forklaring, at der er årsag og virkning, så bliver de modtagelige. 
  Rådsmøde 13.02.79 

Humane materialister 
bliver de første 

Modtagerne af den nye 
verdenskultur 

Der er mange materialister, der er meget humane. De er ikke 
tilhængere af nogen religiøse sekter og samfund, for det er de 
vokset ud over. Men deres humanitet kan vi jo se, når der sker 
en katastrofe, et jordskælv eller en anden naturkatastrofe, så 
strømmer der hjælp til. Disse materialister er dem, der kommer 
til at modtage den nye verdenskultur. Båndforedrag 26.03.78 
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Humane ateister Der er en masse mennesker, der efterhånden har lært 
kristendommen at kende. De har lært, at man ikke skal stjæle, 
lyve og bedrage. Det begyndte med de ti bud. Men da Kristus 
kom, blev det mere aktuelt. Så må man regne med, at de var 
kristne mennesker i nogle liv. Efterhånden fik de forstand og 
intelligens, og videnskaben begyndte at opstå. De blev også 
mere følsomme, mere humane, og de kan slet ikke acceptere 
begrebet helvede. De dyrker ingenting, og i dag kalder vi dem 
ateister, gudløse. Men det betyder ikke, at de er inhumane. Jeg 
har faktisk set enkelte mennesker, som næsten lever efter Livets 
Bog, uden at have læst den. Rådsmøde 05.08.80 
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Kap. 5 Instituttets love 

5.1 En almennyttig institution 
Oprettelse af  
Martinus Institut 

Martinus tog allerede i 1945 initiativ til oprettelse af den 
institution, som skulle stå for arbejdet med at bevare hans 
værker og udbrede kendskabet til hans analyser. Denne 
institution fik navnet “Martinus Åndsvidenskabelige Institut” 
og fører tillige det kortere navn “Martinus Institut”. I 1956 blev 
Instituttet organiseret som en selvejende almennyttig fond. 

Instituttets love Lovene for Instituttet er udformet efter Martinus’ personlige 
direktiver, og er efter hans overgang til det åndelige plan alene 
blevet tilpasset ud fra hans egne ønsker om, at Instituttets 
virksomhed skal foregå i god overensstemmelse med de 
principper og retningslinjer, som er fastsat i den til enhver tid 
gældende danske lovgivning.  

Opdeling i to fonde Som en konsekvens af udviklingen i den danske lovgivning er 
Instituttets virksomhed i 1996 blevet opdelt organisatorisk i to 
fonde, som bærer navnene “Martinus Idealfond” og “Martinus 
Aktivitetsfond”. Denne opdeling betyder, at den rent 
almennyttige del videreføres af Martinus Idealfond, medens de 
opgaver, som i lovgivningens forstand har en erhvervsmæssig 
karakter, dvs. Instituttets forlags- og kursusvirksomhed, er 
udskilt og varetages af Martinus Aktivitetsfond.  

Fondenes fundatser De to fonde og deres opgaver er kort beskrevet i det følgende. 
De detaljerede bestemmelser for fondenes virksomhed fremgår 
af fundatserne, som interesserede kan få ved henvendelse til 
Instituttet. 

5.2 Martinus Idealfond 
Almennyttig fond Idealfonden er som nævnt en selvejende, almennyttig institution 

etableret efter reglerne for ikke-erhvervsdrivende fonde. I 2001 
har myndighederne godkendt fondens status som det, der kaldes 
en “almenvelgørende fond”, hvilket bl.a. betyder, at fonden er 
fritaget for at betale afgift ved modtagelse af arv og aftalte 
gaver. 



 

Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller 
nogen anden form for medlemskab. 

Ingen forenings- 
dannelse 

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens 
rådighed, skal fonden udelukkende tjene følgende almennyttige 
formål: 

Formål 

1. Bevare Martinus’ værker uændrede, som de foreligger fra 
hans side 

Bevarelse af værkerne 

2. Oplyse om disse værker Oplysning 

3. Gøre værkerne tilgængelige for interesserede bl.a. via 
publicering, oversættelse og undervisning 

Publicering og 
undervisning 

4. Yde tilskud til aktiviteter der fremmer de nævnte formål Tilskud 

Fondens opgaver Den vigtigste opgave for Idealfonden består i at varetage 
ansvaret for Martinus’ værker, som fonden har ophavsretten til. 
Fonden skal sørge for, at værkerne indholdsmæssigt bevares 
uændrede og bliver udgivet i den form, Martinus ønskede det. 
Det skal sikres, at oversættelser til andre sprog udføres med en 
høj kvalitet. I takt med den teknologiske udvikling opbygges 
nøje kontrollerede elektroniske udgaver af værkerne, som vil 
danne grundlag for fremtidige udgivelser. De praktiske opgaver 
med selve udgivelsen og salget af værkerne er overgivet dels til 
Martinus Aktivitetsfond, dels til andre forlag i ind- og udland. 

 Udover udgivelse og oversættelse af Martinus’ litteratur 
arbejder Idealfonden løbende med at udbrede kendskabet til 
Martinus’ analyser via forskellige former for 
informationsvirksomhed, herunder tidsskriftet Kosmos, 
foredrag og kurser mv. Selve det praktiske arbejde med 
udgivelse, salg og kursusvirksomhed, herunder driften af 
Martinus Center Klint, er overgivet til Martinus Aktivitetsfond. 

Ejendomme og kapital 
 

Fonden yder økonomisk støtte til aktiviteter, der tjener de 
nævnte formål, og sørger for, at fondens ejendomme og 
økonomiske midler – inkl. arv og gaver fra Sagens interesserede 
– bliver forvaltet i god overensstemmelse med de moralske 
principper, som er bærende for Sagens virke. 

Fonden ledes af en bestyrelse (benævnt “rådet”), som består af 
fem personer. Ved fratræden supplerer rådet sig selv. Nye 
rådsmedlemmer indgår normalt for en periode på fem år og 
genindtræden kan ikke finde sted. Rådets medlemmer bliver 
næstformand og derefter formand efter anciennitet. Rådet 

Ledelse 
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udpeger to suppleanter, som deltager i rådsmøderne uden 
stemmeret. Ingen kan være suppleant og rådsmedlem i mere end 
sammenlagt syv år. Hvervet som formand, næstformand, 
rådsmedlem og suppleant er ulønnet. 

Willy Kuijper er fra midten af 2001 den eneste tilbageværende 
af de rådsmedlemmer, Martinus i sin tid udpegede. Efter 
Martinus’ ønske kan han fortsætte i rådet, indtil han selv ønsker 
at udtræde.  

Overgangsbestemmels
e 

Efter Martinus’ ønske må der ikke foretages ændringer af 
fondens principielle formål og struktur. Andre ændringer i 
fondens fundats kan foretages, såfremt de har tilslutning fra to 
tredjedele af rådets medlemmer. 

Ændring af fundats 

5.3 Martinus Aktivitetsfond 
Erhvervsdrivende fond Aktivitetsfonden er etableret som en erhvervsdrivende fond og 

har til formål at varetage de dele af Instituttets virksomhed, som 
har en erhvervsmæssig karakter. 

Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller 
nogen anden form for medlemskab. 

Ingen 
foreningsdannelse 

Formål og opgaver Fondens virksomhed er koncentreret om følgende to 
hovedopgaver: 

Forlags- og trykkerivirksomhed, som omfatter udgivelse og salg 
af Martinus’ værker og tidsskriftet Kosmos på forskellige sprog. 

Kursusvirksomhed, som omfatter undervisning og foredrag i 
relation til Martinus’ analyser, herunder drift af Martinus Center 
Klint med udlejning af kursusboliger, spisested (Terrassen) og 
øvrige serviceaktiviteter. 

Bygninger og lokaler Aktivitetsfondens virksomhed udøves fortrinsvis i de af 
Martinus Idealfond ejede bygninger og lokaler, som stilles til 
rådighed på lejebasis. 

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af tre til fem personer. 
Ved fratræden supplerer bestyrelsen sig selv. Nye 
bestyrelsesmedlemmer indgår for en periode på højst syv år og 
genindtræden kan ikke finde sted. Bestyrelsens medlemmer 
bliver formand efter anciennitet. Bestyrelsen kan udpege en til 
to suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret. 

Ledelse 
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Hvervet som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er 
ulønnet. 

Fondens principielle formål og struktur må ikke ændres. Andre 
ændringer i fondens fundats kan foretages, såfremt de har 
tilslutning fra to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

Ændring af fundats 
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Kap. 6 Instituttet 

6.1 Ingen verdensorganisation 
En mentalitet, der skal 
vokse 

Fra Sagens center skal der kun opbygges dette ene Martinus 
Institut. Det må kunne bygges op, så det er tilstrækkeligt. Vi 
skal ikke lave nogen verdensorganisation. Det, der bliver en 
verdensorganisation er jo tankerne, der skal brede sig til alle 
mennesker. Vi skal ikke lave en stor gangstol. Det er en 
mentalitet, der skal vokse. Rådsmøde 05.02.74 

Kun ét Martinus  
Institut 

Jeg mener ikke, vi skal have mere end ét institut. Men 
selvfølgelig må vi have kontorer eller forbindelser.Rådsmøde 22.01.74

 Vi skal vel ikke give nogen eneret til at have institutter i 
udlandet? Rådsmedlem 

 Nej, hvem skulle så have eneret. Det ville jo sætte dem over 
andre. Rådsmøde 07.06.77 

 Hvis man spørger os, om man må oprette et institut i andre 
lande med navnet “Martinus Institut”, må vi fraråde det, for der 
skal kun være ét institut, der hedder Martinus Institut. 
  Rådsmøde 22.01.74 

 Jo flere institutter vi måtte have verden over, desto flere ville 
der blive til at lave det forkerte. Nogle kan efterligne Instituttet 
uden at bruge analyserne. Nogle er alt for ærgerrige og blander 
andre ting i det, laver falske drømme. Nogle vil have det ene 
ind, nogle vil have det andet ind, og det er jo ikke det, jeg 
regner med. Rådsmøde 22.01.74 

Et verdenscenter Vi må have det sådan, at man respekterer Instituttet her som et 
verdenscenter. Rådsmøde 07.06.77 

Hovedcenter i Klint Det kan hedde Martinus Institut både i København og i Centret i 
Klint. Hovedcentret bliver jo i Klint engang med tiden. 

Private centre løser 
opgaverne 
 

Martinus nævnte i sin tid muligheden for, at Instituttet kunne 
have kontorer rundt om, hvor det var nødvendigt. Erfaringen 
med de forløbne års internationale samarbejde inden for Sagen 



 

 

Indtil videre ikke 
behov for kontorer 

har vist, at opgaverne løses udmærket i et samarbejde mellem 
Instituttet og de centre, der oprettes på privat initiativ i de 
enkelte lande. Derfor forudses der ikke indtil videre et behov 
for, at Instituttet selv opretter kontorer i andre lande. Rådet 2003 

6.2 Begrænset virksomhed 
Jeg er kommet ind på, at vi ikke selv skal trykke bøgerne. De 
kommer sikkert til at gå ud til forlagene. Men selvfølgelig har vi 
magten over bøgernes udgivelse, og vi skal også kontrollere 
oversættelserne. I disse forhold skal vi altid have det sådan, at 
vi står frit. Rådsmøde 05.03.74 

Bøgerne kommer ud 
på forlag 

Jeg mener ikke, at Instituttet skal besvære sig med alt det med 
trykning af bøger, en masse personale og så meget andet. 

Så lille produktions- 
og forlagsvirksomhed 
som muligt   Rådsmøde 05.02.74 

Mange sagde, at vi selv kunne lave et forlag. Og det kunne vi 
naturligvis også. Men så skulle vi selv til at ansætte folk, og så 
bliver der strejker og lønproblemer og alt det der. Vi skal have 
så lidt med det at gøre som muligt. Rådsmøde 06.01.81 

 

Vores arbejde er for mine analyser og ikke noget andet. Det er 
for de ting, som er kærlige, og som kan komme ind under det. 
Men vi skal ikke begynde at lave sådanne eksperimenter som 
sygdomshelbredelse. Det skal vi ikke. Rådsmøde 20.07.74 

Kun arbejde med 
analyserne 

Vi skal ikke være centrum for en hel masse forskellige 
mærkelige funktioner. Rådsmøde 07.06.77 

 

6.3 Interesserede er den bærende kraft 
Man må hele tiden pointere, at det er mennesker, der skal 
opretholde Instituttet. Det er ikke Instituttet, der skal opretholde 
mennesker. Instituttet må bæres af mennesker, der er 
interesserede. Rådsmøde 31.01.78 

Instituttet skal bæres af 
interesserede 

Alle de mennesker, der nu støtter Sagen, er ikke bundet ved 
noget som helst. De har aldrig givet Sagen noget løfte, og vi har 
heller ikke givet dem noget løfte. Rådsmøde 09.11.76 

Ingen bindinger 
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Vi er ikke en forretning, der skal vokse og blive stor. Vi er en 
moral, der skal gennemsyre alle mennesker, en ny, 
guddommelig mentalitet, som skal indplantes i menneskeheden. 
Det er egentlig den dybeste analyse. Vi skal indplante kosmisk 
mentalitet i menneskene. Og så er det vores praktiske 
fremgangsmåde, at vi netop afskaffer alt det meget ukosmiske, 
som menneskene endnu slås med. Rådsmøde 05.02.74 

Ingen forretning, men 
en moral 

Man kan ikke komme og bestemme, at man vil være der eller 
der. Vi skal selv kunne bestemme, hvem der kan være 
medarbejdere, men det er ikke alene os, der bestemmer, det skal 
også være med Guds vilje. Rådsmøde 24.06.80 

Instituttet skal  
bestemme 

Der er grænser for, hvor mange der kan være i nærkontakt med 
os, og det må være mennesker, som virkelig har noget at gøre 
med nærkontakt og som af hjertet ønsker at støtte Sagen på den 
ene eller den anden måde. Rådsmøde 09.09.80 

Nærkontakt 

Der er mennesker, der er bedre egnet til at arbejde uden for 
Instituttet. Men hvad er det at være indenfor? Det er jo kun de 
mennesker, der skal arbejde med administrationen og så 
selvfølgelig med skolen. Rådsmøde 24.06.80 

Inden for og uden for 
Instituttet 

De, der holder foredrag uden for Instituttet, kan bare blive ved 
med det. Jeg har jo ikke eneret. Det er jo ikke mine analyser. De 
er nu formet af mig til det danske sprog, men ideerne er evige 
realiteter. Rådsmøde 09.09.80 

 

6.4 Instituttets internationale sprog 
Jeg tror, vi er lidt tidligt på det med esperanto, men ellers er det 
mægtig godt. Men det vil komme engang, og så er det storartet. 
Det var jo dejligt, hvis det kom hurtigt. 

Det internationale 
sprog esperanto 

 Men det bliver esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er 
der andre sprog, der er længere fremme? 

 

 Der er ikke noget sprog, der er så humant. Man må se på 
skaberen. Han var jo en kolossalt human mand. Man kan næsten 
se, han var sat til at gøre det. Rådsmøde 30.04.74 

Det mest humane 
sprog og dets skaber 

I et internationalt arbejde som det, der repræsenteres igennem 
Livets Bog og Kosmos, forekommer det mig, at esperanto kan 
være af uvurderlig nytte som en foreløbig bro mellem det 

Esperanto som bro 
mellem dansk og 
fremmede sprog 
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danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelle 
udenlandske interesserede i mit arbejde 
 Igennem esperanto vil mange interesserede verden over 
kunne komme i berøring med mit arbejde. (...) Et nyt supple-
ment til vort internationale arbejde har dermed taget sin 
begyndelse. 

 

 Det er muligt, hvis tilslutningen bliver stor nok, at der vil 
blive oprettet esperanto-kursus indenfor Sagen. Det vil jo kunne 
have enorm betydning for Sagens udbredelse, at så mange som 
muligt af dens venner kan tale esperanto. Kosmos 1939 s. 2 

Esperanto-kursus 

I sit møde den 5. april 1965 vedtog rådet enstemmigt at erklære 
esperanto for officielt internationalt sprog for Instituttet og dets 
internationale arbejde. Sammen med denne beslutning er der 
vedtaget en erklæring, hvoraf følgende citeres: 

Instituttets officielle 
internationale sprog 

Det er en kendsgerning, at menneskeheden i vor tid befinder sig 
i en stigende udvikling hen imod den internationalisme, som det 
bliver en livsbetingelse for enhver stat og ethvert menneske at 
deltage i. 

Udviklingen hen imod 
internationalisme 

 Vi er fuldt og helt overbevist om det umulige i at få valgt et 
nationalt sprog til denne internationale status. 

De officielle, dokumenterede kendsgerninger om esperanto, 
anerkendelsen af det fra betydningsfulde officielle instansers 
side, dets lethed, dets fleksibilitet og udtryksmuligheder, og 
endelig også de praktiske resultater, der er opnået, viser en 
overvejende sandsynlighed for valget af det som endeligt 
verdenssprog. 

Valg af verdenssproget 

Uafhængigt af den øvrige verdens nuværende holdning til det 
internationale sprogproblem er esperanto et redskab som skabt 
til Instituttets formål. 

Et redskab til 
Instituttets formål 

De nationale sprog skal dog ikke tilsidesættes eller tillægges en 
mindre betydning. Tværtimod. Det er en absolut selvfølge, at 
også et hvilket som helst nationalt sprog skal anvendes, hvor 
dette er muligt og hensigtsmæssigt. 

De nationale sprogs 
store betydning 

Beslutningen om esperanto er også en kraftig tilskyndelse til 
alle interesserede til om muligt selv at lære sproget og derved 
øge nytten af det for andre og for nye interesserede. Det er 
yderligere en tilskyndelse til også på enhver måde at støtte 
andres bestræbelser og derved igen øge nytten af det for 
Instituttets formål og for den almene, medmenneskelige 

En tilskyndelse til de 
interesserede 
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formidling af verdenskulturen. Rådsmødereferat 05.04.65 
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48 7. Strukturen 

Kap. 7 Strukturen 

7.1 Fremtidsperspektivet 
Ind alle vegne Hele vores Struktur vil gå ind i forretningslivet, ind i moralen, 

alle vegne. – Det giver en voldsom ændring, men i dag kan vi 
ikke bedømme det helt. Rådsmøde 05.02.74 

I overensstemmelse 
med tiden 

Strukturen må laves sådan, at den passer nogenlunde i tiden. 
Det kan ikke nytte, vi laver noget, der først passer om hundrede 
år.  Rådsmøde 10.12.74 

7.2 Et system af kærlighed 
Strukturen og  
analyserne 

Man må på forhånd vide, at denne Sag er bygget op på 
kosmiske analyser, der er urokkelige, og ud fra dem er 
Strukturen lavet. 

Den absolutte  
næstekærlighed 

 Strukturen må i sig selv være analyserne. Det er dem, der 
dikterer. Og det må være den absolutte næstekærlighed. Det er 
noget, der skal brede sig til hele menneskeheden, til hvert 
menneske. Rådsmøde 25.09.74 

Mentaliteten er  
afgørende 

Det drejer sig om mentaliteten. Er man misfornøjet og kritisk i 
sin væremåde må man derfor vide, at så er man ikke i kontakt 
med Sagen. Så er man i konflikt med den, og det skyldes ens 
egen manglende udvikling. Rådsmøde 25.09.74 

Folde kærlighed ud Vi skal lave et system, der folder kærlighed ud – og kun 
kærlighed. Deri ligger kunsten. Rådsmøde 30.04.74 

Frihed Tilknytningen til mit åndsarbejde er udelukkende en sjælelig 
tilknytning og gør således samtlige væsener omkring mit 
åndsarbejde til det frieste samfund i verden. 
  Kosmos 1946 s. 206 , Artikelsamling 1 stk. 22.6 

Frivillighed Det er frivilligt, hvordan man så vil følge strukturen. Man kan 
holde sig til Sagen, man kan komme og vil gerne være med, 
men man kan ikke indmelde sig. Og bliver man ked af det, så 
kan man gå ud. Rådsmøde 07.08.79 



 

7.3 Udarbejdelse af Strukturen 
Den rigtige Struktur Det tager tid at lave den rigtige Struktur. Det er jo en, der er 

enestående. Der er ikke noget andet, vi kan sammenligne den 
med. Men den skal laves sådan, og vi er sat til det. 
  Rådsmøde 30.04.74 

Ikke diktatur Vi skal lave Strukturen, så vi undgår, den får præg af diktatur, 
så det ikke blive ordrer, man giver til menneskene, men at de 
føler glæde ved, at vi kommer til dem og siger, hvordan tingene 
kan laves. På den måde skal det vokse frem. Rådsmøde 30.04.74 

Medindflydelse Vi må have det sådan, at medarbejderne føler at de også er med 
i bestemmelserne.  Rådsmøde 27.08.74 

Det er vores opgave at være med til at skabe en ny kultur. 
Derfor er det vigtigt, at vi får sat Strukturen ned på papiret, 
mens jeg er her. Men jeg skal nok følge med fra den åndelige 
side. Jeg føler, at jeg ikke er væk af den grund. Rådsmøde 27.08.74 

Strukturen og den nye 
kultur 

Medarbejderne skal vide, at det ikke er jer, der har bestemt, at 
Strukturen skal være sådan. Det er en bestemmelse, der faktisk 
er evig. Og så må man regne med, at der er et Forsyn, der er den 
virkelige overordnede. I er kulturens repræsentanter. I er kun 
vogtere af, at det bliver sådan. Det skal rigtigt pointeres, at det 
ikke er jeres vilje, men at I er med i det. Det er en højere vilje, 
der vil det sådan. Rådsmøde 25.09.74 

En evig bestemmelse 

Vogter af Strukturen Man må egentlig sige, at man faktisk kun er en vogter af 
alkærlighed. Man er en vogter af Strukturen, for den er fastlagt. 
  Rådsmøde 25.09.74 

7.4 Strukturens form og brug 
En åndelig Struktur Der kommer en åndelig Struktur, en fuldstændig fundamental 

åndelig Struktur af Sagen, og den bliver gengivet i en bog, som 
hvert enkelt menneske kan få. Rådsmøde 04.03.75 

En bog om Strukturen Vi skal have en slags lærebog eller brochure. Så kan man ikke 
komme og sige: “Det vidste vi ikke”, men man kan på forhånd 
sige, at man ikke vil være med. Det er meget bedre, end at vi får 
dem ind, og de bliver misfornøjede, så de en dag går og er sure. 
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Man kan læse, hvorfor vi har lavet Strukturen, og hvad den er 
beregnet på. Rådsmøde 21.05.74 

Strukturen som  
brochure 

Det kunne gavne folk, der kommer i Centret, at se en kortfattet 
udgave, så de kan blive klar over, hvad det egentlig er, vi 
ønsker. Rådsmøde 10.12.74 

7.5 Undervisning i Strukturen 
For alle, der kommer og siger: “Kan vi ikke lave noget? Vi vil 
gerne være med”, gælder det, at det kan man da udmærket. Det 
vil vi meget gerne have. Men man ved jo ikke, hvordan vi er 
indstillet. Man kender noget til det, men måske tror man, det er 
en sekt, måske tror man, vi har nogle love, der binder dem. 
Derfor skal der være en undervisning. Man skal gennemgå et 
lille kursus, eller have nogle timers vejledning i Strukturen. Og 
der må laves en brochure eller et lille hæfte. Så får man at vide, 
hvordan det hele er lagt an. Rådsmøde 22.01.74 

Kursus eller 
vejledning 

 Strukturen kan man læse, eller også kan man komme til nogle 
timers undervisning. Det mener jeg, alle må have, inden man 
begynder. Man må have undervisning i, at sådan er det her, og 
at man er fuldstændig fri, at man ikke er bundet ved noget. 
  Rådsmøde 22.01.74 
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Kap. 8 Medarbejdere 

8.1 Sagens og Instituttets medarbejdere 
Medarbejdere Medarbejdere er faktisk alle dem, som læser mine bøger, de er 

medarbejdere på deres måde. Men der er andre, der ikke blot 
læser bøgerne, men som gerne vil hjælpe til med noget. Sagen 
vil jo få brug for medarbejderskab. Rådsmøde 04.03.75 

 Der vil altid være mange, der støtter med penge, og dem regner 
jeg også for medarbejdere. Rådsmøde 16.12.75 

Medarbejdere ved 
Instituttet 

Inden for Instituttets rammer er der tale om mange grader af 
medarbejderskab, helt fra nogle timers hjælp om året til mange 
timers hjælp om ugen. Fast medarbejder bliver man efter en 
stabil indsats over en længere periode. Rådet 1992 

8.2 En ren atmosfære 
Ikke 
erhvervsvirksomhed 

Vi skal ikke drive erhvervsvirksomhed. Det er om at gøre, at vi 
kan holde atmosfæren så ren som muligt. Rådsmøde 05.02.74 

Venlighed Den højeste dekoration, vi kan have, er vor venlighed over for 
næsten. Rådsmøde 22.01.74 

Holde af hinanden Min største lyst er at bruge min viden til at få mennesker til at 
holde af hinanden. Rådsmøde 10.12.74 

Tilgivelse 
 

En blid bevægelse 

Efter mine analyser gælder det, at man skal tilgive ikke blot syv 
gange, men halvfjerdsindstyve gange syv gange dagligt. Det 
kan godt være, det ser svært ud. Men man må i hvert fald søge 
at leve noget i den retning. Det er de ting, der bliver vores love, 
mens andre har fagforeningslove o.l. Derfor skal vores blive en 
meget mere blid bevægelse, som vil brede sig. Rådsmøde 21.05.74 

Finde glæde og  
inspiration 

Man skal ikke komme her og skælde ud. Spørgsmålet er, om 
mennesker kan finde noget, der kan glæde og inspirere dem. 
Kan de ikke det, så må de gå. Rådsmøde 03.08.76 



 

Ingen klikedannelse Der skal ikke dannes kliker. Der er virksomheder, hvor der er 
klikedannelse, og det er højst uheldigt. Der skal helst være 
åbenhed og enhed mellem alle. Rådsmøde 13.05.80 

Venskab er vigtigere 
end enighed om 
analyserne 

Det er ikke så vigtigt, at vi er enige om analyserne, men det er 
vigtigt, at vi er venner. Det med analyserne skal nok ordne sig, 
det ordner karmaen. Vi behøver ikke at sidde og prædike så 
meget for hinanden. Men det gælder om at være venner. Det 
gælder om at lære at finde sig i, at næsten kan være i dårligt 
humør eller komme med ubehageligheder. Efterhånden bliver 
det let at handle på denne måde. Til sidst kan man slet ikke lade 
være. Man kommer ikke ud i fjendskab, man bliver lykkelig, og 
det hele bliver meget dejligt, lyst og smukt. Båndforedrag 26.03.78 

Sagens tarv går forud 
for personligt venskab 
 

Man skal ikke lade venskab gå forud for Sagens tarv. Jeg er 
meget ked af at skulle gøre andre mennesker kede af det, men 
man må også huske på, at denne Sag er større end venskab. Det 
går f.eks. ikke, at man lader en af sine venner få en fordel her på 
Instituttet, fordi man er venner – en fordel som han ikke kan 
leve op til, som er til skade for Sagen. Sådan må det ikke være, 
og hvis venskabet går i stykker af den grund, er det desværre 
nødt til at være sådan. Rådsmøde 16.09.80 

8.3 Instituttet skal være suverænt 
Engang med tiden er menneskene så fuldkomne, at man ikke 
behøver at have alle mulige foranstaltninger. Men endnu må vi 
have magt til at have kontrol. Rådsmøde 10.12.74 

I fremtiden 

Instituttets autoritet må 
respekteres 

Instituttets autoritet er man nødt til at respektere. Man kan ikke 
tvinge sig ind i en Sag, hvor der ikke er medlemskort. 
  Rådsmøde 04.03.75 

 Vi kan ikke have, at nogen kommer ind udefra og bestemmer. 
  Rådsmøde 22.01.74 

Instituttet skal være 
suverænt 

Instituttet skal være suverænt. Kommer der en og siger: “Jeg vil 
gerne være med”. “Ja, men så må du sætte dig ind i dette her. 
Ønsker du en høj moral, og forstår du, hvad det er, vi laver 
her?” Så må han have brochuren, og han må læse, hvordan det 
er her og senere have nogen undervisning. Rådsmøde 05.03.74 

52 8. Medarbejdere 



 

Livet lukker jo ikke nogen ude. Mennesker der ønsker at 
arbejde hos os og har sat sig ind i vores vilkår, de skal have 
mulighed for at deltage. Men de må vide, at de kun kan være 
med i samme grad, som de opfylder vore betingelser.Rådsmøde 05.03

Alle der opfylder 
betingelserne må være 
med 

Lad os sige, at der er en, der siger: “Hvis den eller den skal 
være her, så kan jeg ikke være her”. Og så føjer han til: “Jeg 
ville meget gerne, men jeg kan bare ikke. Så jeg foreslår, at jeg 
trækker mig ud”. Rådsmedlem 
 Ja, så må han jo gå. Man har fuldstændig fri vilje til at gå. 
Det er det, man skal have. Man skal ikke være bundet ved 
nogen bånd. Hvis han synes, at han hellere vil gå ud – eller hun 
synes, at hun hellere vil gå ud. Jamen, så er det jo der, man skal 
være. 

Man kan ikke kræve, 
at andre ikke må være 
her 

 Men det kan være, der er flere, der går. Rådsmedlem 
 Det gør ikke noget. 
 Så kunne man spørge, om vedkommende skal ind, hvis det nu 
medfører, at flere andre går ud? Rådsmedlem 
 Ja, så skal de også gå ud. Jeg mener ikke, vi på nogen måde 
skal lade os tvinge ved, at nogen går. Derfor er det, jeg siger, at 
vi ikke skal være alt for afhængige. Mange har jo deres arbejde 
udenfor, og vi får vores arbejde gjort alligevel. Rådsmøde 05.03.74 

Hvis placeringen af en ny medarbejder af særlige grunde giver 
anledning til samarbejdsproblemer, så må vi søge at 
harmonisere det ud og finde frem til hvilken arbejdsgruppe, der 
bedst egner sig for den pågældende. Vi skal ikke tage hensyn 
til, at der er en, som ikke kan lide ham eller hende.Rådsmøde 05.03.74

Finde den bedst  
egnede placering 

8.4 Helt frivilligt og harmonisk samarbejde 
En helt ny mentalitet At udføre en særlig bestemt manifestationsart eller et særligt 

stykke arbejde, blot fordi der ligger en glæde og inspiration i at 
udføre selve arbejdet, er en helt ny mentalitet. Bog 13 kap. 21 

Arbejde med verdens-
kulturen 

Man går ganske frivilligt hen og arbejder her, ligesom man 
kunne tænke sig at gå hen og hjælpe sin nabo med et eller andet 
arbejde. Man går hen og hjælper og arbejder med den nye 
verdenskultur. Det skal ikke være for at tjene penge ved det 
eller for at blive rost og hædret. Rådsmøde 22.01.74 
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Ikke for at få tak Det skulle ikke være for at få tak, at man gør arbejdet. 
  Rådsmøde 27.08.74 

Er man glad for at opfylde Strukturens betingelser, så er man 
meget velkommen, men er man ikke det, må man gå andre 
steder hen. Rådsmøde 05.03.74 

 

Holde op hvis man er 
bitter 

Vi må huske på, at man går ind i arbejdet ud fra den indstilling 
“Hvad kan jeg hjælpe til med her, hvad kan jeg lave her?” Hvis 
man er glad for et arbejde og alligevel begynder at beklage sig, 
jamen så er det måske bedre, at man lader være med at lave det. 
Vi skal ikke have nogen bitterhed. Der vil blive nok til at gøre 
det rigtige Rådsmøde 27.08.74 

 Hvis man kommer med surhed og bitterhed og gnavenhed, så er 
man imod hele Strukturen. Rådsmøde 05.03.74 

Dagliglivet og  
analyserne 

Analyserne er noderne, kan vi sige. Det er noderne, man skal 
spille efter. Det er det, vi skal have sat så vældig klart op om 
dagliglivet, vi skal have sammen, eller I skal have sammen, og 
hvordan det kan passe med analyserne. Rådsmøde 10.12.74 

Villighed til  
samarbejde 
 

Jeg mener, at man ikke skal sige om arbejdet “Det kommer ikke 
dig ved. Det hører ind under mig.” Det er den slags, vi skal 
have væk. Rådsmøde 05.02.74 

Samarbejde som i et ur Vi må arbejde lige som uret. Der må være små hjul og store 
hjul, men de er lige vigtige alle sammen. Mangler der blot et 
lille hjul, kan uret ikke gå. Der har man billedet af den 
fuldkomne kommunisme. Det har man også i kroppen. Alting 
arbejder fuldkomment sammen, når det er sundt.Rådsmøde 23.04.74 

Vi er jo ikke en forretning, vi er ikke en sammenslutning af 
tilfældige mennesker. Vi er sammensluttet på én eneste ting, 
nemlig på at skabe venskab og på at lære mennesker at skabe 
venskab. Og så skal man ikke indbyrdes snakke om, at det og 
det er forkert med ham, og det er forkert med hende. 

Skabe venskab 

  Rådsmøde 07.09.76 

Det må altid være sådan, at man møder op og gerne vil hjælpe 
til. Og naturligvis, når Instituttet får råd, så betaler det for 
arbejdet. Men det må være frivilligt. Man skal ikke kunne 
komme og stille krav – og lave strejker og alt det der. Så må 

Arbejdet er frivilligt 
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man bare gå, for modstand mod det manuelle arbejde er det 
samme som modstand mod litteraturen. 
 Man kan jo læse litteraturen, og noget synes man mægtig 
godt om. Så er der noget, man ikke kan lide. Men så kan man jo 
lade være med at læse det. Og sådan er det også, hvis man 
finder noget arbejde, man ikke kan lide, så kan man jo gå. 
  Rådsmøde 22.01.74 

8.5 Ingen klasseforskel 
Alle er lige meget værd i livet, alle er lige for Vorherre. Alle 
skal også være lige for os med hensyn til kærlighed, med 
hensyn til sympati. Vi skal udvikles til at være næstekærlige. 
Og vi skal ikke omvende andre. Vi skal omvende os selv til at 
lade være med at dømme andre. Rådsmøde 25.09.74 

Lige meget værd i livet 

Det er klart, at de, der er sat til at have et ansvar, er knyttet til 
Sagen på en stærkere måde end dem, der intet ansvar har. Men 
det behøver jo ikke at betyde, at de er højere, at de skal 
betragtes som overordnede. En overordnet kan jo være langt 
lavere udviklet end en underordnet. Her skal man ikke tage fejl. 
Det er fejltagelser, som vi ikke skal have hos os. Det skal vi 
undgå. Åndeligt set er alle lige. Men når det drejer sig om 
arbejde, kan der godt være forskel efter det, man laver. En, der 
ikke kan læse, kan jo f.eks. ikke vente at få den samme position, 
som den, der kan læse og skrive. Denne forskel kan vi jo ikke 
fjerne. Vi kan ikke fjerne disse ansvarsposter. 

Forskel i arbejde og 
ansvar, men åndeligt 
set er alle lige 

Ingen dyrkelse  Det er et spørgsmål om den hyldest eller dyrkelse, man viser 
de mennesker, der er overordnede. Det er den dyrkelse, man 
skal til livs. Vi skal ikke have den slags dyrkelse. Her er vi alle 
lige. 

Ingen følelse af at 
være overordnet 

 Der kan være en, som har en mægtig og ansvarsfuld post, 
men som aldeles ikke har nogen følelse af at være overordnet, 
og det er det rigtige. Rådsmøde 10.12.74 

 Den overordnede er jo Livets Bog. Rådsmøde 25.09.74 

Lige med alle Det skal være naturligt for mennesker ikke at føle sig større, 
selv om de laver et større arbejde. Åndeligt set vil de gerne 
være lige med de andre. Hvis de er rigtig kærlige, så vil de være 
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lige med de andre. Nu har jeg noget mere viden end de fleste 
mennesker, men jeg føler mig da ikke over dem. 
  Rådsmøde 10.12.74 

 Der må ikke være noget som helst, der tyder på, at der er en 
overklasse. Men det er nødvendigt, at der er nogle, der leder. 
  Rådsmøde 30.04.74 

 Er man leder, behøver man da ikke at være eller føle sig 
overordnet. Man kan udmærket være kammerat med alle. 
  Rådsmøde 27.08.74 

Ydmyghed og ingen 
selvdyrkelse 

Det er meget vigtigt at få mennesker til at forstå, at selvom man 
har store evner, som dem man skal bruge i de store stillinger, så 
skal man også gerne have en ydmyghed. Det skal ikke gerne 
være forbundet med, at man er stolt af det. Det skal man passe 
på. Kommer der en, som viser sig at være dygtig, skal man også 
lægge mærke til, om han praler af sin dygtighed, og om han 
ligefrem dyrker sig selv og vil have, at også andre gør det. Det 
er det, man skal til livs. Det er det, jeg mener med, at man ikke 
skal være overordnet. Rådsmøde 10.12.74 

 De, der ønsker magten, er de dårligst egnede. Rådsmøde 05.03.74 

Ingen overklasse Hvilken forskel er der på rådet og medarbejderne? Der skal 
være et overhoved, og det mener jeg, rådet er. Men det er ikke 
nogen overklasse. Vort hoved er jo heller ikke en overklasse. 
Det er et organ ligesom de andre organer, selvom det er et 
betydningsfuldt organ. Selvom hovedet nok har en større 
opgave, må man ikke lade sig friste til at hæve det op med 
krone, juveler, smykker og sager. Det er det, man skal til livs. 
  Rådsmøde 05.03.74 

8.6 Frie medarbejdere ved Instituttet 
De, der ønsker at 
hjælpe 

Alle, som oprigtigt ønsker at hjælpe og støtte arbejdet her, skal 
være velkomne – hvis der er noget arbejde for dem. 
  Rådsmøde 30.04.74 
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Vi må tage imod dem, der kommer. Vi må lære dem at kende og 
prøve, hvordan de falder ind i arbejdet. Vi skal bare passe på, at 
de ikke binder os unødigt. Rådsmøde 30.04.74 

Arbejde på prøve uden 
bindinger 

Opfylde Strukturen Den almindelige betingelse må være, at alle kan være med. Men 
kan alle opfylde Strukturen? Man må få at vide, at man ikke er 
med hos os, hvis man ikke opfylder betingelserne. For der er 
ikke nogen kontrakt. Der er ikke noget med at melde sig ind 
eller ud. Rådsmøde 05.03.74 

Dygtige og fredelige 
mennesker 

Hvis der viser sig dygtige mennesker, og man mærker, at de 
virkelig er meget interesseret i Sagen, så er vi da glade for at få 
dem ind – når de ellers er fredelige. Rådsmøde 30.04.74 

Kærlighed til Sagen Først og fremmest må det være mennesker, vi kender, og som 
har kærlighed til Sagen. Rådsmøde 30.04.74 

Modne mennesker Vi skal ikke have mennesker, der ikke er modne. Vi må endelig 
sørge for, at de er modne. Det må være mennesker, som 
naturligvis ikke skejer ud, mennesker, der for længst er begyndt 
at føle, at de ikke kan dræbe dyrene og sådan noget. 
  Rådsmøde 22.01.74 

 Vi får en kerne, der i den grad bliver fuldkommen. Det kan godt 
være svært til at begynde med, men der bliver en kerne, og så 
bliver de andre jo smittet, for så bliver der en større og større 
kraft til at holde sammen. Rådsmøde 27.08.74 

Det drejer sig ikke om 
penge 

Vi må gøre opmærksom på, at her drejer det sig ikke om, hvem 
der kan tjene flest penge eller hæve sig højst op gennem 
manuelt arbejde. 

Kærlige mennesker  Vi skal nok få lavet det manuelle arbejde, der skal til. Der er 
nok inden for Sagen, der er kærlige, og som vil opfylde 
betingelserne. Rådsmøde 22.01.74 

Medarbejderskab er 
frivilligt 

Kommer man, må man være klar over, at det er af fri vilje. Det, 
at vi skal ud og spørge nogen, om de vil gøre det eller det, er 
ikke så godt. Rådsmøde 30.04.74 

Instituttet er glad for 
hjælp 

Hvis nogen kommer og vil arbejde uden betaling, skal vi jo ikke 
vise dem tilbage. Kommer nogen og siger, at de meget gerne vil 
gøre et stykke arbejde, vil vi være glade for det. 
  Rådsmøde 30.04.74 
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Man kan ikke komme og bestemme, at man vil være der eller 
der. Vi skal selv kunne bestemme, hvem der kan være 
medarbejdere, men det er ikke alene os, der bestemmer, det skal 
også være med Guds vilje. Rådsmøde 24.06.80 

Instituttet må 
bestemme 

Medarbejderne må komme frem med de erfaringer, de gør i 
deres arbejde. Om der er noget, de synes man kunne lave bedre 
eller man skulle lave om. Rådsmøde 23.04.74 

Medarbejdernes  
forslag 

Ledelsen har ansvaret Medarbejderne skal ikke have ansvaret for situationen. Det har 
de faktisk ikke. Det har ledelsen, fordi den er nødt til at træffe 
beslutning, hvis der er uløste problemer. Nogle gange kan det 
være rigtigt at sige: “Jamen du behøver ikke at være her, du har 
da lov til at gå ud i livet og lave det, sådan som du vil.” Det skal 
der være en ledelse, der kan sige. Og det er egentlig dette 
grundprincip, der kan bevare en fred. Rådsmøde 25.09.74 

8.7 Lønforhold 
Ikke for penge Det skal ikke være en høj løn, der trækker. Det skal være 

interessen for at skabe. Og der findes mennesker, for hvem 
interessen er lige så stor, som penge er for mange andre 
mennesker. Det er dem, vi skal begynde med. Rådsmøde 05.03.74 

Ikke krævende Der må ligge det i det, at har man lyst til det, forstår man 
tingene, og vil man være med til at danne kulturen, så vil man 
ikke være krævende for at være med, ikke kræve så og så 
meget. Det kan man ikke hos os, så man må tjene det 
manglende udenfor. Vi må hele tiden se, hvor meget vi kan 
give. Der kan komme den dag, da Sagen er umådelig rig, og så 
er der ikke noget problem. Men det kan Instituttet ikke til at 
begynde med. 
  Rådsmøde 05.03.74 

En hjertesag om man 
behøver løn 

Der kan være mennesker, der er så godt stillet, at de ikke ønsker 
nogen løn. Der kan også være nogen, som må have løn. Men det 
er alt sammen noget, der bliver en hjertesag for de forskellige, 
alt efter som de synes, de har råd eller ikke. Rådsmøde 21.05.74 

Efter behov Det må være op til hver især, hvad de vil arbejde for. Nogen vil 
arbejde uden betaling, og nogen vil ikke. Det må blive sådan i 
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fremtiden, at nogen kan arbejde uden betaling, og nogen er nødt 
til at få betaling. Men det er en kedelig historie, hvis man skal 
begynde at veje og måle, hvad den ene får, og hvad den anden 
får. Så har det ikke noget med virkelig kærlighed at gøre. 
  Rådsmøde 27.08.74 

Hvis det er for at få en levevej, så er det ikke det rigtige, så 
fører man “disharmoni” ind i Sagen. Rådsmøde 10.12.74 

Ikke livsstillinger 

Her er der ikke tale om kontraktligt ansatte medarbejdere, men 
om man vil være med til at føre den nye moral ud i verden. Her 
er ikke tale om livsstillinger. Det er også frivilligt at være ansat 
som lærer. Man er ikke ansat her for at have en livsstilling. Man 
er her, fordi man gerne vil være lærer i det åndelige. Det er ikke 
som andre steder, hvor man er ansat for at få en livsstilling. Det 
er ikke den ånd, der skal være. Man skal have den ånd, at man 
gerne vil være lærer her. Selvfølgelig skal man have penge til at 
leve for. Og der skal Instituttet være retfærdigt, naturligvis, og 
tidssvarende. Det er klart. Men der skal ikke være nogen 
kontrakter. Rådsmøde 04.03.75 

 

Når Instituttet engang får råd til det, skal medarbejderne have 
den løn, der skal til for at eksistere, på samme måde som ude i 
samfundet. Rådsmøde 05.03.74 

Aflønning 

Jeg mener ikke, det skal være sådan, at rådet skal være ulønnet 
ud i al fremtid. Rådsmøde 21.05.74 

 

Det vil være en stor fordel at have en standardløn for alle 
ansatte, så der ikke er forskel på den løn, et rådsmedlem får, og 
den løn, en havemand får. Man skal se sådan på det, at det ene 
arbejde er lige så godt som det andet. Rådsmøde 21.05.74 

Ligeløn 

8.8 Ingen kontrakter 
Arbejde uden 
bindinger 

Det skal være på den måde, at man arbejder uden kontrakter, 
uden disse bånd.  

  Vi skal ikke have bindinger. Det at binde nogen, når de er i 
disharmoni med Instituttet eller er vrede på det, sure og gnavne 
over tingene, og så alligevel beholde dem kun ved hjælp af 
kontrakter, det kan vi ikke. Rådsmøde 05.03.74 
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Nedskrive aftaler, men 
ingen retsforfølgelse  

Det er godt nok, at man skriver det ned, man bliver enige om. 
Men det behøver ikke at betyde, at der så er retsforfølgelse, hvis 
man ikke holder det. Vi skal bort fra retsforfølgelser. 
  Rådsmøde 05.03.74 

Man skal arbejde sig hen til at være så udviklet og så human, at 
de løfter man giver, det er lov. Rådsmøde 05.03.74 

 

Arbejdstid i fremtiden I Sagens fremtid bliver der ikke nogen bestemt arbejdstid. Da 
må det blive, som man efterhånden selv finder ud af. Da kan vi 
ikke fastsætte arbejdstimer, for det er ingen forretning. Det er 
hvert enkelt menneskes egen sag. Det er ikke noget, man skal 
tjene penge på og så kan gå fra. Det er ens egen åndelige 
struktur, der er tale om. Rådsmøde 27.08.74 

8.9 Mental ligevægt, selverkendelse og  
nærkontakt 

Pligtfølelse Med hensyn til “ligevægtsvæsenerne” er de ypperste eller højst 
udviklede udgørende sådanne individer, der er blottet for alt 
begær efter at ville brillere. De er væsener, der er stilfærdige, 
sympatiske og forstående over for alt og alle. De er væsener, 
der har let ved at tie, når andre er alt for ivrige efter at vise deres 
kundskab. De er væsener, der ikke på nogen måde ønsker magt 
og berømmelse. De er væsener, der allerhelst vil leve ukendt og 
ubemærket og kun kommer offentligt frem i sådanne tilfælde, 
hvor ikke forfængelighed, men pligtfølelse kalder dem. De er 
væsener, der absolut intet ønske nærer om at overtrumfe 
hinanden, men udvikler sig sundt og naturligt. Bog 12b kap. 19 

Selverkendelse Ydmyghed er ikke en af et mindreværdskompleks affødt 
slavekrybende mental holdning over for næsten, men er 
derimod det samme som den rene virkelige og absolut normale 
erkendelse af sin egen ufuldkommenhed eller mentale 
begrænsning. 
  Bog 12a kap. 1 

Inden for og uden for 
Instituttet 

Der er mennesker, der er bedre egnet til at arbejde uden for 
Instituttet. Men hvad er det at være indenfor? Det er jo kun de 
mennesker, der skal arbejde med administrationen og så 
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selvfølgelig med skolen. Rådsmøde 24.06.80 

Nærkontakt Vi må have medarbejdere, der virkelig er til at stole på. Der må 
være en slags nærkontakt mellem dem, der styrer Sagen. 
  Rådsmøde 09.09.80 

Mennesker i 
nærkontakt har ikke 
frit spillerum 

De mennesker, der er i nærkontakt med Sagen, dvs. alle, der 
skal arbejde med administrationen, der skal arbejde her på 
Instituttet, og dem der er med i rådet, de mennesker er 
forskelligt og anderledes stillet over for Sagen end alle de 
mange mennesker, der læser og skaber kontakt rundt omkring i 
verden. De har frit spillerum, der må det være Forsynet, der 
bestemmer. Vi kan ikke spænde over hele jorden.Rådsmøde 09.09.80

8.10 Ingen intolerance, ingen krav og ingen 
kritik 

Intolerance er tåbelig Intet som helst væsen kan i øjeblikket være anderledes, end det 
netop er. Al intolerance, bebrejdelse, bitterhed og vrede mod et 
væsen, fordi det er mindre udviklet og derfor kun kan 
manifestere sig igennem en ufærdig og derved ufuldkommen 
væremåde, er aldeles tåbelig. Den udgør sit ophavs fortsatte 
tilknytning til mørket, ragnarok eller helvede. Det er fjendskab 
imod Gud og mental sabotage mod den evige, guddommelige 
verdensplan. 
  DEV 3 stk. 33.62 

Intolerant kritik er 
udtryk for naivitet 

Enhver intolerant kritik imod livet, imod naturen eller Forsynet, 
er udtryk for et absolut ukendskab til stoflovens umådelige 
fuldkommenhed. Når et menneske giver Forsynet, der jo også 
omfatter medvæsenerne, skylden for sin ulykkelige skæbne, 
sine lidelser og besværligheder, udtrykker dette kun 
kulminationen af naivitet. LB 2 stk. 306 

Selv de bedste venner 
kan blive uenige 

Det lader sig ikke gøre at ensrette væsenernes indre psyke ved 
et magtbud. Selv de bedste venner kan her umuligt blive enige 
eller komme i kontakt, selv om de af hjertet ønsker det. De kan 
naturligvis, hvis de er tilstrækkeligt udviklede i kærlighed, 
undgå at lade denne deres indbyrdes forskelligartethed blive 
kilde til vrede og indignation ved ikke at bringe sådanne emner 
på bane eller ved ikke at lade disse være det altoverstrålende i 
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deres samtaler, men dette er jo ikke det samme som, at de 
virkeligt forstår hinandens synspunkt. Det udtrykker derimod 
kun, at man gensidigt “tilgiver” den anden parts afvigelse fra 
ens eget væsen, med hensyn til opfattelse og indstilling til livets 
højeste problemer. Som man ser, kan kærligheden altså råde 
bod på særlig spidsfindige eller skarpe mentale modsætninger, 
endnu inden forståelsen er til stede. LB 4 stk. 1257 

Medens “A-kritikerne” har god tid i enhver situation til at vente 
til “Forsynet kalder”, har de andre væsener et stærkt hastværk. 
De er jo mere eller mindre hungrende efter oplevelsen af 
beundring. De kan ikke komme hurtigt nok frem. Denne “sult” 
nærer de førstnævnte væsener ikke. At de to slags væsener 
derfor i længden ikke kan arbejde sammen, bliver også her 
synligt som en selvfølge. De magthungrende væsener arbejder 
sig ud eller bort fra Forsynets virkelige “udvalgte”. Den 
sindighed, uafhængighed og ro over for proselytkapringen, 
disse sidstnævnte væsener udviser, er alt for sendrægtig for de 
magthungrende væsener. De bliver derfor undertiden skuffede 
og begynder at arbejde på egen hånd. Og dermed har 
“tærskelens vogtere” sejret.Kosmos 1941 s. 205, Artikelsamling 1 stk. 14.9

Tålmodighed og 
utålmodighed 

At hæmmes af egen 
ærgerrighed 

“B-kritikken” er ikke så meget en kritik af selve 
åndsvidenskaben, som den er en udløsning af en indignation 
imod dennes særlige formående repræsentanter, af hvem “B-
kritikkens” ophav mener at være miskendt og derfor af de 
samme væsener lukket ude fra den eller den særlige mission 
eller kaldelse i åndsvidenskabens tjeneste, som nævnte ophav 
mener at have krav på. En “B-kritiker” er altså et væsen, der 
ikke forstår, at ingen som helst væsener kan lukkes ude fra 
anden mission eller kaldelse end den, der udelukkende kun har 
rod i hans egen på ærgerrighed endnu eksisterende fantasi. Hvis 
Guddommen eller Forsynet ønsker at tildele et væsen en stor 
eller lille mission, hvilken magt skal da forhindre denne Guds 
vilje? 
  Kosmos 1941 s. 33, Artikelsamling 1 stk. 14.28 

Kritik og ens egen 
skæbne 

At blive indigneret over, at man ikke kommer til at spille den 
rolle i visdommen eller på anden måde ikke får den skæbne, 
man selv ønsker, er jo en blottelse af, at man endnu ikke selv 
forstår Guds veje. At gøre andre væsener ansvarlige for denne 
sin skæbne kan kun være kompromitterende for ens 
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kvalifikationer i åndsvidenskab. … Det er denne kritik, der i 
særlig grad afslører sig som “tærskelens vogtere”. 
  Kosmos 1941 s. 34, Artikelsamling 1 stk. 14.29 

Vi skal ikke love mennesker noget. Hvis de holder af Sagen, 
stiller de ingen krav. Så kommer de her af egen fri vilje og vil 
gerne gøre et stykke arbejde. Stiller de store krav – nå, men så 
må de jo gå. Rådsmøde 30.04.74 

Ingen krav 

Beskyttelsen af vores arbejde ligger i, at tingene bliver lavet 
rigtigt ud fra retningslinjerne i mine analyser. Dem, der ønsker 
at lave om på det og ikke vil lave deres ting rigtigt, må vi lade 
gå. Den magt må rådet have. Rådsmøde 21.05.74 

Arbejde rigtigt ud fra 
analyserne 

Hvis én begynder at gøre indvendinger, så ved man, at der er 
noget galt. Så er der noget, han vil have opfyldt, som vi ikke 
skal opfylde. Men vi står ikke alene. Vi har masser af åndelige 
væsener bag os. Rådsmøde 22.01.74 

Indvendinger 

At være “højintellektuel” vil være det samme som at være 
“alkærlig”, hvilket er det samme som med forståelse at elske alt 
og alle. Et sådant væsen kan ikke kritisere, tænke nedsættende 
eller handle ondt imod nogen eller noget, netop fordi det som en 
kendsgerning fornemmer og ser Gud som det dybeste ophav i 
enhver form for manifestation, i enhver form for skabelse, i 
enhver form for oplevelse. Bog 12b kap. 6 

At være alkærlig 
betyder, at man ikke 
kritiserer 

Vi skal øve os i at omvende os selv. Vi skal huske på, at det 
ikke er andre, vi skal kritisere. Det er ikke rådet, man skal 
kritisere. Det er ikke medarbejderne, man skal kritisere. Men 
man skal komme ind på at kritisere sig selv. Det skal være det 
store punkt. Rådsmøde 21.05.74 

Kritisere sig selv 

 De, der kritiserer nogen, kommer til at opdage, at de brænder 
sig selv. For der er jo også et forsvar for dem, de kritiserer. 
Livets Bog, mit arbejde, er et universelt defensorat for 
menneskene. Rådsmøde 09.09.80 

Alle kan lave fejl Der er ingen mennesker, der ikke kan komme til at lave fejl, og 
der er ingen, der kan være alle tilpas. Rådsmøde 27.08.74 
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8.11 Uoverensstemmelser 
Ufred er mental  
“mindreårighed” 

Enhver ufred har udelukkende sin rod i mental “mindreårighed” 
eller uformuenhed i højintellektualitet. 
  Bog 10a kap. 7 

Forskellige meninger, 
men ingen bitterhed 

Uoverensstemmelser hos os skal ikke på nogen måde skabe 
bitterhed eller irritation. Alt skal vi lave sådan, at ingen bliver 
fornærmet. Det er ikke let, men vi kan gøre det, så det er lettere. 
  Rådsmøde 05.03.74 

Hvis man opfylder de forpligtelser, der er her, så har vi jo ingen 
grund til at beklage os. Men hvis man ikke gør det, eller hvis 
man kun gør det, fordi det er rarere at være her, så opdager vi 
hurtigt, at der er en hel del ting, man bliver misfornøjet med. Så 
hører man ikke hjemme her. Vi kan ikke have spektakler. 

Vi skal ikke have 
spektakler 

 Man skal ikke komme for at bestemme noget. Man skal 
komme for at være med til at hjælpe Sagen op, hjælpe moralen 
op.  Rådsmøde 04.03.75 

Hjælpe Sagen op 

Det er klart, at vi ikke kan være ligeglade med, hvordan det går. 
Vi må jo støtte den, der har ret, eller se, hvem der har ret. Men 
der skulle ikke komme så meget af den slags, for Strukturen 
skulle orientere dem helt, så de ved på forhånd, at det ikke kan 
nytte noget at afvige fra den. Rådsmøde 25.09.74 

Ret og uret 

Skabe harmoni Det må indprentes kolossalt, ja på det kraftigste må det 
indprentes at komme bort fra uoverensstemmelser. Det store er 
at arbejde sammen og få uoverensstemmelserne væk og få 
harmoni mellem sig. Rådsmøde 05.03.74 

8.12 Forholdet til rådet 
 Se også afsnit 10.7 

Samarbejde mellem 
rådet og 
medarbejderne 

Vi må have et råd og medarbejderforhold, så der ikke er den 
store indbyrdes forskel. Man må arbejde sammen som i en 
velfungerende familie e.l. Det er det, vi skal ind på. 
  Rådsmøde 30.04.74 

Vi vil gerne være lydhøre. Jeg mener, kommer man med gode 
råd, er vi da glade for det. Det er da klart. Det er kun dem, der 

Lydhørhed for gode 
råd 
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selv vil bestemme, dem der bliver vrede, vi ikke skal diskutere 
med. Rådsmøde 16.12.75 

Vi skal have det sådan, at rådet bliver værnet. Det kan jo ikke 
være sådan, at man pludselig kan træde op imod rådet. Nej, der 
 
kommer man til at gå. Her er det så godt, at der ikke er tale om 
medlemskab. Rådsmøde 21.05.74 

Rådet skal værnes 

Vi skal have det sådan, at medarbejderne også kan føle, de har 
en vis frihed i visse ting, at de ikke udelukkende er afhængige 
af rådet. 

En vis frihed 

 Inden for de forskellige grupper kan man selv bestemme, 
hvordan man vil lave tingene, og så kan man også tale med 
rådet. Det skal rådet være indstillet på, hvis det man kommer og 
vil tale om, er logisk. Rådsmøde 30.04.74 

Tale med rådet 
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66 9. Organisering af samarbejdet 

Kap. 9 Organisering af samarbejdet 

9.1 Samarbejdsenheder 
Gruppe En gruppe består af alle faste medarbejdere inden for et 

bestemt arbejdsområde. 

Udvalg  Udvalget er kernen i en gruppe. Det planlægger og koordinerer 
gruppens arbejde. I visse tilfælde kan et udvalg repræsentere 
flere grupper. 

Repræsentanter Ethvert udvalg vælger en repræsentant, som repræsenterer 
gruppen eller grupperne i samarbejdsudvalget. 

Samarbejdsudvalget Samarbejdsudvalget består af alle repræsentanter og 
rådsmedlemmer. Formålet er gensidig information. Rådet 1992 

Rådet Se kapitel 10. 

9.2 Grupper 
Opgaver Grupperne er de grundlæggende enheder i Instituttets arbejde. 

De udfører hver for sig de konkrete arbejdsopgaver inden for et 
bestemt arbejdsområde og har ansvaret for, at det sker i et 
harmonisk samarbejde og en positiv atmosfære. Rådet 2003 

 Vi kan have mange grupper, og de skal alle sammen passe med 
analyserne. I hver gruppe skal der være den samme 
samarbejdsstruktur. Rådsmøde 10.12.74 

Deltagere En gruppe består af alle de faste medarbejdere, som deltager i 
gruppens aktiviteter. 

Deltage i en gruppes 
arbejde 

Man kan komme til at deltage i en gruppes arbejde ved at 
tilbyde sin arbejdskraft inden for et bestemt område, hvor der er 
behov for det. Det er dog en forudsætning, at man har evne til 
at deltage i gruppens opgaver, og at man har et nøje kendskab 
til Strukturen og fuldt ud har accepteret den. 

Oprettelse af nye 
grupper 

Oprettelse af nye grupper kan ske, når samarbejdsudvalget er 
informeret og har givet sin mening til kende, og når rådet har 
godkendt oprettelsen. Det skal sikre, at aktiviteterne for den nye 



 

gruppe er i overensstemmelse med analyserne og Instituttets 
formålsparagraf og i harmoni med opgavefordelingen for de 
andre grupper. Rådet 1992/2003 

Ansvarsfølelse De enkelte grupper må have en vis ansvarsfølelse for deres 
område, og der må de også selv kunne tage bestemmelser. 
  Rådsmedlem 

Ja, det er netop det, man i langt højere grad skulle kunne gøre 
inden for vores Sag, fordi vi regner med, det er mennesker, der 
dyrker moral. Det er ikke forretning, de dyrker. Rådsmøde 10.12.74 

Inden for de større grupper og arbejdsområder dannes der et 
udvalg, som har ansvaret for at planlægge og koordinere 
arbejdet og træffe de nødvendige beslutninger (se nærmere 
herom i afsnit 9.4). I de mindre grupper, hvor der ikke er behov 
for et sådant udvalg, har gruppens deltagere selv ansvaret efter 
de samme retningslinjer, som beskrevet i afsnit 9.4. De mindre 
grupper vælger efter behov en repræsentant til 
samarbejdsudvalget. Rådet 2003 

Planlægnings- og 
beslutningsansvar 

9.3 Deltagelse i grupper 
 Se også afsnit 8.3 

Vi skal ikke afvise nogen, som gerne vil være med. Men vi kan 
forlange, at man skal sætte sig ind i, hvad det hele drejer sig om. 
Man skal have en brochure og undervisning i Strukturen. Så ved 
man, hvordan man skal samarbejde i en gruppe, og hvordan det 
er med rådet. Så ved man det hele. Jeg mener, at man ikke er 
med for at tjene penge eller få en stor løn. Man er med, fordi det 
er et moralsk spørgsmål. Rådsmøde 05.03.74 

Adgang til samarbejdet 

 Når der kommer en ny i en gruppe, så er det jo klart, at man må 
se på alle de ting, det vil bevirke. Jeg mener ikke, vi på forhånd 
siger: Vi kan ikke have dig med. Man skal have lov at prøve. 
Men man må også vide, at man kun kan være med i samme grad 
som man opfylder betingelserne. Gør man ikke det, må man af 
egen kraft gå ud. Rådsmøde 05.03.74 

 Der skal ikke tages hensyn til, at der er en, der ikke kan lide 
ham. Vi må se, hvor han bedst kan være. Rådsmøde 05.03.74 

9. Organisering af samarbejdet 67 



 

Man har fuldstændig fri vilje til at gå. Det er det, man skal have. 
Man skal ikke være bundet ved nogen bånd. Rådsmøde 05.03.74 

Frivillighed 

9.4 Udvalg 
I de enkelte – typisk lidt større – grupper dannes der efter behov 
et udvalg, som er ansvarlig for gruppens arbejde, og som 
repræsenterer gruppen over for omverdenen. I visse tilfælde 
kan et udvalg repræsentere flere grupper. 

Dannelse af udvalg 

Kompetence Udvalget er det besluttende organ for gruppen, dvs. at udvalget 
træffer de beslutninger, som er nødvendige for at 
gruppen/grupperne kan udføre sine løbende opgaver. Nye 
større opgaver eller ændringer i de eksisterende skal drøftes i 
samarbejdsudvalget og godkendes af rådet. Det gælder for 
udvalget som i rådet, at der skal stræbes efter enighed. Ved 
større uenighed kan samarbejdsudvalget og/eller rådet 
konsulteres. Undtagelsesvis kan det være nødvendigt med en 
flertalsbeslutning. 

Opgaver Det er udvalgets opgave at planlægge og koordinere gruppens 
eller gruppernes arbejde, og dette skal ske i samråd med 
deltagerne. Udvalget repræsenterer sin eller sine grupper over 
for omverdenen. Udvalget tager sig af kontakten til nye 
interesserede medarbejdere og skal sørge for, at disse får en 
god indføring i arbejdet. Udvalget vælger en repræsentant til 
samarbejdsudvalget. Se også afsnit 9.5. 

Det enkelte udvalg supplerer sig selv. Udvalgets medlemmer 
deltager i en eller flere gruppers arbejdsopgaver. 

Deltagere 

Man træder ud af et udvalg, hvis man selv ønsker det, hvis man 
kommer i disharmoni med udvalgets øvrige medlemmer, eller 
hvis man handler i modstrid med Strukturen. 

Udtræden 

Særlige udvalg Hvor arbejdsopgaverne griber meget afgørende ind i hinanden, 
kan der oprettes et særligt tværgående udvalg. Det har til 
opgave at formidle samarbejdet mellem de berørte 
arbejdsområder. 

Eksempel: Klintudvalget omfatter en række funktioner i Centret 
i Klint, herunder den daglige drift, vedligeholdelse, køkken, 
reception og administration. Rådet 1992/2003 
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9.5 Repræsentanter 
En repræsentant repræsenterer en gruppe og dens udvalg, evt. 
flere grupper og deres fælles udvalg. Rådet 1992 

Repræsentant 

Der må jo også være nogle, der er ledere, eller hvad man skal 
sige, i en gruppe. Lad os sige, der er 10 medlemmer, de skal da 
ikke alle sammen hen og tale med rådet. Der må være én, der er 
repræsentant for gruppen. 

Én repræsentant i hver 
gruppe 

 Jeg mener ikke, der skal være en formand i den enkelte 
gruppe. Rådsmøde 05.03.74 

Funktionen som repræsentant skal gå på skift mellem 
medlemmer af udvalget. Indtil videre må grupperne selv 
bestemme, hvordan turnusordningen skal være. 

Valg af repræsentanter 

Repræsentanter deltager i samarbejdsudvalget for at give og 
modtage informationer, og for at skabe et positivt samarbejde. 

Funktion i 
samarbejdsudvalget 

Repræsentanter viderebringer synspunkter og spørgsmål fra 
gruppen eller grupperne til samarbejdsudvalget og informerer 
gruppen eller grupperne om samarbejdsudvalgets drøftelser og 
aftaler. Rådet 1992 

Funktion i udvalg 

9.6 Samarbejdsudvalget 
Samarbejdsudvalget består af de siddende rådsmedlemmer og 
suppleanter og alle repræsentanterne. Rådet 1992 

Deltagere 

Repræsentanterne kommer med information til rådet. Og rådet 
kommer med information til medarbejderne. Og så taler man 
om de fælles ting, der er. Rådsmøde 23.04.74 

Formål 

Rådet skal være Sagens hoved. Det må først og fremmest 
komme med planer. Så må vi se ved udvalgsmøderne, hvad man 
siger til planerne. Om man dér har noget, der kan rettes til 
fælles fordel. Rådet skal jo ikke være diktatur. Rådsmøde 30.04.74 

Tale med rådet 

Samarbejdsudvalget har en vigtig rolle som det forum, hvor der 
udveksles information, trækkes på erfaringer, drøftes planer og 
sikres koordinering af de mange forskellige aktiviteter inden for 
Instituttet og Sagen som helhed. Denne tværgående dialog får 
 

Koordinering og 
dialog 
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stadig større betydning i takt med, at aktiviteterne vokser, og 
flere mennesker inddrages i arbejdet. Rådet 2003 

9.7 Mødernes forløb 
Ikke åbne møder Vil det ikke være i overensstemmelse med kosmologien, at 

møderne i samarbejdsudvalget er åbne for alle Sagens 
interesserede som tilhørere? Rådsmedlem 

Nej. Rådsmøde 12.11.74  

Møderne bør holdes på grundlag af en dagsorden. Funktionen 
som ordstyrer går på skift. Ved afslutningen af hvert møde 
udpeges ordstyreren til det kommende møde. Hvis ordstyreren 
er forhindret, overtager den forrige automatisk hvervet. For 
hvert møde udarbejdes der et referat, som udsendes til alle 
deltagere. Referaterne er tilgængelige for alle Instituttets 
medarbejdere. Rådet 1992 

Møderne i  
samarbejdsudvalget 

Gruppemøder, udvalgsmøder, rådsmøder og lignende møder om 
alle vore aktiviteter bør afholdes på Instituttets områder og ikke 
i private hjem. De privat holdte møder kan give anledning til 
klikedannelse, eller til “ulogiske sympatier og antipatier”. 
Sagen og dens aktiviteter skal dyrkes i renkultur. 

Mødested 

  Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78 
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Kap. 10 Rådet 

10.1 Ingen efterfølger for Martinus 
Ingen enkelt person Der skal ikke komme nogen og sige, de skal være min 

efterfølger. Efterfølgere, det må være alle I andre. Det kan ikke 
være en enkelt person. Rådsmøde 05.03.74 

10.2 Sagens faste punkt 
Rådet Når jeg ikke mere er på det fysiske plan, er det Instituttets råd, 

der er Sagens faste punkt, og da vil det være til det, al 
henvendelse vedrørende Sagen må foregå. Takkebrev okt. 1980 

Ikke herredømme over 
nogen 

Rådet er det faste punkt for det hele, det faste punkt for selve 
Instituttet, og i det hele taget det faste punkt for Sagen for hele 
verden. – Men rådet skal ikke have herredømme over nogen. De 
interesserede må selv studere bøgerne, som de vil. Men man må 
ikke danne en sekt, og man må ikke danne forening. 
  Rådsmøde 06.01.81 

10.3 Opgave og ansvar 
Værkets vogtere Rådet er så at sige i stedet for mig. Jeg er garanti for bøgerne og 

for analyserne, og nu overgår garantien altså til rådet, som om 
det var dets værk, der kommer ud. Det holder øje med, at der 
ikke er nogen, der forvansker dem eller tager fra dem. Det 
holder øje med, at alt går sin ordentlige gang, at alt går rigtigt 
til. Det skal rådet sørge for. Rådet er værkets vogtere. 
  Rådsmøde 06.01.81 

Rådet har ansvaret Jeg mener, rådet er jo hovedet. Det har ansvaret, sådan set. Og 
så kan man ikke lade andre bestemme, hvem der skal være i det. 
Det må virkelig også være sådan, at der er en højere magt, der 
bestemmer, hvem der skal være med i rådet. Det lyder måske 
utroligt, men sådan er det. Rådsmøde 30.04.74 



 

Rådets opgave Det er meget vigtigt med rådet. Det har en betydningsfuld post. 
Det skal garantere, at Instituttet, at bøgerne og det hele går sin 
gang, som det skal. Rådsmøde 06.01.81 

Stor omhu Rådet, som er centret i Sagen, skal være meget påpasseligt. Det 
skal være meget omhyggeligt. Rådsmøde 09.09.80 

Medarbejdere Jeg har da lov til at bestemme, hvem jeg skal arbejde sammen 
med. Den samme ret må rådet jo have. Rådsmøde 09.09.80 

10.4 En fuldstændig enhed 
De, der skal være i spidsen for denne Sag, må være herre over 
sig selv. De må have overvundet nogle af deres skavanker. Man 
kan ikke komme og blive bitter, vred og gal i hovedet på den 
plads. Det må ikke finde sted, det må man have bag sig. 

Krav til rådet 

  Rådsmøde 06.01.81 

Forskellige meninger Selvfølgelig kan man ikke altid have den samme mening som 
andre. Jeg har jo en helt anden mening end mange andre 
mennesker. Men det gør jo ikke, at jeg ser ondt til de 
mennesker. 
  Rådsmøde 10.02.81 

Bøje sig for flertallet Hvis et af rådsmedlemmerne har en bestemt opfattelse, og de 
øvrige har en anden, så er hans mening færdig. Når man ikke 
kan finde flertal, må man bøje sig, og så skulle der ikke være 
noget at skændes om. 

Ingen surhed  Rådsmedlemmerne skal være af en sådan åndelig karat, at de 
let kan acceptere den slags uden at blive sure og gnavne. Det er 
jo det, hele sagen drejer sig om. Det er det, man skal lære 
menneskene – ikke at blive sure og gnavne. Rådsmøde 10.02.81 

Ingen disharmoni Hvis der er en, der skaber disharmoni i rådet, så egner han sig 
ikke. Rådet skal være en fuldstændig enhed. Rådsmøde 16.12.75 

Instituttets råd må være det absolut faste punkt, og heri må der 
ikke opstå kludder og heller ikke splid og tvivl om den enes og 
den andens position. Man må sørge for, at rådet er fuldstændig 
immunt over for den slags, for ellers kan det jo ikke passe 
Sagen. En Sag, der skal lære menneskene at finde sig i alting, 

Undgå splid i rådet 
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må ikke sidde og have spektakler selv. Rådsmøde 14.10.80 

Venskab Det skal laves sådan, at der er det bedst mulige venskab i 
samarbejdet. Rådsmøde 26.02.80 

10.5 Lighed i rådet 
Man skal ikke blive siddende i rådet, det er ikke gavnligt. Nogle 
mennesker har en vældig evne til at få andre til at holde med 
sig, og så får de magt. Så tager de ikke tingene alvorligt og kan 
lave om på hele Sagen. Ingen skal have en særlig magt. Alle 
skal være lige. Ellers bliver det jo overklassemennesker. Og det 
kan kun undgås ved ikke at lade magten vokse. Den magt, der 
skal til, har de. De behøver ikke nogen større magt. Der er ingen 
grund til, at en sidder og får større magt i det lille råd. 

Ingen større magt 

  Rådsmøde 20.09.77 

Formand er kun et navn. Der må jo være én, som folk kan 
henvende sig til. Jeg synes ikke, de skal henvende sig til fem 
mennesker. Rådsmøde 20.09.77 

Formand 

 Udadtil er det nødvendigt med en formand, én der skal sørge 
for, at tingene bliver udført og holdt i orden. Ansvaret må ligge 
på én person. Gør det ikke det, er der ikke styr på tingene. 
  Rådsmøde 10.02.81 

På omgang Formandskabet skal gå på omgang, for en person kan sidde og 
have et voldsomt publikumstække. 
 Der er mennesker, der kan vinde alle mennesker. De kan 
sidde og blive matadorer, bestemme alting og få magt. Det skal 
de ikke have. Det skal være fælles alt sammen. Rådsmøde 26.02.80 

Fælles arbejde 

10.6 Nye rådsmedlemmer 
Instituttet har et råd, og det har øjne, øren og forstand, så det må 
holde øje med, hvordan tingene går. Jeg har fuld tillid til rådet – 
foreløbig er det jer, og jeg regner med, at Forsynet nok skal 
sørge for, at I får en afløsning engang. I skal jo engang 
bestemme, hvem der skal afløse jer. Rådsmøde 06.03.79 

Afløsning 

Her skal det være sådan, at rådet supplerer sig selv. Selvsupplering 
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  Rådsmøde 21.05.74 
Ikke magtmennesker De, der ønsker magten, er de dårligst egnede. Rådsmøde 05.03.74 

Ikke efter venskab Jeg er klar over, at I tager ikke en, I ved ikke egner sig, selvom I 
måske nok er ven med ham. Rådsmøde 22.01.74 

 Man må i fremtiden være meget opmærksom på, hvem man 
vælger til rådet. Rådsmøde 24.06.80 

Vælge med 
opmærksomhed og 
omhu 

Rådet lægger mærke til og undersøger i forvejen, om den eller 
den egner sig. Skal vi bruge et dygtigt og solidt menneske her, 
er det naturligt, at rådets samlede hjerne søger emnerne rundt 
om sig. Rådsmøde 14.10.80 

Vi skal have rådsmedlemmer, som har lyst til at bruge deres 
bevidsthed, evner og kræfter her. Vi kan ikke tage nogen ind, 
som er stærkt optaget af eller sidder i ledelsen af religiøse 
samfund eller politiske partier. Rådsmøde 27.01.81 

 

I den første periode er man prøvemedlem, for vi kan godt få en 
mand eller kvinde ind, som ikke egner sig. Og så må det være 
sådan, at man kan bringe medlemskabet til ophør. 

På prøve 

  Rådsmøde 14.10.80 

Forholdet til værket, 
Instituttet og Sagen 

Et nyt medlem skal ikke ind og gennemgå en stor læreproces. 
Hovedsagen er, at man lærer at forholde sig samvittighedsfuldt 
og med alvor til værket, til Instituttet og til hele Sagen. 
  Rådsmøde 06.01.81 

Suppleanter er ikke medbestemmende. Det er alene 
rådsmedlemmerne, og det er dem alene, der skal bestemme 
deres efterfølgere. De skal iagttage, hvem der kan være med i 
rådet. Det skal ikke være nogen, der er alt for ærgerrige, og der 
skal ikke være stemmeret udefra. Så vil vi få de spektakler, som 
man har i politik. Rådsmøde 14.10.80 

Rådsmedlemmer 
bestemmer 

10.7 Samarbejdsforhold 
Forholdet mellem 
rådet og 
medarbejderne 

Vi må have et råd og medarbejderforhold, så der ikke er den 
store indbyrdes forskel. Man må arbejde sammen som i en 
velfungerende familie e.l. Det er det, vi skal ind på. 
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  Rådsmøde 30.04.74 

Er man misfornøjet, er man ikke medarbejder, så hører man 
ikke hjemme her. Vi kan ikke have nogen som helst bånd. 
Sagen må vokse, og det er meningen, at den skal vokse i 
samklang med rådet. Men overtræder man noget af det, så går 
det jo i stå. Sagen skal begynde som en lille bitte kerne. Og når 
den efterhånden vokser, vil det opdages ude omkring, at der har 
man det meget, meget bedre. Rådsmøde 22.01.74 

Vokse i samklang med 
rådet 

Rådet skal være Sagens hoved. Det må først og fremmest 
komme med planer. Så må vi se ved udvalgsmøderne, hvad man 
siger til planerne. Om man der har noget, der kan rettes til 
fælles fordel. Rådet skal jo ikke være diktatur. Rådsmøde 30.04.74 

Ikke diktatur 

Grupperne og rådet Inden for de forskellige grupper kan man selv bestemme, 
hvordan man vil lave tingene, og så kan man også tale med 
rådet. Det skal rådet være indstillet på, hvis det man kommer og 
vil tale om, er logisk. Rådsmøde 30.04.74 

Se også afsnit 8.12, Forholdet til rådet. 

Ansvarsfølelse Der, hvor der ingen frihed gives mennesket, kan der heller 
aldrig opstå nogen ansvarsfølelse. LB 4 stk. 1337 

Rådet skal værnes Vi skal have det sådan, at rådet bliver værnet. Det kan jo ikke 
være sådan, at man pludselig kan træde op imod rådet. Nej, der 
kommer man til at gå. Her er det så godt, at der ikke er tale om 
medlemskab. Rådsmøde 21.05.74 

10.8 Det første råd efter Martinus 
Naturlig 
tilbagetrækning 

Jeg mener, I bliver jo ved, så længe I kan, for I er jo dem, der er 
inde i Sagen. I bliver ved, så længe I er friske. Jeg mener ikke, I 
skal trække jer tilbage. Men selvfølgelig, når der kommer en 
tid, hvor I har lyst til at holde op, så er det jo klart. Men det skal 
helst ikke være på én gang. Rådsmøde 26.02.80 

I bliver ved, så længe I kan, for I er jo dem, der bedst er inde i 
Sagen, som bedst kan sætte det nye råd i sin rigtige funktion. 
Og så får I også Forsynets hjælp. Rådsmøde 10.02.81 
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Kap. 11 Undervisning 

11.1 Generelt 
Livet er en 
korrespondance med 
Guddommen 

Verdensaltet er et levende væsens kærlighedsmanifestation, 
undervisning og underholdning, personligt stilet eller rettet mod 
hvert enkelt levende væsen i tilværelsen. Hvor man så end ser 
hen, hvem man så end taler med, ligegyldigt om det er ven eller 
fjende, ligegyldigt om det er dyr eller menneske, stof eller 
materie, krig eller fred, man er stedet overfor, så er det, trods al 
tilsyneladende usandsynlighed, den absolutte levende Guddoms 
personlige mentalitet, direkte rettet og indstillet på en selv. 
Livet er derved i sin grundanalyse at udtrykke som en 
“korrespondance” mellem det levende væsen og Guddommen. 
  LB 2 stk. 488 

Genfortælling af 
naturens egne 
skabemetoder 

Hvad er universiteters, skolers og læreanstalters undervisning 
andet end en fremføring af den intellektualitet, menneskehedens 
ypperste forskere har opdaget eller erfaret i naturens eget 
værksted? – Der findes ingen normal undervisning eller 
manifestation af viden eller visdom, der ikke er en genfortælling 
af naturens egne skabemetoder. Og der findes ingen som helst 
normal manifestation eller viljeføring hos det levende væsen, 
der ikke udgør en eller anden mere eller mindre heldig form for 
kopiering eller efterligning af de samme metoder. LB 3 stk. 717 

Modtagelighed for 
undervisning 

For at kunne modtage vejledning eller undervisning må man 
være i besiddelse af et vist kvantum selvoplevet materiale, der i 
bevidstheden kan afføde et “hvorfor”. Thi uden at man netop er 
besjælet af dette “hvorfor”, er man ikke hungrende efter en 
forklaring eller løsning på spørgsmålet i den givne situation. 
  LB 3 stk. 919 

Ikke påtrængende med 
sin viden 

Ethvert væsen, der agter at nærme sig de højere og ædlere 
bevidsthedszoner, må absolut frigøre sig fra sine tendenser til at 
føle intolerance eller uvilje mod andre væsener. Det må lære at 
forstå, at når et individ ikke er modtagelig for en højere 
teoretisk vejledning eller undervisning, men viser uvilje mod 
denne, så er det udtryk for, at samme undervisning ligger for 
højt for nævnte individ, og at man så ikke yderligere skal 



 

stimulere denne uvilje ved at være påtrængende med sin viden, 
men derimod være fortrolig med, at et sådant væsen mangler et 
led i sin erfaringskæde, som netop kun kan udfyldes af livet 
selv, hvilket vil sige ved dets egne praktiske oplevelser.LB 1 stk. 165

Intellektuel 
undervisning og 
studium 

Det er rigtigt, at næstekærligheden ganske langsomt udvikler 
sig automatisk igennem væsenets lidelsesoplevelser, men før 
den kan blive helt fuldkommen og i total renkultur, må den 
intellektualiseres. Og denne proces er det samme som 
intellektuel undervisning og studium. Og da denne proces er 
underlagt væsenets vilje, kan det således her være 
medbestemmende i denne sin egen højeste del af udviklingen. 
Det er til hjælp for denne proces, at nærværende kosmiske 
analyser er blevet manifesteret (...). LB 6 stk. 2265 

Modtagelighed for 
livets kosmiske 
analyser 

Selv om væsenet er begyndt at blive et humant væsen, kan det 
ikke straks ved egen hjælp tilegne sig kosmisk viden eller 
oplysninger om, hvor meget denne dets humane indstilling og 
væremåde er i virkelig logisk eller videnskabelig kontakt med 
livets kosmiske mening. Og her er det, at det bliver modtageligt 
for åndsvidenskaben eller livets kosmiske analyser. LB 7 stk. 2524 

Behov for vejledning Der, hvor en vejledning kan betyde noget, er i de situationer, 
hvor der opstår spørgsmål, som væsenets erfaringsmateriale har 
kunnet afføde, men ikke kunnet løse. Her kan en vejledning 
give væsenet svar, som det har brug for. I sådanne situationer 
bliver den teoretiske vejledning eller undervisning et meget 
vigtigt led i væsenets udvikling. LB 7 stk. 2575 

Påvirkning med sin 
praktiske væremåde 

Af en mere fundamental natur end den teoretiske påvirkning 
bliver den påvirkning, man tilfører andre individer med sit 
praktiske væsen. Hvis dette udtrykker tolerance, humanitet og 
mildhed mod alle levende væsener, da er man en virkelig kraft i 
befordringen af jordmenneskehedens førelse fremad mod 
verdensfreden, mod det guddommelige lys, mod det rigtige 
menneskerige; thi ligesom sygdomme kan smitte og derved 
udbrede sig mellem individerne, således smitter ens praktiske 
væsen eller væremåde også og udbreder sig til alle for samme 
væremåde modtagelige individer i ens omgivelser. LB 1 stk. 162 
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Undervisning er en 
kultivering af 
selvoplevelse 

Udvikling kan udelukkende kun befordres ved oplysning. Men 
oplysning eksisterer kun på basis af selvoplevelse. 
 Det er rigtigt, at der er noget, der hedder “undervisning”, 
men denne er, ligegyldigt under hvilken form den så end måtte 
forekomme, kun en kultivering af eller dygtiggørelse i at 
selvopleve. Bog 12c kap. 4 

11.2 Undervisning uden for Instituttets  
rammer 
Vi kan jo ikke bestemme ude omkring i verden. Der får man 
bøgerne og opretter studiekredse. Det skal vi ikke blande os i. 
Det ligger uden for os. Gør man fejl, så er det en sag mellem 
dem og Forsynet. Rådsmøde 08.03.77 

Uden for Instituttet 

Undervisning uden for Instituttets rammer skal Instituttet ikke 
stå for. Meddelelser om og annoncering af denne form for 
undervisning kan ikke ske i Kosmos. 

Uden Instituttets 
medvirken 

 Det betyder bl.a., at medarbejdere fra Instituttets nærkontakt 
bør overlade det til lokale personer at tage initiativ til denne 
undervisning. 

 

 Følgende tre beslutninger bekræfter og uddyber disse 
forhold. Rådet 1992 

 

 • Uden for Instituttets egen direkte virksomhed kan 
interesserede vælge deres egne foredragsholdere. Her skal 
Instituttet ikke tage stilling. Rådsmødereferat 24.06.80 

 • Foredrag, som holdes af foredragsholdere uden for 
Instituttet, annonceres ikke i Kosmos. Rådsmødereferat 05.08.80 

 • I Kosmos skal kun Instituttets egne aktiviteter (foredrag og 
kurser) annonceres. Samarbejdsudvalgsmøde 21.08.80 

Udsende undervisere Instituttet kan naturligvis sende undervisere ud omkring, hvis 
der er uddannede undervisere til rådighed. Det vil da kun være 
godt. Rådsmøde 05.02.74 

Foredragsholdere uden 
for Instituttets rammer 

Hvordan skal vi forholde os over for foredragsholdere, der 
arbejder i Sagens tjeneste, men uden for Instituttets rammer, 
hvis de giver udtryk for noget, som strider imod analyserne? 
  Rådsmedlem 
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 Det kan vi ikke røre ved. Rådsmøde 22.01.74 

Rådets konklusion af 
Martinus’ udtalelser 

Enhver interesseret uden for Instituttet kan frit tage initiativ til 
at oprette studiekredse og organisere eller holde foredrag, der 
hvor der ikke er nogen aktivitet. Hvis der allerede findes 
aktiviteter, bør det så vidt muligt ske i harmoni med disse 
aktiviteter og deres arrangører. Rådet 1992 

11.3 Undervisning inden for Instituttets 
rammer 

Kun undervisning i 
analyserne 

Inden for Instituttets rammer skal undervisningen kun være 
undervisning i analyserne, og den skal foregå på en sådan måde, 
at analyserne ikke kan forveksles med andre opfattelser. 
  Rådsmødereferat 08.02.77 

Foredrag inden for 
Instituttets rammer 

Inden for Instituttets rammer må vi have det ublandet. Hvis en 
foredragsholder er begyndt at tale om en hel masse andre ting, 
så må vi standse ham. Man må i det mindste få ham til at forstå 
tingene ret. Man må forklare ham, at det ikke er rigtigt, og hvis 
han vil fortsætte her, må han lære at forstå det. Rådsmøde 22.01.74 

Kun tale om det man 
ved 

Der er ingen, der skal fortælle om andet end det, de ved. Man 
må holde sig fra det, man ikke ved. 
 Der er nogle mennesker, der har den vanskelighed, at de 
tror, de ved en hel masse, som de faktisk ikke ved. Rådsmedlem 
 Ja, de skal netop tale om alt det, de ikke ved. Der var nogen, 
der altid skulle tale om det seksuelle mysterium. 
  Rådsmøde 26.03.74 

Aflægge en prøve Inden de holder foredrag inden for Instituttets rammer, må de 
aflægge en prøve. Rådsmøde 22.01.74 

Skole og undervisere Vi skal lave skole. Det er det, der bliver vort store arbejde, at 
lave skole, hvor man kan uddanne folk. Dem, vi selv skal have, 
kan vi jo selv uddanne. Det skal blive meget inspirerende. 
  Rådsmøde 10.12.74 

 Vi skal hovedsagelig have vore egne undervisere, som vi selv 
uddanner. Rådsmøde 24.06.80 
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Martinus lagde vægt på, at alle, der er med i undervisningen, 
betragter sig som ligestillede “elever i livets skole”, uanset om 
de deltager som elever, undervisere, foredragsholdere eller 
hjælpere i det praktiske arbejde. Han ønskede, at Instituttet 
efterhånden får tilknyttet en gruppe af veluddannede 
undervisere og foredragsholdere, men det var vigtigt for ham, 
at disse undervisere og foredragsholdere ikke tillægges særlig 
status, ikke fremtræder i nogen form for hierarki og ikke ønsker 
at udnytte deres medvirken som reklame for sig selv eller egne 
aktiviteter. Rådet 2003  

Alle er ligestillede 
 

Veluddannede  
undervisere 
 

Martinus havde meget at sige om, hvordan han ønskede 
foredragene. Han mente, at man ikke heri skulle beskæftige sig 
med de store analyser, f.eks. polanalyserne, men at sådanne 
emner burde henvises til studiegrupper og egentlige kurser. 
Foredragene skulle – som han selv i sin tid havde gjort det – 
behandle spørgsmål, der tilhører dagliglivet. Foredragsholderen 
skulle søge at forbinde analyserne med eget erfaringsmateriale 
og give udtryk herfor på en sådan måde, at tilhørerne kunne 
blive inspireret til at forsøge at leve i overensstemmelse med 
analyserne. 

Indhold i foredrag, 
studiegrupper og 
kurser 

  Samarbejdsudvalgsmøde 06.03.80 

Man skal ikke selv 
tegne symboler 
 

Det er meget vigtigt, at I holder jer til analyserne, og ikke 
bygger egne meninger op, som I kunne tænke jer hører til. Og 
jeg mener også, at man ikke selv skal lave symboler. Mine 
symboler er magiske. Der er indlagt magi i mine symboler, og 
det hjælper til med at styrke hjernen*. Det gør fremmede 
symboler ikke. Symbolerne er også beskyttede på den måde, at 
hvis man mishandler dem osv., så vil det ikke være godt. Men 
det er ikke noget, jeg har bestemt. Alt, hvad der i sig selv er 
helligt, er jo beskyttet. Foredrag i Martinus Center Klint, 22.06.80 

Martinus ønsker, at kun hans egne symboler skal anvendes 
(ikke symboler fremstillet af foredragsholderne eller andre). 
Han mener, at det ellers skaber forvirring. De originale 
symboler viser alle hovedprincipperne. Ligeledes ønsker 
Martinus, at foredragsholderne afholder sig fra at anvende og 
forklare de af hans symboler, som han endnu ikke selv har 

 

––––––––––– 
* Ved arbejdet med de kosmiske analyser kan der åbnes nye hjernecentre, som 
tidligere var latente (Kosmos 1999 s. 125 og Artikelsamling 1 stk. 7.13). 
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forklaret skriftligt. 
  Samarbejdsudvalgsmøde 12.06.80 

 Der findes symboler, som Martinus kun har forklaret i 
båndforedrag. Disse forklaringer kan være tilstrækkelige til, at 
de kan bearbejdes og godkendes af rådet med henblik på 
udgivelse. Disse symboler og deres forklaringer må anvendes.Rådet

Forståelse og  
væremåde 

Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed 
oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot 
og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun 
ved at leve dem. LB 4 stk. 1062 

 De væsener, der kan opleve med hjertet, samtidig med at de har 
stor skrive- og taleevne, kan naturligvis repræsentere mere af 
åndsvidenskaben end de væsener, der nok har skrive- og 
taletalent, men kun har en teoretisk oplevelsesevne. 
  Kosmos 1941 s. 203, Artikelsamling 1 stk. 14.7 

Der er ingen, der kan komme ind og sige, at foredragene skal 
holdes anderledes. Ja, det kan man nok komme og sige, men 
man må jo tage foredragene, som vi holder dem. Man må tage 
Livets Bog, som den er skrevet. Rådsmøde 04.03.75 

Holdning til foredrag 

Afspændingsøvelser, psykologbistand, naturlægevirksomhed og 
tilsvarende kan ikke udøves inden for Instituttets 
ansvarsområde. Rå

Ingen andre aktiviteter 

Martinus fremhævede ofte, at Instituttets egen undervisning skal 
være ren og ublandet. De mennesker, der søger til Centret for 
at studere hans analyser, må kunne regne med, at 
undervisningen på dette sted udelukkende baseres på disse 
analyser og finder sted i den frie, sandhedssøgende, kærlige og 
tolerante atmosfære, som hele hans åndsvidenskabelige arbejde 
inspirerer til.  

Tilliden til centrets 
undervisning og  
atmosfære 

 Da åndsvidenskaben i høj grad giver inspiration til 
mennesker, der er mætte af trosreligioner og åndelig 
sekterisme, fandt Martinus det vigtigt, at der ikke skabes nogen 
form for religiøs aura inden for Centrets rammer. Det var hans 
ønske, at alle skal kunne føle sig frie, utvungne og godt tilpas i 
Centret. Han lagde derfor vægt på, at der i forbindelse med 
Centrets fælles aktiviteter ikke indgår fælles bøn, fælles 
meditation eller andre former for ritualer, øvelser eller 

Ingen religiøs aura, 
ingen religiøse ritualer 
o.l.  
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samværsformer, som er præget af særlige religiøse og åndelige 
retninger. Rådet 2003 

Se også afsnit 11.8, Retningslinjer for undervisning inden for 
Instituttets rammer. 

 

11.4 En skole i Martinus Center Klint 
Der skal oprettes en international skole i Klint, hvortil folk kan 
komme fra hele verden. Men det er jo ikke noget, der sker 
øjeblikkeligt, der bliver tid til det. Rådsmøde 10.02.81 

Et internationalt center 
i Klint 

 Jeg mener, der bliver et internationalt center i Klint. Det bliver 
ikke her i København. Det ville være alt for upraktisk. Men i 
Klint vil der blive en by. Rådsmøde 05.02.74 

Hvis jeg ville være med til det, kunne vi få en højskole når som 
helst, men det vil vi ikke. Vi vil ikke stå under noget. Vores 
skal ikke være afhængigt af, hvad andre mener. Her må det 
være i absolut renkultur. Rådsmøde 09.09.80 

Ingen højskole 

Man skal følge bøgerne. Der skal ikke laves almindelig højskole 
på kosmologien. Skal der laves skole, må det være en skole 
grundet på kosmologien. Rådsmøde 06.01.81 

 

Ikke eksperimentere 
med helbredelse 

Vores arbejde er for mine analyser, og ikke noget andet. Det er 
jo for de ting, som er kærlige, og som kan komme ind under det. 
Men vi skal ikke begynde at lave sådanne eksperimenter med 
sygdomshelbredelse, det skal vi ikke. Rådsmøde 20.07.74 

En helårsskole Jeg har den glæde at kunne meddele, at udsigten til at få bygget 
en skole i åndsvidenskab, hvilket i virkeligheden vil sige: en 
skole i livsvidenskab og alkærlighed, er rykket meget nærmere 
sin løsning… Men det er dog ikke sådan, at vi lige med det 
samme er færdige og klar til at bygge en skole eller center for 
vor mission. For denne vor skole skal der helst være behov hele 
året. Men vi må naturligvis begynde småt og så efterhånden 
udvide dens opførelse, alt efter som behovet kræver det, og alt 
efter som der er økonomi nok til, at vi kan magte denne 
udvidelse. Den skal naturligvis indrettes så logisk og praktisk 
som muligt, uden at være en luksusskole. 
 Det er en stor opmuntring og inspiration for vor mission og 
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Sag, at vi nu må begynde at forberede alle detaljer i den 
kærkomne skoles byggeri, dens indretning og plads inden for 
Centrets område. 
 Det bliver således den første skole på jorden for 
intellektualiseret kristendom og alkærlig verdenskultur.Nytårsskrivels

Mange skoler 
efterhånden 

Vort hus er en skole for kosmisk uddannelse af hjernen og 
bliver således den første i sin slags, bliver den første af en lang 
række sådanne skoler, der ned gennem tiderne vil blive bygget 
til befordring af kosmisk udvikling af forstanden, hvilke skoler 
på denne måde vil komme til at afløse de gængse kirker og 
templer for religiøs kultus. Kosmos 1937 s. 58 

11.5 Centrets og skolens atmosfære 
En lysende atmosfære Da hele mit oplysningsarbejde udelukkende er baseret på 

underbyggelsen af kærlighedens identitet som den højeste 
livsfaktor, vil alle rette studerende indenfor nævnte 
oplysningsarbejde jo i højeste grad være virkelige 
sandhedselskere, fremadstræbende åndsforskere, elever eller 
trænere i udvikling af forståelsen af alt og alle. De skulle 
således efterhånden blive eksperter i tolerance, åndsvidenskab 
og kærlighed. Med henblik herpå skulle det ikke kunne undgås, 
at en usædvanlig lys og lykkelig atmosfære måtte opstå der, 
hvor sådanne individer forsamles. Denne atmosfære skulle blive 
af en så meget desto mere varmende og inspirerende karakter, 
eftersom den ikke på noget som helst punkt påhæfter sine ophav 
den adskillende og antipativækkende etikette: “vi hellige”, “vi 
frelste”, “vi salige”, “vi, der ved besked”, “vi udviklede” og 
lignende, men udelukkende ved sin altvidende natur indhyller 
alt og alle i ét eneste stort forståelsens og dermed sympatiens og 
kærlighedens favntag. En sådan lysende atmosfære kan ikke 
opleves af noget individ en eneste gang uden i samme individ at 
skabe en uovervindelig længsel efter atter at vende tilbage til 
den. Den kan ikke opleves uden at være fornemmelsen af en 
højere og bedre verdens nærhed. At gøre denne atmosfære til en 
virkelig kendsgerning, der kan opleves og fornemmes af alle, er 
det store mål, den ny verdensgenløsning i særlig grad har til 
opgave.  

Kosmos 1934 s. 102 
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Alle foretagender indenfor mit arbejde er baseret på fri 
udvikling. Dette vil igen sige, at deltagerne i dette arbejde ikke 
på nogen som helst måde er knyttede sammen ved ydre fysiske 
foranstaltninger såsom kontrakter, aftaler eller medlemskort, 
men at alle derimod udelukkende i kraft af deres interesse for 
og begær efter åndelig viden og oplysning og ved deres 
medfødte talent for udfoldelse af humanitet og næstekærlighed 
allerede er udtryk for det samme sindelag, det samme 
tankeklima, de samme længsler efter at repræsentere 
fuldkommenhed, udgør det samme store “legeme”, den samme 
enhed og er således af naturen forenede. Her er intet 
medlemskort, ingen kontrakt eller aftale nødvendig. Den art 
væsener er hver især medlemmer af en bevægelse, der om end 
ubevidst for individerne selv er sammenføjet af naturen, af 
udviklingen, af Gud, og kan således umuligt af mennesker 
opløses eller adskilles. Disse “medlemmer” lever om end 
ukendt og i indbyrdes fysisk afstand fra hverandre så dog stærkt 
og mere sammenføjet end nogen som helst på kunstig 
sammenslutning eller foreningsdannelse baseret bevægelse, er 
knyttede til Sagen i kraft af deres studium og væremåde, deres 
sympati for og velvilje mod al åndelig udvikling. At skabe 
adgang til et frit og utvungent samvær for sådanne af naturen 
frie, tolerante og sympatiske mennesker har længe været mit 
store ønske, idet jeg i et sådant samvær mellem individerne 
indbyrdes ser en stor stimulerende kraftkilde for studiet af den 
ikke helt lette kærlighedsvisdom og åndsoplysning, som “Livets 
Bog” repræsenterer, men som ikke desto mindre er nødvendig 
for ethvert individ, der ønsker at opleve de evige fakta som – 
videnskab, som urokkelig næring for den allerhøjeste intelligens 
og følelse. Kosmos 1934 s. 102 

Intet medlemskort, og 
ingen kontrakter 

At gøre Centret til et hjemsted for alle fredelige impulser, for 
sand viden og menneskekundskab, tolerance og frihed, at gøre 
det til en medvirkende inspirationsbasis for udvikling af sand 
kærlighed til mennesker og dyr, til alt levende er de 
forudsætninger, under hvilke dets begyndende skabelse nu er 
iværksat. Og hvis dets kommende beboere, gæster og 
besøgende, har den rette forståelse af indholdet af Livets Bog, 
Kosmos og de på disse faktorer hvilende foredrag og 
studiekredse, da vil Centret af sig selv blive et værdigt 
supplement til ovennævnte bog, til udbredelsen af kendskabet 
til den ny store kosmiske verdensimpuls, til selve skabelsen af 

Et hjemsted for alle 
fredelige impulser 
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“en ny himmel og jord”, en ny kultur, i hvilken den bærende 
livsbetingelse ikke er penge, ikke er overklasse, ikke er 
trældom, men derimod udelukkende udgør en sollys atmosfære 
af en altoverstrålende skabeevne, kunst og kærlighed.Kosmos 1934 s.

Tolerance, sympati og 
forståelse over for alle 

Det er mit udtrykkelige ønske, at Centrets gæster viser den 
samme tolerance, sympati og forståelse til såvel de “ikke-
interesserede” som til de “interesserede” i åndsforskningen, og 
yderligere på enhver tænkelig måde gør sig umage for kun at se 
de lyse sider ved hverandres fremtræden. Absolut kun på denne 
måde alene kan samværet i Centret blive af en sådan renhed og 
harmoni, at dets atmosfære kan føles af alle som en behagelig 
hvile, fred og ro og dermed blive inspirationsbasis for alt, hvad 
der er ædelt, skønt og kærligt. Kosmos 1935 s. 45 

At se det lyse, det gode 
og kærlige i enhver 

Igennem den sympati, der er vist mig fra mine venner, og den 
sympati, jeg selv er besjælet af overfor disse igen, er Centret i 
Klint blevet et kærlighedens brændpunkt. Og det er mit ønske, 
at vi alle må være besjælet af lyst og evne til at gøre denne lille 
plet til et fristed for Sagens venner, gøre den til et område, hvor 
det rigtige menneskerige i rent fysisk praksis skal kunne 
begynde at føles så stærkt, at enhver besøgende må forstå, at her 
må man “drage sine sko af, thi det sted, vi står på, er helligt”, – 
ikke således at forstå, at man skal afføre sig sit fodtøj ved 
indgangen til Centrets område, men at “fodtøjet” derimod, her i 
dette tilfælde, er alle dårlige tanker om og uvilje mod vor næste. 
Den slags bevidsthedslag og tankeklimaer er der tid og plads 
nok til i den daglige tilværelse udenfor Sagens område. Her 
indenfor må herske en ånd, der absolut kun ser det lyse, det 
gode og kærlige i enhver, thi der findes absolut noget 
guddommeligt, lyst og kærligt i ethvert levende væsen. At 
koncentrere sig på dette, at beskæftige sig med denne side af 
vor næstes natur giver stort kendskab til lys, giver stråleglans 
omkring enhver mentalitet, giver solskin i alle øjne.Kosmos 1936 s. 89

Føle sig hjemme i 
Centret 

Selv om der er meget at gøre for os alle, er det os kun en stor 
glæde at kunne yde alle vore gæster og venner af Sagen den 
størst mulige tjeneste med hensyn til tilrettelæggelsen af alt, så 
enhver virkeligt skulle kunne komme til, ikke alene at føle sig 
hjemme i Centret, men også opleve at være iblandt venner, 
igennem hvilke den guddommelige ånds nærhed kan mærkes 
eller opleves. 
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 Men for at dette store mål kan blive fuldbyrdet, og den 
guddommelige ånd virkelig kan lyse over vort samvær i 
Centret, da er det nødvendigt, at hver enkelt af gæsterne selv 
hjælper til. Dette sker udelukkende ved, at de hver især 
indstiller sig på i feriedagene ikke på noget som helst punkt at 
beskæftige sig med skyggesiderne hos de andre gæster, men 
derimod absolut kun ser de lyse sider ved deres fremtræden. 
Hvis alle indstiller sig på dette, da kan jeg garantere enhver af 
vore gæster en lykkelig ferie, hvorfra han eller hun kan vende 
tilbage ikke alene med fornyet livsglæde, sundhed, mod og kraft 
til at overvinde de daglige genvordigheder, men også være 
inspireret og styrket til at fortsætte i medvirkningen af 
skabelsen af den væremåde, moral og kultur, der udelukkende 
alene kan være verdens frelse. Kosmos 1938 s. 59 

 

Verdensgenløsningens discipelskab er ikke en klostertilværelse 
i behageligt samvær med ligesindede i fornem afsondrethed fra 
alle anderledes tænkende mennesker. Når jeg efterhånden har 
ladet “Centret i Klint” opstå i tilknytning til mit åndsarbejde, er 
det naturligvis ikke for dermed at skabe et kloster, i hvilket alle 
mine interesserede venner og medarbejdere med den kosmiske 
viden og kunnen, der igennem mit åndsarbejde er blevet dem 
tildelt, kan søge idyllisk skalkeskjul for de næstekærlighedens 
forpligtelser, som denne tildeling af viden og kunnen afføder. 

Ingen klostertilværelse 

  Kosmos 1946 s. 258 
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“Centret i Klint” er ikke på nogen som helst måde et “selvisk” 
foretagende og kan aldrig blive det. Det er udelukkende tænkt 
som en for åndsvidenskaben nyttig institution, en international 
samlingsplads, et kulturcentrum, hvor åndsvidenskabens 
disciple eller humanitetens repræsentanter kan byde alle endnu 
fremmede i nævnte videnskab velkommen i en virkelig 
videnskabeligt underbygget freds atmosfære. 

Et internationalt  
kulturcenter 

 Hvis “Centret i Klint” ikke kan udfylde denne sin mission og 
være et centrum for mennesker, der er besjælet af et lys, der lige 
så godt skinner på de, der endnu er fremmede for studiet af 
åndsvidenskaben, som på de, der befinder sig midt i dette og er 
dennes officielle venner, har dets tilknytning til mit åndsarbejde 
ingen interesse. Det vil i en sådan situation kun være en 
hæmning, som mit arbejde da igen måtte gøre sig fri af. 
 Men hvorfor skulle Centret ikke netop opfylde denne sin 
mission? – Har der ikke netop til dato hvilet en velsignelsesrig 
atmosfære over dets skabelse, terræner og områder, når man ser 
bort fra de strabadser og besværligheder, der altid er forbundne 
med en stor sags fødsel? – Og tror man ikke, det netop er 
igennem Forsynets velsignelse, at Centret nu er nået frem til at 
rumme i sig den førnævnte store mulighed? Kosmos 1946 s. 259 

11.6 Undervisning af børn inden for  
Instituttets rammer 
Vi havde engang i begyndelsen en del børn her, der fik nogen 
undervisning. Og når der bliver mange mennesker, så bliver der 
også nogle, der vil have, at deres børn skal lære det. 

Nogen vil have deres 
børn undervist 

Ikke søndagsskole  Men vi må bort fra dette med søndagsskole. Det må ikke 
have det præg. Det må have et almindeligt normalt præg. Alt, 
hvad der smager af religiøs aura, skal man væk fra. Og det 
bliver guddommeligt alligevel, for det er en højere videnskab. 
  Rådsmøde 05.03.74 

Undervisning af børn 
må komme senere 

Det vigtigste for os er ikke det at opdrage børnene. Det er at få 
kontakt med de voksne, som har evne til at modtage den 
undervisning, vi netop kan give. Det med børnene må komme 
senere. 
  Rådsmøde 05.03.74 
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11.7 Undervisning og fotokopier 
 Se afsnit 13.13 

11.8 Retningslinjer for undervisning inden for 
Instituttets rammer 

Retningslinjer for 
Instituttets 
undervisning 

De følgende retningslinjer er en redigering af de af Martinus og 
samarbejdsudvalget godkendte “Vedtægter for undervisning” 
fra juli 1974. 

Ansvarsområde • Undervisning på Martinus Institut i København og i 
Martinus Center Klint 

• Undervisning andre steder i Danmark og udlandet, hvor 
Instituttet bliver inviteret 

Målsætning • Undervisning i bedst mulig kvalitet 
• Uddannelse af undervisere 

Emner for  
undervisningen 

• Martinus Kosmologi 
• Emner, der fremmer forståelsen af kosmologien 
• Emner, der fremmer praktiseringen af etikken i kosmologien 
• Medarbejderskab ved Martinus Institut 
• Strukturen 
• Sprogundervisning til fremme af forståelsen af analyserne 

Undervisningsaktivitet
er 

• Foredrag 
• Studiekredse 
• Kurser 
• Udarbejdelse af skriftlige opgaver og artikler 
• Besvarelse af spørgsmål 

Planlægning • Aktiviteterne på undervisningsområdet planlægges af 
undervisningsudvalget 

• Der undervises i bedst mulig kvalitet 
• Der undervises på de sprog, der er behov for, og som det er 

muligt at benytte 

Undervisningens 
indhold 

• Der undervises på flest mulige niveauer med hensyn til 
sværhedsgrad og detaljering 

• Deltagelsen i Instituttets undervisning på Instituttet og i 
Klint sker efter forespørgsel fra undervisningsudvalget 

Undervisere 

• En sådan forespørgsel forudsætter: 
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 At man er i nærkontakt med Instituttet eller Centret i 
Klint 

 At man gennem deltagelse i undervisningsaktiviteter på 
en naturlig måde er vokset ind i undervisningsarbejdet 

• En underviser med meget tæt tilknytning til Instituttet må 
regne med at blive opfattet som repræsentant for Instituttet 

• Deltagelse i Instituttets undervisning ophører, hvis man efter 
at være gjort opmærksom på det giver udtryk for 
synspunkter, der ikke er i overensstemmelse med Martinus 
Kosmologi 

• Kan man ikke acceptere, at man må følge Strukturen, går 
man imod den, eller er man med til at skabe disharmoni 
m.m., kan man ikke undervise i Klint eller på Instituttet 
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90 12. Tidsskriftet Kosmos 

Kap. 12 Tidsskriftet Kosmos 

12.1 Navn og udgiver 
Kosmos Jeg mener, bladet skal blive ved med at hedde Kosmos. Det er 

et moderne navn ved siden af Livets Bog og de andre bøger. 
Dengang det kom, var det ved en kosmisk impuls. Jeg mener, vi 
skal holde fast ved navnet Kosmos. Rådsmøde 12.11.74 

Samme navn på alle 
sprog 

Jeg mener, Kosmos skal være internationalt, at det kan have 
samme navn i alle lande. Rådsmøde 12.11.74 

Undertitel Kan man ikke ved titlen Kosmos tilføje “Martinus Kosmologi” 
eller sådan noget, så ved de, hvor det hører hen? 
  Rådsmøde 12.11.74 

 Navnet Kosmos skal bruges i denne danske form på alle sprog. 
Det skal have undertitlen “Martinus Kosmologi”, som skal 
oversættes til de enkelte sprog. Rådsmødereferat 12.03.85 

Instituttet skal selv 
redigere og udgive 
bladet 

Vi skal udgive vort eget internationale tidsskrift. Jeg mener 
ikke, at andre skal lave Kosmos. Det må udgå fra vort Institut. 
Hvis andre skal skrive Kosmos, hvad skriver de så i det blad? 
  Rådsmøde 22.01.74 

12.2 Formål 
Bladets formål er 
flersidigt 

Formålet er for det første at omtale min Sags vækst og 
nyskabelser, således at interesserede vil være i stand til at følge 
med heri, og således at bladet med tiden derved tillige – 
sammen med andet materiale – kan danne grundlag for Sagens 
historie. 

  For det andet er formålet at påvise den nye verdensimpuls’ 
indflydelse i jordmenneskers liv og naturen, og her er 
mulighederne mange. Områder, der særlig skulle omtales i 
bladet er f.eks. sociale og humane fremskridt, nye 
naturvidenskabelige opdagelser, fremskridt inden for teknik og 
økonomi, kunst, religion, litteratur og meget andet, alt sammen 
så vidt muligt formet sådan, at det forbindes med det nye 



 

kosmiske verdensbillede. I alt væsentligt vil det være 
tilstrækkeligt at påvise de spirende positive sider, idet alle livets 
negative sider til overflod opleves eller bringes til kundskab 
gennem aviser, radio, krigslitteratur osv., således at blot en 
henvisning hertil oftest vil gøre fremhævelse af denne side 
unødvendig. Brev til NN 09.08.52 

Ikke underholdning Det befolkningslag, der hungrer efter livsvisdom, er meget 
tyndere end det, der hungrer efter underholdning. Der bliver 
således et langt større publikum til et blad, der giver 
underholdning, end til et blad der giver livsvisdom. Derfor må 
sidstnævnte art af blade altid blive dyrere end den førstnævnte. 
  Kosmos 1939 s. 1 

12.3 Retningslinjer for Kosmos 
Retningslinjer for 
tidsskriftet Kosmos 

De følgende retningslinjer er en let bearbejdning af regler fra 
november 1974, som blev godkendt af Martinus og 
samarbejdsudvalget. 

Udgivelse • Tidsskriftet Kosmos er officielt, internationalt organ for 
Martinus Institut 

• Tidsskriftets navn er Kosmos i alle lande 
• Kosmos udgives så vidt muligt på de sprog, der er behov for 
• Kosmos udgives principielt af Martinus Institut 

Formål • Udbrede kendskabet til og højne forståelsen af Martinus’ 
analyser 

• Orientere om Martinus Instituts aktiviteter 
• Skabe og uddybe kontakten mellem Instituttet og læserne 
• Orientere om Sagens vækst 
• Orientere om emner, der er gavnlige for praktiseringen af 

etikken i Martinus’ verdensbillede 

Indhold • Kosmos bør fortrinsvis indeholde: 
 Martinus’ egne publikationer 
 Artikler om Martinus’ analyser – på højest mulige 

kvalitetsniveau 
 Artikler om andre emner og kommenteret ved brug af 

Martinus’ analyser 

• Kosmos kan desuden indeholde: 
 Korte omtaler af publikationer om Martinus Kosmologi 
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 Spørgsmål og svar om kosmologien 

 Omtale af Instituttets aktiviteter som f.eks. publikationer, 
foredrag, udlejning og regnskab 

• Kosmos bør ikke indeholde: 
 Ukommenterede artikler med væsentlige misforståelser af 

Martinus’ analyser 
 Ukommenterede artikler med opfattelser, der er i 

modstrid med Martinus’ analyser 

• Kosmos kan blandt andet ikke indeholde: 
 Spørgsmål og svar om andet end kosmologien 
 Læserbreve 
 Annoncer 
 Kritik eller ros af personer 
 Nekrologer 

• For indholdet gælder i øvrigt følgende retningslinjer: 
 Citater skal være forsynet med kildeangivelse 
 Martinus’ artikler skal så vidt muligt være forsynet med 

dato for første udgivelse 
 Ved udgivelser på fremmede sprog bør artiklerne tillige 

forsynes med den originale danske titel, årstal for 
oversættelse og oversætterens navn 

Abonnement • Abonnenternes navne må ikke oplyses udadtil 
• Udgivelseshyppigheden fastsættes af rådet 

Redaktionsudvalg • Redaktionsarbejdet planlægges af et redaktionsudvalg 
• Redaktionsudvalget har til opgave at fastlægge tidsskriftets 

udstyr og indhold 

Copyright • Martinus Institut har copyright til Kosmos på alle sprog 
• Artikler i Kosmos kan gengives i andre publikationer på 

følgende betingelser: 
 Kildeangivelse 
 Skriftlig tilladelse fra Instituttet til at gengive Martinus’ 

artikler 
 Når der er rimelig basis derfor, skal der også betales 

vederlag 
 Skriftlig tilladelse fra den enkelte forfatter til at gengive 

dennes egne artikler 
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Kap. 13 Værket 

13.1 Introduktion 
Værket kan 
efterforskes af 
videnskaben 

Mit værk er lavet således, at det kan efterforskes af 
videnskaben. Men det skal selvfølgelig være en videnskab, der 
er voksen til det. Ellers finder de mange fejl i mit, og tror det er 
dem, der har ret. Rådsmøde 18.11.80 

En kosmisk 
håndsrækning 

Analyserne er en kosmisk håndsrækning og vejvisning for 
væsener, der trænger til dem, eller for hvem de er en 
livsbetingelse. LB 7 stk. 2536 

Et forsvar for alt I Livets Bog vil læserne overalt se, at den er et forsvar og en 
udredning af, at intet som helst kan være fuldkomnere, end det 
netop er i øjeblikket, grundet på dets fortid og med henblik på 
det, det skal udløse i fremtiden. LB 4 stk. 1245 

En fundamental 
videnskab om livet – 
fundamentet for en 
varig fred 

Da nævnte værk er udgørende en fundamental videnskab om 
livet og dermed udgørende en faktor i al belæring om, hvad der 
skaber harmoni og disharmoni i det levende væsens liv og til-
værelse såvel som i nationers, kulturers eller 
menneskesamfunds fremkomst, kulmination og undergang, kan 
dets tankemateriale eller analyser ikke undgå at blive 
fundamentet for skabelsen af en absolut “varig fred” imellem 
folkene, imellem riger og lande overalt på jorden. 
  Kosmos 1941 s. 196, Artikelsamling 1 stk. 14.2 

Ikke underholdning, 
men et studium som 
supplement til livets 
egen tale 

Lad mig gøre bekendt, at jeg absolut ikke skriver for at 
underholde. Hvis det var det, det gjaldt om, skulle jeg nok vide 
at finde andre felter at berette om. Men det er ikke min opgave 
at parodiere over tilværelsen. Min samlede mission, mine 
skrifter, foredrag og billeder er ikke beregnet på at skulle være 
en forlystelse. De er en undervisning, en lektie, et studium, der 
virkeligt skal læres, et supplement til livets egen tale, en 
vejledning for dem, for hvem erkendelsen af den virkelige 
sandhed begynder at blive ligeså nødvendig som den daglige 
mad og drikke. For disse væsener er mit arbejde beregnet. Og 
for dem er det ikke unyttigt eller kedeligt, hvilket de mange 
takkebreve, jeg stadig modtager, i stor udstrækning 



 

understreger. 
 Men ligeså lidt som jeg skriver for at underholde, ligeså lidt 
skriver jeg for at angribe. Min analysering er en blottelse af 
livets love og den af dem betingede årsag og virkning, og er ab-
solut upartisk eller neutral. Bisættelse kap. 144 

13.2 Værkets hovedtitler 
Jeg har altid ønsket, at Livets Bog skal hedde “Livets Bog” på 
alle sprog. Det havde jeg fra begyndelsen, at den skulle hedde. 
Det var intuitivt oplevet. Rådsmøde 22.01.74 

Titlen “Livets Bog” på 
alle sprog 

Jeg har ønsket, at Livets Bog skal have det samme navn på alle 
sprog. Det kom som en kosmisk impuls. Det er ikke til at tage 
fejl af. Det skal ikke oversættes, og alle ved, hvad det er. 

Navnet kom som en 
kosmisk impuls 

  Rådsmøde 12.11.74 

Martinus gav udtryk for, at det er hans ønske, at hele hans værk, 
alle bind under ét betegnes som “Det Tredje Testamente”, og at 
de efterhånden samles i ensartede bøger. Rådsmødereferat 05.08.75 

Titlen “Det Tredje 
Testamente” 

 Det Tredje Testamente er intet mindre end alle mine allerede 
manifesterede bøger, skrifter, symboler og blade tilsammen. 
  Brev til NN 11.11.75 

13.3 Sproget, stilen, gentagelser og bianalyser 
Stilen i Livets Bog Denne har nemlig gjort et højst forskelligt indtryk på læserne. 

Nogle har således ment, at den var underlig knudret og 
vanskelig, ja ligefrem skrækkelig, andre at den var lidt tung, 
atter andre, at det var det smukkeste dansk, der overhovedet 
fandtes. Alle skalatrinenes udtryk fra ufuldkommenhed til 
fuldkommenhed er den således blevet tilegnet. Og hvad skal 
man så tro? – 

Den sproglige  
udvikling 

 Naturligvis påberåber jeg mig ikke, at min stil skulle være 
aldeles perfekt, rent sprogmæssigt set, dertil er der alt for stort 
et svælg mellem det høje stof, der er skildret, og det trin, hvorpå 
den almindelige sprogteknik endnu befinder sig. Læserne må 
nemlig gøre sig begribelig, at jeg har måttet skildre detaljer eller 
realiteter fra tilværelsesplaner, over for hvilke det gængse sprog 
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endnu er højst ufuldkomment. Dette kan nemlig endnu kun 
siges at være et fuldkomment udtryksmiddel i tilfælde, hvor der 
kun er tale om skildringen af materielle problemer og 
kendsgerninger. Da åndelige erfaringer eller kendsgerninger jo 
er af langt nyere og sjældnere fremtræden for de jordiske 
mennesker end de materielle, er sproget ganske naturligt i disse 
førstnævnte felter ikke udviklet til en sådan standard som i de 
sidstnævnte. 
 En forfatter, der kun skal skildre materielle problemer, det 
være sig i form af romaner, eventyr, digte osv., har derfor langt 
større mulighed eller mange flere fordelagtige betingelser for at 
kunne skrive et fuldkomment og smukt sprog end en 
åndsforsker eller forfatter, der skal skildre erfaringer eller 
problemer, der ligger uden for den materielle zone og følgelig 
også ligger uden for det gængse sprog. Medens der for den 
førstnævnte skribent, for enhver materiel detalje, i sproget gives 
ham et helt lille udvalg af ord, og han således her kan udvælge 
sig de bedste og derved få en elegant stil, findes der i samme 
sprog for den sidstnævnte, for mange af de åndelige detaljer, 
som han skal skildre, slet intet ord. Han må da i sådanne 
tilfælde selv skabe sine ord eller udtryk, ligesom han også i 
mange tilfælde må låne ord fra sproget, der oprindelig er udtryk 
for materielle realiteter, og benytte disse som udtryk for 
åndelige problemer. Men at udtrykke sig ved sådanne lånte ord, 
der oprindelig er udtryk for noget ganske andet end det, man 
tilsigter, er jo det samme som at udtrykke sig symbolsk. Vi 
bliver derfor også vidne til, at beretninger fra vismænd, profeter 
eller andre, der skal udtrykke realiteter og oplevelser fra højere 
tilværelsesplaner, i stor udstrækning er symbolske. At udtrykke 
sig symbolsk vil altså i virkeligheden være det samme som kun 
at udtrykke sig – indirekte, idet man på denne måde jo først må 
henvise læseren til de materielle ting, de pågældende ord 
udtrykker, og dernæst gennem disse lede hans tanker videre til 
det åndelige problem, som man i virkeligheden ønsker at gøre 
ham begribelig. Men en skildring af problemer, der kun kan 
udtrykkes gennem en indirekte brug af det gængse sprog, kan 
naturligvis umuligt blive det samme som en skildring af 
problemer, der kan udtrykkes direkte gennem sproget.  

Større sproglige 
muligheder for at 
skildre materielle 
problemer end 
åndelige 

 Da al filosofi, visdom eller åndsvidenskab jo hører til de 
områder, til hvilke det gængse sprog endnu ikke har 
tilstrækkeligt gloseforråd og derfor altid må udtrykkes ved 
indirekte brug af sproget eller ved gloser, der i virkeligheden er 

Sproget i filosofi, 
visdom eller 
åndsvidenskab 
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udtryk for detaljer inden for den materielle verden, er det givet, 
at stilen i en skildring af åndelige problemer aldrig nogen sinde 
kan stå mål med stilen i en beretning om materielle ting, ganske 
uanset hvem forfatteren så end er, og hvor genial han så end må 
siges at være, før engang i fremtiden, når sproget bliver så 
udviklet, at det yder det samme righoldige gloseforråd til den 
førstnævnte form for beretning, som det nu yder til den 
sidstnævnte form. Dette er også grunden til, at kritikken over 
filosoffers og åndsforskeres værker i mange tilfælde udtrykker 
disse som “knudrede”, “tung”, “vanskelig” og “besværlig”. Og 
hvorfor skulle Livets Bog være en undtagelse? – Dens forfatter 
er jo ligesom alle andre personer, der skal skildre den åndelige 
verden, afhængig af denne sprogets i det pågældende felt 
fremtrædende glosefattigdom. Og jeg har ligesom enhver anden 
samvittighedsfuld og ærlig skildrer af de højeste problemer 
naturligvis været nødsaget til at bruge udtryk eller gloser, som 
jeg har ment var de absolut bedst egnede og garanterede den 
størst mulige udelukkelse af misforståelser, ganske uafhængigt 
af, om de var i harmoni med stilens skønhed eller rytme. Derved 
opstod der jo ganske naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. 
Men dette er jo dog af underordnet betydning, når udelukkelse 
af misforståelse af den dybere mening i beretningen derved i 
højere grad er garanteret. Da al filosofi, visdom eller 
åndsvidenskab jo hører til de områder, til hvilke det gængse 
sprog endnu ikke har tilstrækkeligt gloseforråd og derfor altid 
må udtrykkes ved indirekte brug af sproget eller ved gloser, der 
i virkeligheden er udtryk for detaljer inden for den materielle 
verden, er det givet, at stilen i en skildring af åndelige 
problemer aldrig nogen sinde kan stå mål med stilen i en 
beretning om materielle ting, ganske uanset hvem forfatteren så 
end er, og hvor genial han så end må siges at være, før engang i 
fremtiden, når sproget bliver så udviklet, at det yder det samme 
righoldige gloseforråd til den førstnævnte form for beretning, 
som det nu yder til den sidstnævnte form. Dette er også grunden 
til, at kritikken over filosoffers og åndsforskeres værker i mange 
tilfælde udtrykker disse som “knudrede”, “tunge”, “vanskelige” 
og “besværlige”. Og hvorfor skulle Livets Bog være en 
undtagelse? – Dens forfatter er jo ligesom alle andre personer, 
der skal skildre den åndelige verden, afhængig af denne 
sprogets i det pågældende felt fremtrædende glosefattigdom. Og 
jeg har ligesom enhver anden samvittighedsfuld og ærlig 
skildrer af de højeste problemer naturligvis været nødsaget til at 
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bruge udtryk eller gloser, som jeg har ment var de absolut bedst 
egnede og garanterede den størst mulige udelukkelse af 
misforståelser, ganske uafhængigt af, om de var i harmoni med 
stilens skønhed eller rytme. Derved opstod der jo ganske 
naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette er jo dog af 
underordnet betydning, når udelukkelse af misforståelse af den 
dybere mening i beretningen derved i højere grad er garanteret.  
 Naturligvis vil sådanne brud på stilens rytme og skønhed 
støde an mod den overfladiske læser, der ikke kan se til bunds i 
den virkelige mening i beretningen, og for hvem denne i 
virkeligheden ikke har særlig interesse. Og det er fra sådanne 
væsener, vi møder den ubarmhjertige og kolde kritik, der 
ganske blotter dens ophavs manglende indsigt i og forståelse af 
problemets sande natur. Men den udviklede eller fremskredne 
sandhedssøger er ganske anderledes indstillet. For ham er stilen, 
rytmen, trykfejl e.l. ganske underordnet. Han er opfyldt af et 
hundrede procents begær efter at komme til kernen bag stilen og 
ordene. Han ser, at kun den er det absolut væsentlige. Han véd, 
at guld er guld, hvad enten det forekommer i en pose af 
sækkelærred eller i en af silke. Han hører ikke til dårerne, der 
hæfter sig mere ved sækken, ved emballagen end ved indholdet. 
Og som følge af denne sin holdning kommer han netop til 
indholdet, til guldet. Og med den samme holdning over for 
Livets Bog kommer han også her til guldet eller det sande 
indhold: livets højeste analyser. Men i modsat fald opnår han 
intet, ser intet væsentligt. De stråler fra en forklaret tilværelse, 
der udgår fra bogen, formørkes af den sorte sky af kritik over 
nævnte bog, han selv udstråler. Og det guddommelige lys bliver 
for ham mere eller mindre til banaliteter, vrøvl, fantasier, fraser, 
grammatiske ufuldkommenheder osv. – Livets Bog er for ham 
en lukket bog. Kosmos 1933 nr. 6 s. 4-5, Artikelsamling 1 stk. 7.17 

For den fremskredne 
sandhedssøger er stilen 
underordnet 
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Nødvendigheden af de 
mange gentagelser 

Da Livets Bog udgør et standardværk for en ny verdensimpuls 
eller den åndelige kraftbølge, der nu går hen over verden, og ud 
fra hvilken et altomfattende broderskab for alle levende væsener 
eller kærlighedsrigets manifestation på jorden vil komme til at 
udløses, har jeg været nødsaget til at omfatte mine i nævnte 
værk fremtrædende beskrivelser af tilværelsens højeste bærende 
realiteter med den størst mulige samvittighedsfuldhed. Jeg har 
følt mig nødsaget til at måtte gøre alt for at forebygge 
misforståelse. Og det er denne min samvittighedsfuldhed, der 
således har tvunget mig til atter og atter at måtte fremkomme 
med gentagelser i mine beretninger, for gennem hver ny 
gentagelse at kunne belyse nye momenter i de pågældende 
emner, således at disse på alle måder og fra alle sider kunne 
være fundamentalt underbyggede. Thi kun i tanken om at have 
gjort alt, hvad der stod i min magt for at forhindre misforståelse, 
har jeg kunnet befinde mig i kontakt med det Forsyn, på hvis 
bud jeg skaber Livets Bog. Og kun i harmoni eller samklang 
hermed kan jeg permanent være indhyllet i den kraft og styrke, 
der til sidst vil lade mine manifestationer uskadt gå gennem 
enhver form for kritik og modstand.Kosmos 1933 nr. 6 s. 6, 
Artikelsamling 1 stk. 7.19 

Nødvendigheden af de 
mange bianalyser 

Hvortil da alle disse bianalyser? – Hvorfor bebyrde læseren 
med disse? – Hvorfor ikke blot nøjes med den “røde tråd” 
ligesom i andre bøger og beskrivelser? – Ja, her bliver jeg nødt 
til at gøre læseren bekendt med, at uden bianalyserne ville der 
slet ingen “rød tråd” blive i Livets Bog. Forskellen mellem 
denne bog og andre bøger er i en særlig fremtrædende grad den, 
at andre bøger som regel kun udgør beretninger om ting, hvis 
forklaring slet ikke fordrer bianalyser, medens Livets Bog, 
hvilket vil sige beretningen om livet, selve verdensaltet og det 
levende væsen, ikke kan undgå at rumme foreteelser, hvis 
struktur og særlige fremtræden er umådeligt afvigende fra de 
ting, læseren ellers kender eller rummer i sit erfaringsmateriale. 
  Kosmos 1942 s. 122 

13.4 Ufærdige manuskripter 
Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine 
ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man kan forstå, hvad 

Eventuel udgivelse 
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jeg mener, må de udgives i ufuldstændig form. Rådsmøde 22.01.74 

13.5 Symboler uden forklaring 
Symbolforklaringerne 
skal ikke skrives af 
andre 

En del symboler foreligger uden forklaring. Rådet 1992 

Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i mig, og jeg 
kan ikke føre dem over i andre mennesker. Skal de skrives, så 
skal de skrives af mig. Og det er slet ikke noget, der er 
nødvendigt for menneskene, for det kommer de til af sig selv. 
Missionen er allerede lavet færdig for længe siden. 
 Skulle det komme an på det, er der rigeligt materiale til, at 
man kan få kosmisk bevidsthed. Rådsmøde 27.08.74 

 

 Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger ingen 
særlig forklaring af mig til de nye symboler, og derfor mener 
jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte, hvad kommer der så ud 
af det? Nogen tror jo, de ved meget mere, end de ved. Heldigvis 
ikke alle, men der er altid nogle, som mener, de ved det hele, og 
at de nemt kan lave det færdigt. Men hvad bliver der så ud af 
det? Rådsmøde 05.08.80 

13.6 Ændringer i Martinus’ værker 
Absolut ingen 
ændringer i værkernes 
indhold 

Der må ikke uden Martinus’ samtykke foretages ændringer i 
bøgerne eller i det, han har skrevet. Rådsmødereferat 13.01.76 

“Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående 
primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig belæst.” 
  Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78 

 Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, (f.eks. 
invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne uden Martinus’ 
personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at der næppe er 
grund til at rette noget som helst. Denne mening blev klart 
tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkelte eksempler, 
hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. 
Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste over tilfælde, 
hvor læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus 
udtalte klart, at såfremt han efter at have set nærmere på sagen 
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fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis rette 
dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om 
ganske enkelte ting. Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at 
der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, 
uden Martinus’ medvirken. Rådsmødereferat 16.03.76 

Retningslinjer efter 
Martinus’ bortgang 

Som det fremgår af ovennævnte referat, lagde Martinus vægt 
på, at der ikke uden hans medvirken måtte foretages ændringer 
i værkerne. Efter hans bortgang har både de tidligere og 
nuværende rådsmedlemmer drøftet indgående, efter hvilke 
retningslinjer den sproglige behandling af værkerne kan 
videreføres i god overensstemmelse med hans ønsker og 
intentioner. Det er fremgået af disse drøftelser – og tillige af 
foreliggende eksempler på de rettelseslister Martinus har 
godkendt – at han skelnede nøje mellem teksternes indhold på 
den ene side og den retskrivningsmæssige udformning på den 
anden side. Martinus var således normalt meget modtagelig for 
hjælp med korrekturlæsning og retskrivning. 

 

 Da Livets Bog er påbegyndt før den danske 
retskrivningsreform i 1948, valgte Martinus at fuldføre alle 
bind i dette værk med den gamle retskrivning. Han viste dog 
samtidig, at han ønskede at følge den officielle retskrivning. 
Således er f.eks. “Det evige verdensbillede 1-4” skrevet med 
moderne retskrivning, ligesom f.eks. “Bisættelse” efter hans 
ønske blev rettet til den ny retskrivning. I nye genoptryk vil 
Livets Bog derfor også blive opdateret til gældende 
retskrivning, som den fastlægges af Dansk Sprognævn i deres 
officielle retskrivningsordbog.  

Opdatering af 
retskrivning 

Bibeholdelse af  
personlig stil og 
sprogbrug 

 Martinus havde sin egen personlige stil og udtryksmåde, 
som der naturligvis ikke skal røres ved. Da Martinus i øvrigt 
tilstræbte en korrekt sprogbrug, og da hans tekster udmærket 
kan forstås, selvom de ikke altid er det, man almindeligvis 
forstår ved 100% rigsdansk eller strengt grammatisk korrekte, 
vil der normalt ikke være behov for at foretage rettelser. Der er 
dog to undtagelser: 

Væsentlige 
indholdsmæssige fejl 
 
 
 
Originalmanuskript 

1. Hvis der har indsneget sig en væsentlig indholdsmæssig fejl, 
kan der med rådets godkendelse indføres en rettelse. Her 
skal så tilføjes en fodnote, så læseren klart kan se, hvad der 
stod oprindeligt. I et sådant tilfælde skal teksten desuden 
kontrolleres med originalmanuskriptet, der sammen med en 
bogs trykte førsteudgave er den autentiske tekst. 

Fejl der kan give 2. Herudover kan der rettes mindre ting, som rådet skønner, at 
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Martinus ville have godkendt, hvis han havde været 
opmærksom på dem. Det vil typisk dreje sig om korrekturfejl 
eller grammatiske fejl, der kan give anledning til 
misforståelse eller virke distraherende for læseren. 

misforståelse eller 
virke distraherende 

Alle rettelser skal godkendes af rådet og dokumenteres for 
eftertiden på udførlige rettelseslister. Disse dateres, 
underskrives og opbevares på Instituttet både på papir og som 
elektroniske dokumenter. Rådet 2003 

Godkendelse og  
dokumentation  

Det er indgående drøftet, om der på grundlag af flere udtalelser 
af Martinus er grundlag for at ændre kursivskriften. – Det er 
vedtaget, at der ikke må ændres på kursivskriften i Livets Bog 
og normalt heller ikke i de øvrige bøger. Dog skal der bruges 
ordinærskrift til symbolforklaringerne i Det Evige 
Verdensbillede. Sådan skal skrifttyperne også bruges på andre 
sprog. 

Kursivskrift 

  Rådet 1992 

13.7 Oversættelser 
Kontrol af 
oversættelser 

Det er storartet og dejligt, at nogle oversætter, men vi kan ikke 
blindt udgive dem. Vi må have oversættelserne kontrolleret. 
  Rådsmøde 27.08.74 

Vi må på en eller anden måde sørge for, at oversætteren skriver 
nøjagtigt, hvad der står, uanset om han selv mener noget andet. 
Vi må have en kontrakt med hvert forlag, og så må man 
præcisere det. Rådsmøde 03.07.79 

Nøjagtige 
oversættelser 

Vi kan dog ikke regne med, at de første oversættelser bliver 
perfekte. Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78 

 

Terminologi Vi må betinge os, at vi er med i oversættelserne, for der er jo 
mange ting, som en oversætter ikke kan finde i ordbøger, og 
hvis han ikke er inde i stoffet, så er det jo svært. 
  Rådsmøde 23.04.74 

Ordforklaringer Jeg mener, det ville være godt, hvis vi kunne lave en ordbog, 
der nærmere forklarer de ting – de ord, jeg har skabt. 
  Rådsmøde 05.02.74 
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13.8 Retningslinjer for oversættelser 
 Grundlaget for alle oversættelser fra dansk skal være den 

seneste bogudgave autoriseret af Martinus Idealfond. 

Hovedmål • Gengive indholdet meningsmæssigt korrekt og fuldstændigt 
• Anvende klart og korrekt sprog 

Hovedretningslinjer • Ikke bruge akademisk sprog – men jævne udtryk og 
vendinger 

• Oversætte sætning for sætning 
• Ikke blande sætninger sammen 
• Eventuelt dele visse meget lange sætninger 
• Konsekvent bruge gennemgående terminologi 

• Citationstegn efter oversætterens vurdering Øvrige retningslinjer 
• Kursiv som angivet. Se også “Kursivskrift” i afsnit 13.6 
• Eventuelt udelade visse synonymer 
• Bibelcitater oversættes korrekt, og så vidt muligt efter en og 

samme bibeludgave 
• Oversætte bevingede ord bevinget 
• Gengive sprogform og stil i mulig udstrækning 

Oversætterens forhold 
til værket 

Det forudsættes, at en oversætter af Martinus’ værker først 
gennemlæser en stor del af værket og sætter sig ind i dette 
verdensbillede, og dernæst arbejder så meget med 
terminologien, at der er stor sikkerhed for, at den kan 
gennemføres konsekvent og gennemgående. 

Sprogformen i værket Martinus har udtrykt sig i en sprogform, der ofte er helt 
usædvanlig på dansk – med meget lange sætninger og 
sætningskæder – måske en mere “latinsk” end dansk 
sætningsbygning. Denne sprogform giver dog helt klare tanker 
og meninger for den, der lever sig ind i værket. 

Ingen ændringer i 
indholdet 

Indholdet må under ingen omstændigheder beskæres, forkortes 
eller ændres – og slet ikke udvides eller søges nærmere 
forklaret. 

Sprogudvikling og 
sprogform 

I stor udstrækning har Martinus følt den nuværende 
sprogudvikling utilstrækkelig til formålet. Og hvor det har 
været nødvendigt, har han altid ladet en helt korrekt og 
fyldestgørende beskrivelse gå forud for den sproglige form. 
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Korrekt oversættelse Martinus har flere gange udtalt, at det er meget vigtigt, at hans 
værker bliver oversat så korrekt og udførligt som muligt. Det 
betyder naturligvis ikke, at der skal oversættes ordret eller 
noget i den retning. Der skal skelnes nøje mellem reelle og 
nødvendige krav om indhold på den ene side og formalistiske 
krav til sprogform på den anden side. 

Gennemgående  
terminologi 

Så langt som det er muligt, skal der konsekvent benyttes en 
gennemgående terminologi – som Martinus har gjort det på 
dansk. 

Særlige betegnelser Hvor det var nødvendigt, har Martinus indført sine egne 
betegnelser, 
 f.eks. mellemkosmos 
eller givet eksisterende ord en anden eller udvidet betydning, 
 f.eks. underbevidsthed og tyngdeenergi 

Dagligdags ord, udtryk 
og vendinger 

Martinus har i vid udstrækning benyttet dagligdags ord, udtryk 
og vendinger. Han har ikke brugt et akademisk sprog med 
unødvendigt “fine” vendinger og fremmedord, 
 f.eks. mælkevej og ikke galakse 
  mellemkosmos og ikke interkosmos 
 dog reinkarnation og ikke genfødsel 

To eller flere sætninger må ikke slås sammen til én – eller kun 
helt undtagelsesvis og da med meget stærk begrundelse. 

Sætninger 

Meget lange sætninger eller sætningskæder kan det forsvares at 
dele under den absolutte forudsætning, at det ikke ændrer 
indholdet, men kun den sproglige form – og kun hvor det føles 
nødvendigt eller sprogligt meget fordelagtigt. 

Lange sætninger 

Martinus har brugt citationstegn i usædvanlig stor udstrækning 
– ofte for at fremhæve ord og udtryk. 

Citationstegn 

Det formodes, at mange af dem var mere påkrævede, da de 
første værker blev forfattet, og behandling af sådanne emner 
var mere usædvanlig end nu. 

Den enkelte oversætter må selv vurdere og gengive derefter. 

Kursivskrift Se afsnit 13.6 

Synonymer Ofte beskriver Martinus et begreb ved at anvende flere 
synonymer ved siden af hinanden. – Det er gjort for at sikre 
forståelsen, men efter hans udtalelse behøver man ikke 
nødvendigvis gengive dem alle. 
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Sprogform og stil Martinus’ karakteristiske sprogform og stil skal gengives i 
mulig udstrækning. – Det har han selv lagt vægt på. 

Tegnsætning efter sprogets almindelige brug. Rådet 1992/2003 Tegnsætning 

13.9 Bogudgivelser 
Forlagene kommer til 
at udgive bøgerne 

Verden har jo bogtrykkerier og forlag, og dem mener jeg, vi 
skal benytte. Det ville ikke være godt, hvis vi skulle til at trykke 
bøger til hele verden, på alle sprog. Lad os nu sige, at Livets 
Bog slår an, så vil flere forlag være interesserede i at udgive 
den. Og det kan de så på visse betingelser. Rådsmøde 22.01.74 

Instituttet er jo ikke altid bundet til den opfattelse, vi har nu. 
Men i dag vil det nok være klogest med forlagene. Men det kan 
jo komme dertil, at det vil være klogest, at vi selv trykker 
bøgerne. Men til den tid vil Sagen sikkert også være så 
verdensomspændende, at det ikke betyder noget. Rådsmøde 
05.02.74 

Udgivelser i fremtiden 

Vi kan få en masse forslag alle vegne fra, men det er herfra vi 
skal bestemme, hvordan bøgerne skal være. Jeg tror ikke, der 
bliver så meget bedre salg, fordi de bliver noget billigere. 

Priser og salg 

  Rådsmøde 12.11.74 

Billigbøger Vi kan også godt udgive bøgerne som billigbøger, pocketbooks. 
Der er jo nogle, der godt vil have det sådan, at de kan have 
bøger med på rejse. De store bøger kan de jo ikke godt have 
med. Rådsmøde 05.02.74 

Indbinding Jeg mener, bøgerne helst skal være i hvidt bind med guldtryk. 
Det gør dog ikke noget, hvis de små bøger er grønne, blå eller 
har en anden farve – eller hver bog kunne have sin farve. 
  Rådsmøde 05.02.74 

 Livets Bog og Det Evige Verdensbillede har på nuværende 
tidspunkt kartonbind med firefarvet tryk. Symbolet “Lyset” (nr. 
23) er trykt på forsiden og “Mørket” (nr. 19) på bagsiden. 
Bindet er udformet af Martinus, til brug indtil den økonomiske 
situation gør det naturligt at gå over til de hvide bind med 
guldtryk. Martinus regnede yderligere med, at disse fremtidige 
hvide bind skal have et løst omslag som de nuværende 
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kartonbind med symboler. Rådet 1992 
Af praktiske grunde anvendes normalt følgende 
standardformater (beskårne): 

Formater 

Standardformat B5 Livets Bog, Det Evige Verdensbillede 
Logik, Bisættelse og andre store bøger 

 
17,6 x 25 cm 

Bøger udgivet som hæfter 
Instituttets brochureserie 
Kosmos 

 Små bøger 10,5 x 17,6 cm 

 Hvor der er stærke begrundelser for det, kan der dog udmærket 
anvendes andre formater. Rådet 1992 

Bognumre På andre sprog bør alle bøgerne så vidt muligt have samme 
indhold og samme numre, som nu er gældende på dansk. Det vil 
give praktiske fordele i administration, lagerføring, ekspedition, 
information og undervisning. Det vil yderligere give store 
fordele ved oversættelse og udarbejdelse af værkets indeks til 
andre sprog. Rådet 1992 

13.10 Copyright til værket og symbolerne 
Martinus’ mening og 
holdning 

Martinus var meget forsigtig og tilbageholdende med at give 
tilladelse til at bruge citater og symboler fra sine værker. Han 
frygtede de misforståelser, der kan opstå, når tingene tages ud 
af deres sammenhæng. Både citater og symboler kommer 
derved let til at mangle de begrundelser og den underbygning, 
han har givet dem, og som han lagde stor vægt på. 

  Derfor ønskede han også, at man i egne artikler og skrifter 
kun i begrænset omfang bruger citater og symboler fra hans 
arbejde. Til gengæld var han stærkt interesseret i, at andre 
skriver artikler, bøger og andre ting på grundlag af dette 
arbejde. 

Citater i Strukturen  Som en særlig undtagelse er der her i Samarbejdsstrukturen 
brugt mange citater fra værkerne. Det har rådet vurderet som 
nødvendigt for at opfylde formålet med denne bog, som 
Martinus ikke selv fik skrevet. Citaterne er derfor udvalgt særlig 
omhyggeligt. Rådet 1992/2003 

Beskyttelse er 
nødvendig i en ufærdig 

Jeg mener ikke, at Livets Bog skal monopoliseres, men vi lever 
i en verden, hvor mennesket ikke er færdigt, og der er vi nødt til 
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verden at beskytte vore ting. Rådsmøde 12.11.74 
Retten til litteraturen Benyttelse af vores litteratur må vi have retten til. Der må vi 

passe på retten, for ellers ved man aldrig, hvad der sker med det 
hele. Rådsmøde 05.02.74 

Idealfonden har  
copyrighten 

Ifølge Martinus Idealfonds fundats er fonden eneindehaver af 
den fuldstændige ophavsret og copyright til Martinus’ samlede 
værker. 

I henhold til loven om copyright risikerer fonden at miste sine 
rettigheder, hvis den administrerer dem lemfældigt. F.eks. ved 
at se gennem fingre med at andre offentliggør Martinus’ tekster 
og symboler i strid med copyrighten. 

Fondens forhold til 
loven om copyright 

Derfor er fonden nødt til at holde sig ganske nøje til denne lov. 
– Det betyder, at man kun må bruge citater og symboler i den 
udstrækning, loven tillader det. 

 

I det følgende er lovens betydning for Martinus’ værker søgt 
belyst i almindeligt forklarende sprog. 

Lovens betydning for 
værkerne 

Copyrighten lægger ingen begrænsninger på den almindelige 
mundtlige brug af citater og symboler. Det vil sige, at det f.eks. 
er tilladt både at bruge citater og vise symboler i almindelige 
foredrag og undervisning. 

Mundtlig brug af 
værkerne 

Skriftlig og digital 
brug af artikler 

Der kræves altid skriftlig tilladelse fra fonden til at gengive 
Martinus’ artikler. Dette gælder også Martinus’ artikler, der er 
offentliggjort i tidsskriftet Kosmos. Når der er rimelig basis 
herfor, skal der betales vederlag. 

Se også afsnit 12.3 under Copyright. 

Skriftlig og digital 
brug af citater 

Citater kan bruges i en artikel, en afhandling, en bog, en 
webside, et radiospil, et tv-stykke, en film, et teaterstykke eller 
andet tilsvarende værk – ud fra det følgende: 

Selvstændigt formål  Med et sådant værk skal man have en selvstændig ide eller 
mening eller et selvstændigt formål for at have lov til at bruge 
citater. Her er det dog ikke nok alene at have f.eks. det formål 
“at udbrede kendskabet til Martinus’ arbejde”. 

Formål med citater Citater kan man så bruge for at underbygge sine egne 
meninger, for at give en kritisk vurdering eller for at opnå en 
kunstnerisk virkning e.l. 

Citaternes omfang Normalt skal citaternes omfang være meget mindre end ens 
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egen tekst. 
Ikke bruge citater 
alene 

Det er altså ikke tilladt at bruge citater helt uden forklarende 
tekst. Det er heller ikke tilladt at bruge citater og så kun 
forbinde dem med enkelte egne ord eller sætninger. 

Hele eller dele af 
bøger 

Det følger af ovenstående, at en hel eller delvis gengivelse af 
Martinus’ bøger ikke på nogen måde er tilladt, hverken 
skriftligt eller digitalt. 

Brug af symboler i 
skriftlige og digitale 
fremstillinger 

Det, der gælder for citater fra teksterne, gælder også for 
Martinus’ symboler. De må kun bruges, hvor de er et naturligt 
led i forklaring af de ting, de illustrerer. Der må ikke 
offentliggøres dele eller udsnit af symboler, og symbolerne må 
ikke bruges kun som dekoration eller kun for at vække 
opmærksomhed. 

Se dog afsnit 15.4, Udstillinger. 

Tilladelse til at 
gengive symboler 

Fonden er indstillet på at give tilladelse til gengivelse af enkelte 
symboler i skriftlige og digitale fremstillinger under følgende 
betingelser: 

• Der skal være tale om alment oplysende artikler eller 
fremstillinger, som udtrykker en selvstændig idé eller 
mening, eller et selvstændigt formål. 

• Symbolerne skal gengives i en form og kvalitet, der svarer 
nøje til de originale symboler. Det forudsættes således, at 
der f.eks. ikke vises egne variationer og kombinationer af 
symbolerne, som (med ophavsretslovens ord) “er krænkende 
for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse og 
egenart”. 

• I tilknytning til de viste symboler skal der angives en 
forklaring fortrinsvis i form af Martinus’ egen 
symbolforklaring eller anden af fonden godkendt 
symbolforklaring. Angives der anden form for forklaring 
skal det sikres, at denne er rimeligt dækkende for Martinus’ 
beskrivelse af indholdet. Det skal i det hele taget sikres, at 
symboler med tilhørende forklaringer ikke fremtræder for 
almenheden på en måde eller i en sammenhæng der (i lovens 
forstand) er krænkende for ophavsmanden. 

• Der skal betales et vederlag til fonden (2003: DKK 250 pr. 
symbol for en periode på fem år). 
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• Tilladelsen skal være skriftligt bekræftet af fonden. 

Kildeangivelse Citater skal altid forsynes med kildeangivelse, så man tydeligt 
kan se, hvor de kommer fra. 
 Artikler og symboler skal altid forsynes med både 
kildeangivelse og fondens copyright. Dvs. © Martinus Idealfond 
+ årstal for første sammenhængende udgivelse. 

Uden betaling  Der skal ikke betales vederlag til fonden, når man bruger 
citater eller symboler inden for lovens rammer. 

Med betaling Der skal betales vederlag for at bruge et eller flere symboler i 
en alment oplysende artikel eller fremstilling (dette gælder også 
digitale fremstillinger, jf. oven for). 

Størrelsen af betalingen kan ikke angives generelt. I hvert enkelt 
tilfælde må det på forhånd aftales med fonden. 

Betalingens størrelse 

13.11 Anvendelse af Stjernesymbolet 

 

Se også afsnit 15.4  

Ikke bruges som 
generelt blikfang 

Det kunne synes naturligt at bruge stjernesymbolet som 
almindeligt kendemærke på programmer, annoncer o.l. – både 
på dem fra Instituttet selv og på dem, som interesserede 
udsender. 
 Det var imidlertid Martinus’ mening, at stjernesymbolet ikke 
skal bruges som generelt blikfang eller bomærke. Kun på 
programmer fra Instituttet selv kan det anvendes på denne 
måde.  

Stjernesymbolet og 
loven om copyright 

Hvis Instituttet alligevel frigav stjernesymbolet til almindelig 
brug på programmer o.l., ville det på længere sigt have en 
alvorlig juridisk virkning. Efterhånden kunne det nemlig betyde, 
at copyrighten heller ikke kunne opretholdes på de øvrige 
symboler. 

Uoverkommelig  
administration 

En anden mulighed kunne være i hvert enkelt tilfælde at give en 
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tidsbegrænset tilladelse til hvert enkelt center, kreds eller 
interesserede, som ville bruge stjernesymbolet. Det ville dog 
efterhånden medføre et uoverkommeligt administrations- og 
kontrolarbejde. Så også her ville der være alvorlige 
vanskeligheder ved at gå ud over copyright-lovens rammer.
 Rådet 1992/2003 

13.12 Instituttets Flag 
Kærlighedens symbol Som I nu ser dette hellige symbol vaje i vinden, er det et ydre 

synligt udtryk for det allerhøjeste tankeklima. 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. Kosmos 1936 s. 90, DEV 4 stk. 42.1 

Rettigheder og  
anvendelse 

Instituttet har copyright til flaget på samme måde som til 
symbolerne. Flaget må derfor kun fremstilles og sælges af 
Instituttet, eller med skriftlig tilladelse fra Instituttet. Det må 
bruges både af Martinus-centre og af private personer – til 
flagning eller til at dække kisten ved bisættelse. Rådet 1992 

13.13 Fotokopier 
Livets Bog er opbygget sådan, at visse analyser har deres plads 
flere steder, og derfor siger man, der er gentagelser. Tager man 
et isoleret stykke, så har man jo ikke hele analysen. Det er ikke 
egnet til at kopiere. Man kan selvfølgelig godt tage en enkelt 
kopi, men hvorfor skal man det. Jeg synes ikke, der skal gives 
frihed til, at man udvider muligheden for at tage kopier. 

Livets Bog egner sig 
ikke til fotokopiering 

  Rådsmøde 06.03.79 

Vi må være forsigtige med stoffet. Vi kan ikke tage kopier, 
fordi en kommer og siger: “Jeg er meget begejstret for det 
stykke i Livets Bog. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle 
mine elever”. Det er ikke nok til, at vi uden videre siger: “Ja, 

Forsigtige med stoffet 
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vær så god, her er det”. Rådsmøde 06.03.79 

Ikke fotokopiere Jeg synes, vi må være meget strenge med fotokopier. Man kan 
jo købe tingene og læse og studere. Man kan gå på biblioteket 
og låne bøger. Hvorfor skal man fotokopiere og tage aftryk? 
  Rådsmøde 06.03.79 

Ansvaret for 
fotokopiering 

Vi kan selvfølgelig ikke have ansvar for det. Vi kan ikke have 
ansvar for, at de, der køber Livets Bog, ikke overholder de 
betingelser. Ja, sådan er det jo i vore dage, man kan kopiere alt. 
Det er ikke bare det ene eksemplar, vi eventuelt udleverer, men 
det kan blive tusinde, og hvad gør man ved det, hvordan 
behandler man så det, og hvem får det? Jeg synes ikke, vi sådan 
kan slippe det løs. Rådsmøde 06.03.79 

Brug i undervisningen Fotokopier kan bruges i undervisningen, når blot de kommer 
tilbage igen. – Det må underviserne sørge for. Rådsmøde 06.03.79 

13.14 Artikler udarbejdet efter båndforedrag 
Foredrag af Martinus 
optaget på bånd 

Et foredrag er ikke egnet til at skrive direkte af. Det skal 
bearbejdes. Det skal ikke lige være en kopi af det, jeg har sagt. 
Jeg ville jo slet ikke selv skrive det sådan, hvis jeg skulle skrive 
det. Det talte er noget helt andet. Rådsmøde 26.03.74 

Grundlæggende  
forhold 

Martinus var meget tilbageholdende over for anvendelse af 
båndoptagelser som grundlag for artikler. Førsteudgaven af 
sådanne artikler må kun publiceres af Instituttet, og kun efter 
nøje overvejelse og omhyggelig udarbejdelse. Og kvaliteten af 
hver enkelt artikel skal være så god, at Martinus måtte 
forventes at betragte den som tilfredsstillende. 

Hovedretningslinjer  Teksten i artiklen gengives så nært som muligt i den 
skriftstil, som Martinus anvendte i “Det Evige Verdensbillede”. 
Med overholdelse af denne generelle retningslinje følges 
Martinus’ ordvalg i foredraget så nøje som muligt. 

Nærmere retningslinjer  De nærmere retningslinjer, som behandler bl.a. ændringer i 
teksten, justeringer af teksten, godkendelsesproceduren m.m. 
gengives ikke her. De er normalt kun til brug for dem, der 
direkte arbejder med båndafskrifterne. Rådet 1992 
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14. Økonomi 111 

Kap. 14 Økonomi 

14.1 Den ideelle situation 
Livet i verdensriget Under den kommende verdensadministration vil der ikke kunne 

eksistere nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp om 
penge eller værdier, ingen udbytning af individerne indbyrdes, 
ingen “gratistilværelser” eller snyltning på samfundet, ingen 
subsistensløshed, ingen vagabondering, ingen brug for 
fattighjælp eller understøttelse, ingen overflod og ingen armod, 
men derimod en sund velstand og en naturlig adgang til alle 
livets materielle og åndelige goder for ethvert individ. Derfor 
bliver verdensriget ikke kedeligt, ikke et liv i slaveri og trældom 
og ikke et liv med magt og rigdomsidealer, men derimod et liv, 
hvis idealer absolut kun kan koncentrere sig i den højeste 
stræben efter at repræsentere den største nytteydelse, det 
skønneste arbejde, den fuldkomneste skabelse og den største 
kærlighed. Livet i planetarriget kan således kun blive et liv i 
den højeste frihed, ånd og kultur, et liv i den største harmoni, 
lykke og glæde. LB 1 stk. 114 

Verdensstatens  
arbejdsfordeling, 
levestandard og 
livspas 

Ethvert sundt og normalt arbejdsdygtigt menneske har en 
medfødt arbejds- eller skabeevne, som sammen med andre 
menneskers skabeevner sætter dem i stand til at omdanne 
materien til et fysisk livsfundament for menneskeheden. I kraft 
af dette vil det totalt fuldkomne økonomiske system komme til 
udfoldelse. Dette system består i, at ethvert menneske selv må 
yde det antal arbejdstimer, der skal til, for at danne materien om 
til livsfundament for samme væsen. Det være sig således: 
næring, husly, undervisning, opdragelse, befordring, rejseliv, 
sygehjælp, forsørgelse i barndommen og alderdommen. 

  – Hvordan kan en sådan situation skabes, i hvilken væsenet 
selv yder det antal arbejdstimer, som dets eget liv koster fra 
fødslen til døden? – Her må man forstå, at verdensstaten først 
må blive til virkelighed. Denne, af alverdens stater bestående, 
stats regering har ansvaret for hele jordens befolkning. Den vil 
derfor med de til den tid eksisterende elektronregnemaskiner og 
mange andre lignende apparater være i stand til at vide, hvor 
mange arbejdstimer, der skal til for at skabe en levestandard for 
den samlede jordmenneskehed af en sådan kapacitet, at den kan 



 

yde ethvert menneske et liv i velvære og den heraf følgende 
lykke og glæde. Verdensregeringen vil vide, hvor mange 
mennesker der på ethvert givet tidspunkt eksisterer, og kan 
derefter udregne, hvor mange arbejdstimer, der skal til, for at 
kunne yde menneskeheden den førnævnte fuldkomne 
levestandard, og kan derefter fordele disse arbejdstimer på hvert 
enkelt normalt sundt og arbejdsdygtigt menneske. 
 Med denne kæmperationalisering af alt arbejde eller 
skabelse i verden vil det kun blive en meget lille arbejdstid til 
hvert enkelt menneske, muligvis to timer om dagen eller måske 
én dag om ugen. Dette vil så meget mere blive gjort til 
virkelighed af det væld af maskiner og apparater, der til den tid 
vil være opfundet. Man vil endog have maskiner, der kan lave 
maskiner. Der vil ikke mere til den tid eksistere groft manuelt 
arbejde. Menneskene vil kun komme til at lede maskiner til at 
gøre det. 

 

  – Når et menneske har udført sine lovpligtige to timer eller 
hvilket andet antal, der måtte blive gældende, får det dette 
noteret på et kort. Dette kort gælder således som kvittering for 
dets arbejdsydelse. Med denne kvittering har det adgang til alle 
verdensstatens goder indenfor den beregnede levestandard, som 
de nævnte arbejdstimer er afstemt efter. Vil noget menneske 
have goder, der ligger ud over den beregnede levestandard, vil 
der også være adgang til det, men da bliver de ekstra 
arbejdstimer, som det vil koste at frembringe de ønskede goder, 
pålagt vedkommendes i forvejen lovpligtede arbejdstimer. Disse 
væseners arbejdskort giver således væsenerne adgang til 
livsgoderne, og vi vil herefter udtrykke dem som “livspas”. 
  DEV 2 stk. 26.21 

Det økonomiske 
system ændres kun ved 
udvikling 

Menneskehedens nuværende økonomiske system kan ikke laves 
om ved noget som helst diktatur eller ved noget politisk parti. 
Ændringen af nævnte system er et udviklingsspørgsmål. 
Nævnte ændring vil ganske af sig selv efterhånden affødes ved 
menneskenes åndelige vækst. Derfor kan intet som helst være 
anderledes i ethvert givet stadium, end det netop er. 
  DEV 2 stk. 26.19 
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14.2 Mål og hovedprincipper for Instituttet 
Instituttet skal føres frem til en økonomisk standard, i hvilken 
det kan hvile i sig selv. Hermed mener jeg, at det skal bringes 
frem til, ved udgivelsen af dets bøger, dets blad, dets 
undervisning, kursus og foredrag, at have en sådan økonomi, at 
det helt vil kunne lønne sine egne medarbejdere og dække alle 
andre løbende udgifter ved dets opretholdelse.“En information” 
25.06.69 

Instituttets økonomi 
skal komme til at hvile 
i sig selv 

Vi skal huske på, at Sagen ikke er en forretning i sig selv. Det er 
en kultur. Vi danner en kultur og er med i den. Denne kultur har 
sine principper. Rådsmøde 05.03.74 

Ikke en forretning, 
men en kultur 

 En forretning er lavet for at befordre et eller andet arbejde i 
livskampen. Men en moral er noget helt andet. Vi har ingen 
interesse i, at mennesker der ikke er indstillet på den moral, 
kommer her hos os. Rådsmøde 04.03.75 

Ingen spekulation Instituttet må ikke på nogen måde gå ind i spekulation. 
  Rådsmødereferat 23.01.79 

Ikke samle en vældig 
formue til senere hen 

Instituttet er ikke ude på at samle penge. Det skal nok få det, det 
skal bruge efterhånden. Det er ikke ude på at samle en vældig 
formue til senere hen. Det behøver det aldeles ikke. Det skal vi 
nok få at se. Se hvordan det er gået frem, uden at bøger har 
været på forlag. Alligevel er der små kredse ude i verden. 
  Rådsmøde 12.09.78 

Uafhængighed Instituttet kan og må ikke modtage betingede gaver. Det skal 
være suverænt i sine egne sager. Rådsmødereferat 14.11.78 

Ingen statsstøtte Instituttet må ikke for at modtage økonomisk støtte fra staten 
eller andre binde sig til helt eller delvis at give afkald på 
fundamentale principper, herunder f.eks. valgfrihed vedrørende 
undervisning. Rådsmødereferat 07.12.76 

Undgå unødig  
låntagning 

Vi skal ikke låne, hvis vi selv har pengene (se også afsnit 14.4). 
  Rådsmøde 12.09.78 
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14.3 Instituttets overgang til det ideelle 
Strukturen må laves sådan, at den passer nogenlunde i tiden. 
Det kan ikke nytte, vi laver noget, der først passer om hundrede 
år.  Rådsmøde 10.12.74 

I overensstemmelse 
med tiden 

Vores arbejde er det vanskeligste i verden, for vi kan ikke tage 
hensyn til forretning. Vi kan slet ikke bruge de principper. Men 
foreløbig kan vi ikke opfylde det helt. Rådsmøde 30.04.74 

Overgangen er  
vanskelig 

Udgivelsen af bøgerne skulle efterhånden bevirke, at Instituttet 
økonomisk vil kunne komme til at bære sig selv, men der vil gå 
en vis tid, inden vor mission og sag når så vidt. Det er derfor 
min inderligste bøn til Dem, at den trofaste støtte, med hvilken 
De så kærligt har været med til at bringe Instituttet frem 
igennem vanskelighederne, må fortsætte, selv om jeg ikke mere 
er på det fysiske plan. Takkebrev okt. 1980 

Efterhånden balance i 
økonomien 

14.4 Instituttets økonomiske forhold 
 Rådets vurdering og konklusion i 2003 

Fremtiden Martinus har i Livets Bog beskrevet, hvordan pengesystemet i 
den fremtidige verdensstat vil blive afskaffet og erstattet af 
arbejdskvitteringer. Dette ideelle økonomiske princip udgør en 
vigtig inspirationskilde i Instituttets arbejde, men vil, som 
Martinus forklarer, først blive realiseret langt ude i fremtiden. 

Nutiden I dagens situation må Instituttets fonde (Martinus Idealfond og 
Martinus Aktivitetsfond) nødvendigvis arbejde ud fra de 
økonomiske betingelser, som er gældende i det nuværende 
samfundssystem. Men fondene skal her lægge sig så langt 
fremme i udviklingen, som det er naturligt og realistisk.  

Opdeling på 2 fonde Instituttets opgaver er i dag opdelt således, at Martinus 
Idealfonds virke er koncentreret om de rent almennyttige 
opgaver, medens Martinus Aktivitetsfond tager sig af de 
praktiske opgaver inden for forlags- og kursusvirksomhed, som 
i lovgivningens forstand har en erhvervsmæssig karakter (se 
nærmere herom i det følgende). 

Forsynets styrings- 
redskab 
 

Martinus fremhævede ofte, at økonomien er et af Forsynets 
styringsredskaber i forbindelse med Sagens udvikling. Derfor er 
det vigtigt, at der hele tiden udvises omhu og forsigtighed i 
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behandlingen af de økonomiske spørgsmål. Det betyder bl.a., at 
fondene må bruge de midler, de får til rådighed, i nøje 
overensstemmelse med de fastlagte formål og sørge for, at der 
er en realistisk økonomisk dækning for de aktiviteter, som 
sættes i værk. Det betyder også, at fondene til enhver tid skal 
indrette deres organisation og forvalte deres økonomiske midler 
på en måde, der nøje overholder den gældende lovgivning og de 
af myndighederne fastlagte regler. 

 

Ansvarlighed, også 
over for gældende 
lovgivning 
 

Gennem Instituttets lange opbygningsperiode har økonomien 
altid været meget anstrengt. F.eks. var det tidligere ofte 
nødvendigt at låne penge til terminen to gange om året. Det 
blev derfor også nødvendigt at betale afdrag og renter gennem 
mange år. 

Økonomien i 
opbygningsperioden 

Frem til i dag er økonomien stadig kendetegnet ved, at de 
direkte indtægter fra bogsalg og undervisning mv. endnu har et 
beskedent omfang. Idealfonden er imidlertid meget begunstiget 
af gaveprincippet, idet der år efter år er stillet betydelige gave- 
og arvebeløb til rådighed, som efterhånden har skabt en solid 
og holdbar økonomisk situation. 

Gaverne har stor 
betydning 

Frivillig arbejdskraft En anden afgørende del af fondenes økonomi er den frivillige 
ulønnede arbejdskraft, som udfører den største del af 
arbejdsopgaverne. Princippet om, at arbejdet overvejende 
baseres på en frivillig indsats båret af menneskers store 
interesse for at støtte Sagens udvikling, er således fortsat et 
bærende element i fondenes virksomhed, ligesom det var 
tilfældet i Martinus’ tid. 

Martinus Idealfond 
 
Anerkendelse som 
almennyttig 
virksomhed 

Den brede økonomiske og arbejdsmæssige opbakning fra 
mennesker i ind- og udland har ført frem til den gunstige 
situation, at aktiviteterne i Martinus Idealfond fuldt ud 
anerkendes af myndighederne som værende af almennyttig, 
humanistisk og fredsskabende karakter. Fonden opnåede i 2001 
den særlige status som en “almenvelgørende fond”, hvilket 
indebærer, at den er fritaget for at betale afgift ved modtagelse 
af arv og aftalte gaver. Det betyder populært sagt, at fonden 
kan arbejde meget direkte efter gaveprincippet, idet midlerne 
fra fondens støtter anvendes ubeskåret til udbredelsen af 
kendskabet til Martinus’ værker – som beskrevet i fondens 
formål (se kap. 5). 
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Idealfondens opgaver Opdelingen af Instituttets virksomhed på de to fonde har som 
nævnt betydet, at Idealfondens virke er koncentreret om de 
“idealistiske”, ikke-erhvervsmæssige opgaver i forbindelse med 
Martinus’ værker. Idealfonden har ansvaret for at bevare 
værkerne og fastlægge indholdet, formen og omfanget af det 
arbejde, der skal foregå med at udbrede kendskabet til 
Martinus’ analyser. Samtidig har Idealfonden til opgave at 
forvalte de midler, som fondens støtter stiller til rådighed for 
dette arbejde i form af bidrag, gaver og arv. 

Bunden og fri kapital Idealfondens økonomi er i overensstemmelse med lovgivningens 
krav opdelt i to dele, der kaldes for hhv. den “bundne” og den 
“frie” kapital.  

Bunden kapital som 
sikkerhed 

Den “bundne kapital” er en form for spærret kapital, som 
Idealfonden i lighed med andre almenvelgørende fonde er 
forpligtet til at binde på en sådan måde, at myndighederne kan 
føre et særligt tilsyn med og give tilladelse til anvendelsen. 
Både for gavegiverne og for modtagere af fondens uddelinger 
betyder det en sikkerhed for, at fonden kan leve op til sine 
forpligtelser. I dagens situation (2003) udgøres denne kapital 
for godt halvdelens vedkommende af fondens ejendomme i 
København og i Klint, medens den resterende del udgøres af 
likvide beholdninger i form af ikke-spekulative obligationer og 
indeståender på bankkonti. 

“Byggefond” 
 

Den lovmæssige forpligtelse til at binde disse midler medfører 
ikke væsentlige hindringer for fondens arbejde. Midlerne må 
nemlig gerne bruges til køb af fast ejendom, hvis der opstår 
behov for det. De kan også efter ansøgning blive frigivet til 
andre af fundatsens formål, f.eks. til nye bygninger. Fonden 
råder på denne måde over en slags “byggefond”, som bl.a. kan 
anvendes til fremtidige udbygninger af centret i Klint i 
overensstemmelse med Martinus’ tanker om en international 
helårsskole. 

Idealfondens “frie kapital” er de midler, som fonden i øvrigt 
råder over, dvs. de indtægter fonden modtager løbende i form 
af gaver, arv, renter og lejeindtægter mv. I de år hvor disse 
midler giver overskud efter at bygningsudgifterne og de øvrige 
løbende driftsudgifter er trukket fra, bliver dette overskud 
fordelt som støtte til en række aktiviteter efter fondens formål. 
Som eksempler på de støttede aktiviteter kan nævnes: 
oversættelse til og udgivelse af Martinus’ værker på en lang 

Fri kapital 

Støtte til aktiviteter  
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række sprog, sikring af værkerne, opbygning af elektroniske 
udgaver af værkerne, oplysningsaktiviteter, 
undervisningsinitiativer, nye tekniske installationer osv. 

Aktivitetsfondens 
opgaver 
 

Aktivitetsfonden tager sig af de praktiske opgaver inden for 
Instituttets forlags- og kursusvirksomhed, som i lovgivningens 
forstand har en erhvervsmæssig karakter. Det drejer sig 
populært sagt om de områder, hvor brugerne betaler direkte for 
ydelserne, dvs. produktion og salg af Martinus’ værker og 
tidsskriftet Kosmos samt afholdelse af kurser, udlejning af 
kursusboliger, drift af spisestedet Terrassen mv.  

Aktivitetsfondens 
økonomi 
 
 
For lille omsætning 
 

Aktivitetsfonden skal som erhvervsdrivende fond sikre, at dens 
forlags- og kursusvirksomhed i sig selv er økonomisk bære-
dygtig. Opfyldelsen af dette krav er endnu i dagens situation 
(2003) en stor udfordring, der kræver en ekstra forsigtighed 
med udgifterne. Bogsalget og abonnenttallet på Kosmos skal 
gerne blive større for at undgå den sitution, at fremstillings-
udgifterne bliver uforholdsmæsigt store i forhold til salgsind-
tægterne. Tilsvarende er kursussæsonen i Martinus Center Klint 
endnu så kort, at centrets udgifter er uforholdsmæssigt store i 
forhold til indtægterne. Efterhånden som interessen for bøgerne 
og kursusvirksomheden bliver større, vil økonomien blive bedre, 
og der bliver mulighed for at udbygge undervisnings- og 
servicetilbuddene til glæde for de interesserede i ind- og 
udland.  

Høj moral Selvom fondenes økonomi ifølge sagens natur må baseres på 
vilkårene i den nuværende samfundsøkonomi og den 
nugældende lovgivning, er det vigtigt, at principperne i den 
humane verdenskulturs økonomiske moral følges så langt, det 
er naturligt og realistisk.  

Ingen spekulation 
 
 

Uændret købekraft 

Økonomisk spekulation med fondenes beholdninger må under 
ingen omstændigheder finde sted. Den bundne kapital og andre 
beholdninger, der ikke disponeres med det samme, bliver 
opbevaret i god overensstemmelse med myndighedernes 
retningslinjer og på en sådan måde, at de så vidt muligt bevarer 
deres købekraft uændret. På nuværende tidspunkt (2003) er 
disse midler primært anbragt i ikke-spekulative obligationer og 
på bankkonti, samtidig med at myndighedernes retningslinjer 
overholdes. 

 

14. Økonomi 117 



 

Uanset evt. økonomiske fordele ved at låne penge skal fondene 
undgå låntagning, når de selv råder over de fornødne midler til 
at løse opgaverne. Låntagning kan overvejes i tilfælde, hvor 
udviklingen inden for Sagen måtte kræve en særlig økonomisk 
indsats og/eller hvor den særlige proces i forbindelse med fri-
givelse af bunden kapital risikerer at forsinke vigtige 
byggeprojekter o.l. 

Ingen unødig  
låntagning 

Samlet vurdering Det er rådets vurdering, at der er opnået en gunstig økonomisk 
udvikling for de to fonde, skabt af en bred økonomisk og 
arbejdsmæssig opbakning fra Sagens interesserede. De midler, 
Idealfonden får stillet til rådighed bl.a. via arv og gaver, går 
ubeskåret til arbejdet med at bevare og udbrede kendskabet til 
Martinus’ værker. For Aktivitetsfonden er der behov for en 
stabilisering af økonomien via større indtægter fra bogsalg, 
Kosmos og kursusvirksomhed. For begge fonde gælder, at 
økonomien forvaltes i god overensstemmelse med de 
retningslinjer, Martinus har tilkendegivet. Rådet 2003  

14.5 Behandling af Instituttets økonomi 
Økonomien skal 
behandles med  
forsigtighed 

Instituttets økonomi skal behandles med den allerstørste 
forsigtighed, for det er også et af Forsynets styringsredskaber. 

Gennem årene sagt af Martinus på flere 
regnskabsmøder og ved andre lejligheder 

Brug af penge Der kan komme nogen i Instituttets grupper, som ikke sparer, 
som vil bruge mange penge, og så køber de måske noget, som 
de ikke behøver at købe. [...] Så længe vi er så få, og Instituttet 
skal have penge foræret for at eksistere, så synes jeg, at rådet 
må være med til at bestemme, hvad pengene bruges til. Det kan 
vi ikke overlade til et udvalg, selvom det er flinke og søde 
mennesker. Selvfølgelig kan der være beløb så små, at der ikke 
er nogen mening i at skulle spørge rådet. Men er det flere 
tusinde kroner, så mener jeg, at man ikke kan lade det være frit. 
[...] Man kan heller ikke endnu lade det enkelte rådsmedlem 
bestemme – selv om jeg da har tillid til jer alle sammen. 
  Rådsmøde 20.07.74 

Stor ansvarsfølelse 
 
 

Martinus lagde vægt på, at de midler, Instituttet får til 
rådighed, bliver behandlet med stor ansvarsfølelse. Denne 
holdning er helt nødvendig også i dagens situation, fordi 
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midlerne skal udnyttes bedst muligt direkte til udbredelse af 
kendskabet til hans værker. Ved at være tilbageholdende med 
pengeforbruget i det løbende arbejde er Instituttets grupper og 
medarbejdere med til at vise respekt for den “gaveholdning” og 
den tillid, som udvises af de mange mennesker, der støtter 
Sagen. 
  Rådet 2003  

Vi er ikke vekselerere og skal ikke gå ind i bankspekulationer. 
Jeg ved bestemt, at det er ikke den måde, vi skal have pengene 
på. Derfor har jeg gået med ro i sindet i de mange år, for ellers 
kunne vi have begyndt for længe siden. Det kan ikke nytte, at 
man går foran Forsynet. Rådsmøde 12.09.78 

Ingen spekulation 

14.6 Priser 
Det er min mening, at bøgerne skal være så billige, som det 
overhovedet kan lade sig gøre. Der skal ikke tjenes penge på 
det, men selvfølgelig skal det gå rundt. Rådsmøde 05.02.74 

Priser og økonomisk 
balance 

Lave priser og salg Jeg tror nu heller ikke, det er så godt, hvis de er for billige. Så 
tror folk ikke, de er noget værd. Rådsmøde 12.11.74 

Fremtidens priser Sagen skal blive så velhavende, at bøgerne kan blive meget 
billige og let tilgængelige – det skal altså ikke være noget, der 
er uopnåeligt for folk i almindelighed. Rådsmøde 09.11.76 

Uddrag af brev til NN 
i 1932 

Jeg mener ikke, at De, kære NN skal betale for nogen. Det er et 
meget farligt skråplan at komme ind på, thi der er mange, der 
gerne vil modtage en sådan foredragsaften som en slags 
behagelig aftenunderholdning og ikke som en arbejdsmark, hvis 
adgangen bliver så let. Jeg mener, at vi nødvendigvis må have 
ligesom en slags garanti for, at deltagerne virkeligt er 
interesserede, og over for dette er de fleste jordmenneskers 
pengepung et glimrende barometer eller målestok. Hvis et 
individ virkeligt interesserer sig for en ting og vil tjene denne 
ting, opgiver det ikke denne for 1 kr. 50 øre om måneden. De 
forstår, kære NN, en sammenslutning af sådanne væsener, der 
ikke kan afse 1 kr. 50 øre om måneden til udbredelsen af den ny 
kærlighedsimpuls, kan aldrig føre til noget positivt resultat, og 
deres indblanding i sagen vil nærmest blive af underminerende 
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art og derved være 
 
medvirkende til at gøre vore anstrengelser frugtesløse eller 
forgæves. Brev til NN 08.10.32 

14.7 Gaver 
Ingen betingede gaver Instituttet kan og må ikke modtage betingede gaver. Det skal 

være suverænt i sine egne sager. Rådsmødereferat 14.11.78 

 Hvis der kommer et menneske og tilbyder millioner, men så har 
et eller andet i baghånden, så skal vi ikke tage imod det. Vi har 
jo også vedtaget, at vi kun modtager betingelsesløse gaver. 
  Rådsmøde 09.09.80 

Den fuldkomne gavegiver vil aldrig nogen sinde komme til at 
vise bitterhed, uvilje eller fjendskab imod dem, som han (hun) 
har støttet eller givet gaver, idet han jo aldrig har ventet sig så 
meget som den mindste skygge af personlig fordel eller 
favorisering deraf. Bog 12c kap. 8 

 

Det med gaver må folk gøre, som de selv føler. Rådsmøde 05.02.74 Fuld frihed 

Behov for gaver Instituttet vil engang blive velhavende, og selvfølgelig får vi 
også gaver. Det får jo alt det, der er velset. Men jeg mener ikke, 
Instituttet behøver at leve ved gaver i fremtiden. Det skal vi i 
øjeblikket. Det er vi nødt til. Rådsmøde 05.02.74 
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Kap. 15 Information og oplysning 

15.1 Det principielle grundlag 
Fuld frihed til  
livsopfattelse 

Menneskers egne tanker, meninger og synspunkter skal ikke på 
nogen måde blive dogmatisk bundne af Livets Bog. 

  De vil derimod af denne bog blive ydet al mulig inspiration 
til i fuld frihed at tænke selv, at arbejde selv og yderligere af 
egen fri vilje selv at udsøge deres oplysninger i en hvilken som 
helst bog eller på et hvilket som helst sted, de for dem særligt 
passende og derved inspirerende realiteter måtte være at finde. 

  Livets Bog har ikke til opgave at lede nogen bort fra den 
religion, sekt, trosbekendelse eller opfattelse af livet, de 
eventuelt måtte befinde sig i, og som for dem selv er af en 
særlig livgivende værdi eller guddommelig inspiration. 
  LB 1 stk. 15 – forkortet og let redigeret 

Teoretisk påvirkning 
er en bifaktor 

Væsenets manifestation af teoretisk påvirkning af andre 
væsener er kun en bifaktor i forhold til dets praktiske 
fremtræden. Man må således forstå, at kun der, hvor man kan 
glæde og inspirere medvæsenerne med sin viden og væremåde, 
er ens rette arbejdsfelt, og absolut kun der alene kan man så 
visdommens og kærlighedens sæd. LB 1 stk. 170 

De interesseredes 
holdning til 
information og 
oplysning 

Enhver interesseret er frit stillet til at informere om 
kosmologien. Men i denne redegørelse for Instituttets holdning 
til information og oplysning til omverdenen ligger der en stærk 
opfordring til de interesserede om selv at indtage en naturlig og 
fri holdning til deres omgivelser. Rådet 1992 

Se også afsnittet i Forordet, “De kosmiske analyser er frit 
tilgængelige”. 

15.2 Hovedprincippet 
Omfattende 
information og 
oplysning 

Efterhånden opbygges der en omfattende og mangesidet 
informations- og oplysningsvirksomhed om Martinus 
Kosmologi. Det sker dels direkte fra Instituttet og dels fra aktive 
interesserede helt på deres eget initiativ. 



 

Det skal ske på en naturlig måde og kan i princippet ske med 
alle informationsmidler og alle vegne, hvor de naturlige 
omstændigheder er til stede. Formålet skal være at skabe 
opmærksomhed hos de naturligt interesserede – og kun hos 
dem. Det bør ikke på nogen måde ske påtrængende i form af 
propaganda eller missionsvirksomhed. Der skal under ingen 
omstændigheder arbejdes på at hverve tilhængere. 

En naturlig form – 
ikke påtrængende 

Interesserede kan frit skrive artikler til blade og aviser og holde 
foredrag og give interviews i radio og tv osv., hvor det er 
passende. 

Annoncer Det vil være naturligt at annoncere om foredrag, studiekredse, 
kurser, bøger m.v. i aviser og blade, hvor en sådan annoncering 
er kutyme, og hvor læserne derfor er indstillet på det.  

Udstillinger Det vil også være helt naturligt at afholde udstillinger på 
biblioteker o.l., hvor man i forvejen er indstillet på det, og hvor 
det ikke er uventet for publikum. 

Det vil normalt ikke være naturligt at udstille symboler i bank-
vinduer e.l., hvor man slet ikke venter den slags. Det kan 
derimod udmærket ske i boghandlervinduer sammen med 
udstillede bøger af Martinus. 

Udstilling af symboler 

I særlige tilfælde kan det endda være naturligt at udsende 
pressemeddelelser til udvalgte blade og aviser. Rådet 1992 

Pressemeddelelser 

15.3 Direkte begrænsninger 
Fra et brev af Martinus til interesserede  

En stille og fredelig 
udvikling 

Til Deres forslag om at sende reklamer ud til de højere skoler 
og andre intellektuelle autoriteter kan jeg kun sige, at det ikke 
vil blive noget særligt gode for Sagen. Jeg føler, at Sagen må 
udvikle sig på en stille og fredelig måde. Det guddommelige 
budskab, som det er blevet vor mission at bringe, er ikke en 
handelsvare, der kan opreklameres. Det er en honning, som 
bierne selv kommer til, når de trænger til den. Det nytter ikke at 
gå foran Vorherre eller den guddommelige vilje, efter hvilken 
naturen arbejder. Bierne skal nok finde honningen, efter som de 
bliver hungrende. 
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For øvrigt er det ikke i særlig grad de højere skoler eller 
intellektuelle autoriteter, der udviser den store hunger efter den 
virkelige åndsvidenskab. Brev til interesserede 09.01.58 

Vi skal ikke ind på at sende bøger eller andet ud til f.eks. 
forfattere, der udtrykker sig på en måde, så vi mener, de må 
kunne interessere sig for kosmologien. Rådsmøde 05.02.74 

Ingen uopfordrede 
udsendelser 

På opfordring af andre kan Instituttet heller ikke udsende 
informationsmateriale eller prøvenumre af Kosmos til 
modtagere, som ikke selv har udtrykt ønske om det. Rådet 1992 

 

Ingen udsendelser til 
nogen, som kan 
forvente gengæld 

Instituttet kan ikke uopfordret sende informationsmateriale ud 
til højskoler, kursuscentre, helsecentre og andre, hvorfra man 
så naturligt vil forvente, at Instituttet til gengæld vil lægge 
deres informationsmateriale frem. Ifølge lovene for Instituttets 
virksomhed (se kap. 5) kan Instituttet ikke arbejde med og 
dermed heller ikke informere om andre ting end Martinus 
Kosmologi. Rådet 1992 

Ikke løbesedler og 
opslag 

Vi skal ikke dele løbesedler ud på gaden, og vi skal ikke sætte 
opslag op på kollegier og i forretninger, hvor det vil virke 
ejendommeligt. Rådsmøde 07.09.76 

Martinus mener ikke, vi skal blande kosmologien med andre 
retninger. At holde foredrag er i orden. Vi behøver ikke deltage 
i udstillinger med andre, for vi har jo alt i analyserne. 
  Samarbejdsudvalgsmøde 19.08.76 

Ikke blande 
kosmologien med 
andre retninger 

Når navnet begynder at blive kendt, f.eks. gennem udgivelsen 
af bøger gennem forlag, da vil der blive meget at gøre. At holde 
foredrag er vor mission, men vi skal ikke diskutere vores på 
nogen måde. Der skal ikke være nogen “diskussion” inden for 
Sagen. Det er unødvendigt. Samarbejdsudvalgsmøde 19.08.76 

Ingen “diskussion” 
med andre 
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15.4 Informationsmateriale og information 
Informationsmateriale I forhold til behovet skal Instituttet have et passende 

informationsmateriale. Det skal først og fremmest være 
oplysende brochurer, men herudover kan det være artikler, 
symboler med forklaringer, videoer, film og meget andet, som 
svarer til synspunkterne i dette kapitel. 
 Efterhånden som der bliver behov og muligheder for det, 
skal informationsmaterialet oversættes til andre sprog, eller der 
skal udarbejdes tilsvarende materiale på disse sprog. Rådet 1992 

Humane materialister 
bliver de første 

Vi må regne med, at der er en masse materialister, der er meget 
humane, og de bliver de første til at modtage analyserne. De 
mangler nemlig noget. De dyrker ikke det, der er i de vedtagne 
religioner, det virker for naivt for dem. Men når de ser, der er en 
forklaring, at der er årsag og virkning, så bliver de modtagelige. 
  Rådsmøde 13.02.79 

På grundlag af de foranstående og andre udtalelser om 
fremtidens store gruppe af interesserede – de humane 
materialister – bør der fremover udarbejdes et særligt 
informationsmateriale til denne gruppe. 

Til de humane  
materialister 

Se også citater om humane materialister i afsnit 4.6. 

Sagligt oplysende annoncer – men under ingen omstændigheder 
overdrevne “reklame”-annoncer – om litteraturen, foredrag, 
studiekredse, særlige arrangementer og direkte om kosmologien 
kan indrykkes alle steder, hvor modtagergruppen i 
almindelighed vil finde det naturligt. 

Annoncer og  
annoncering 

Annoncerne kan udarbejdes og indrykkes af Instituttet, af de 
pågældende arrangører, foredragsholdere eller undervisere, af 
oversættere, initiativtagere til oversættelser eller af udgivere. 

 

Sådanne annoncer bør have en passende og ikke anmassende 
udformning og størrelse. 

 

Efter Martinus’ mening skal stjernesymbolet ikke bruges som 
kendemærke i annoncer, da det kan virke religiøst. 

 

Det var hans mening, at navnet Martinus vil være et mere 
naturligt kendemærke, fordi det i vid udstrækning vil være 
navnet, man først lærer at kende. Derfor vil mange af 
Instituttets annoncer have overskriften Martinus Kosmologi.Rådet 1
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Navnet Martinus skal stå meget tydeligt. Det er det, man lægger 
mærke til. Man følger navnet Martinus. Derfor mener jeg, at 
annoncen i særlig grad skal udtrykke navnet. Rådsmøde 09.09.80 

 

Præsentation af Martinus Kosmologi på udstillinger o.l. bør 
vurderes ud fra, om udstillingernes form og indhold gør det 
naturligt for publikum at møde information af denne karakter. 
Hovedmaterialet på udstillinger vil sædvanligvis være bøger og 
symboler. 

Udstillinger 

Efter Martinus’ ønske må ingen symboler bruges kun som 
blikfang eller dekoration. 

Symboler 

Det betyder, at der sammen med hvert udstillet symbol skal 
være en symbolforklaring, som på rimelig forståelig måde 
forklarer hovedtrækkene i symbolet. Disse symbolforklaringer 
skal være godkendt af rådet. 

 

For at Idealfonden kan bevare copyrighten til symbolerne, kan 
der ikke gives generel tilladelse til at bruge dem til udstillinger. 
Derfor skal man have tilladelse fra Instituttet til at anvende 
symboler med de tilhørende tekster til hver enkelt udstilling, 
eller til flere udstillinger i en nærmere angivet periode. 

 

Uden forklaringer må symboler dog godt hænge på vægge i 
foredragssale, studielokaler og private hjem.  Rådet 1992/2003 
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Kap. 16 Redigering af 
Samarbejdsstrukturen 

Til almindelig læsning Samarbejdsstrukturen er redigeret, så den kan læses enten som 
en helhed, eller i kapitler eller afsnit. Indgangen hertil er 
indholdsfortegnelsen. 

Opslagsværk Bogen kan samtidig bruges som et opslagsværk. Hvert enkelt 
afsnit og kapitel kan findes og læses efter de emner, det 
indeholder. Indgangen hertil er stikordsregistret bagest i bogen.  

Kapitel 1-15 Redigeringen af bogens kapitel 1-15 er foretaget ud fra et nøje 
studium af Martinus’ udtalelser i alle de nedskrevne 
rådsmødereferater, og på det grundlag er også alle 
kapiteloverskrifterne fastlagt. 

Afsnit Hvert kapitel er opdelt i flere afsnit med hver sin overskrift. 

Margintitler Størstedelen af citaterne har fået en selvstændig margintitel. De 
fleste af disse titler er taget ud af teksten enten uden eller med 
en meget let redigering. 

Citaterne af Martinus Hver enkelt udtalelse af Martinus er nøje vurderet ud fra 
indholdet og behovet for at have den med i 
Samarbejdsstrukturen. Alle udtalelser, der mere eller mindre 
dækker hinanden, er sammenlignet i detaljer, og de bedst 
egnede er udvalgt. 

Overlapning af citater Samarbejdsstrukturen indeholder efter rådets bedste vurdering 
og overbevisning alle de citater fra rådsmøderne, som har 
betydning til formålet. 
 Det store antal citater er medtaget for at stille tingene så 
stærkt i relief, at man ikke kan være i tvivl om Martinus’ 
mening om de væsentligste ting i Strukturen. 
 En del citater dækker hinanden i større eller mindre grad, 
men de er medtaget, fordi de belyser forskellige aspekter og 
nuancer. 
 For at belyse tingene så klart som muligt er enkelte citater 
gentaget i forskellige afsnit. 

Redigering af citaterne Næsten alle drøftelser på rådsmøderne fra 1974 til 1981 er 
optaget på bånd og ordret afskrevet som grundmateriale til 
Samarbejdsstrukturen. Efter Martinus’ udtrykkelige ønske er 
alle de anvendte citater omredigeret fra talesprog til skriftsprog, 



 

bl.a. i henhold til følgende udtalelse: “Jeg ville jo ikke skrive 
sådan, hvis jeg skulle skrive det. Det talte er noget helt andet.” – 
For ikke at risikere forvanskninger er redigeringen dog 
foretaget med stor forsigtighed. 
 I ganske enkelte tilfælde, hvor Martinus har svaret på en 
udtalelse fra et rådsmedlem, er denne udtalelse medtaget i 
citatet. 
 I tilfælde, hvor et citat er taget ud af en sætning, der 
begynder med “og”, “men” e.l., er dette ord strøget, og citatet er 
redigeret til en selvstændig sætning. – Det samme er sket med 
citater fra værkerne. I disse citater fra værkerne er kursivskrift i 
øvrigt ændret til ordinær skrift. 

Citaternes rækkefølge er bestemt af bogens indhold og 
redigering og ikke af den tidsmæssige rækkefølge, de havde på 
de pågældende rådsmøder. 

Citaternes rækkefølge 

Tidligere var “Sagen” og “Instituttet” én og samme ting. 
Dengang foregik alle aktiviteterne inden for eller i direkte 
forbindelse med Instituttet. Nu er der derimod stor forskel på 
disse to begreber. 
 “Sagen” er fællesbetegnelsen for de mange og vidt 
forgrenede aktiviteter i ind- og udland, som vedrører Martinus 
Kosmologi. 

Betydningen af ordene 
“Sagen” og 
“Instituttet” 

 “Instituttet” er derimod kun en del af “Sagen”. Det står kun 
for en afgrænset del af aktiviteterne. Udtrykket “Instituttet” er 
derfor meget begrænset. 
 Martinus har ikke altid brugt ordet “Sagen” med denne klare 
skelnen. Der, hvor rådet er sikker på, at han med “Sagen” har 
ment “Instituttet”, er ordet derfor ændret hertil. 

Hele det originale grundmateriale til Samarbejdsstrukturen 
opbevares på Instituttet, så fremtidige råd kan gennemgå det 
som grundlag for nødvendige ajourføringer. 

Fremtidige  
ajourføringer 

Efter hvert citat er angivet, hvorfra citatet er taget. Nedenfor er 
vist en række eksempler på disse kildeangivelser med en uddy-
bende forklaring. Rådet 1992/2003 

Kildeangivelse 

Besluttet, godkendt eller udarbejdet af Martinus, indtil hans bortgang i marts 1981: 

Artikelsamling 1 stk. 
14.29, Kosmos 1982  
s. 68 

Artikelsamling 1, artikel nr. 14 stk. 29. Endvidere henvisning til 
den seneste udgivelse af samme artikel i tidsskriftet Kosmos 
1982 side 68 
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Bog 12a kap. 27  Bog nr. 12a, Vejen til indvielse, kapitel 27 

Brev 09.08.52  Uddrag af brev til en interesseret den 9. august 1952 

Brev til NN 07.03.57  Brev til navngiven person den 7. marts 1957 

Båndforedrag 26.03.78  Fra et foredrag optaget på bånd den 26. marts 1978 

DEV 2 stk. 26.19 Det Evige Verdensbillede, bind 2, stk. 26.19 

En information 25.06.69 En tryksag dateret 25. juni 1969 

Foredrag i Klint 22.06.80 Åbningsforedrag Martinus Center Klint, sommersæson 1980 

Kontaktbrev 1957 nr. 2 Kontaktbrev 1957, nr. 2 (supplement til tidsskriftet Kosmos) 

Kosmos 1933 nr. 6 s. 4 Tidsskriftet Kosmos 1933, nr. 6, side 4 

Tidsskriftet Kosmos 1934, side 102 Kosmos 1934 s. 102 

Livets Bog, bind 1, stk. 170 LB 1 stk. 170 

Udtalelse på rådsmødet den 6. marts 1979, refereret fra bånd-
optagelse 

Rådsmøde 06.03.79 

Beslutning truffet og protokolleret på rådsmøde den 5. august 
1980 

Rådsmødereferat 
05.08.80 

Beslutning noteret i referat fra samarbejdsudvalgsmøde den 21. 
august 1980 

Samarbejdsudvalgsmøde 
21.08.80  

Takkebrev til Instituttets bidragydere udsendt i oktober 1980 Takkebrev okt. 1980 

Efter Martinus’ bortgang i marts 1981 

Udarbejdet af rådet i 1992 Rådet 1992 

Udarbejdet af rådet i 1992 og ændret eller suppleret af rådet i 
2003 

Rådet 1992/2003 

Udarbejdet af rådet 2003 Rådet 2003 

Beslutning truffet og protokolleret på rådsmøde den 12. marts 
1985 

Rådsmødereferat 
12.03.85 
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Indeks 

A 
Administration, 6.3, 8.9, 13.11 
Advokatrådgivning, 8.8, 13.10 
Alt er såre godt, 2.7, 11.5 
Analyse, kosmisk, 0.1-0.3, 2.3, 7.2, 12.3 
Annonce, 11.2, 12.3, 13.11, 15.2, 15.4 
Ansvar, 2.1, 5.2, 8.5, 8.6, 9.2, 9.4, 10.3, 10.5, 

10.7 
Arbejdstid, 8.8, 14.1 
Artikel, 11.8, 12.3, 13.10, 13.14, 15.2, 15.4 
Atmosfære, mental, 0.2, 0.5, 3, 8.2, 11.5 

B 
Bagtalelse, 1.2, 2.2, 2.6, 2.7 
Bebrejdelse, 2.7, 8.10 
Bedømmelse, af andre, 2.3, 2.7, 4.3 
Beslutning, 9.4, 9.6, 10.6, 14.5 
Bianalyse, 13.3 
Bibelcitat, 13.8 
Bisættelse, 13.12 
Bitterhed, 2.2, 8.4, 8.10, 8.11, 10.4, 14.7 
Brilleren, 8.9 
Brochure, 13.11, 15.4 
Broderskab, 13.3 
Byggefond, 14.4 
Bøger, 4.1, 6.2, 8.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.4, 

12.1, 13.2, 13.3, 13.6, 13.9, 13.10, 
13.13, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 15.2, 
15.3 

Bøn, 2.6 
Båndforedrag, 11.3, 13.14 

C 
Centre, Martinus, 0.3, 13.12 
Citat, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 12.3, 13.10, 16 
Citationstegn, 13.8 
Copyright, 0.3, 5.2, 12.3, 13.10, 13.11, 13.12, 

15.4 

D 
Dadel, 2.6 
Dagligliv, 1.2, 2.1, 4.3, 8.4, 11.3 
Digital fremstilling, 13.10 

Diktatur, 7.3, 9.6, 10.7 
Discipel, 11.5 
Disharmoni, 2.2, 6.1, 8.7, 8.8, 9.4, 10.4, 11.8, 

13.1 
Diskussion, 4.2, 8.12, 15.3 

E 
Egoisme, 1.2, 2.1, 2.3 
Elev, 11.3, 11.5 
Elske sin næste som sig selv, 2.1, 2.2, 2.7 
Enhver er sin næste nærmest, 1.2 
Enighed, 5.2, 8.2, 9.4 
Erfaring, 2.1, 2.3, 2.5, 4.3, 11.3 
Esperanto, 6.4 
Evige, verdensbillede, 13.5, 13.6, 13.9, 13.14 

F 
Favorisering, 2.3, 4.3, 8.2, 10.6, 14.7 
Fejl, 2.1, 2.3, 8.5, 8.10, 11.2, 13.1, 13.6 
Filial, 6.1 
Film, 13.10, 15.4 
Finde sig i alt, 2.6 
Fjendskab, 2.6, 8.2, 8.10, 14.7 
Flag, 13.12 
Fond, 0.6, 5 
Foredrag, 0.3, 4.5, 6.3, 8.7, 11.2, 11.3, 11.5, 

11.8, 12.3, 13.1, 13.10, 13.14, 14.2, 
15.2, 15.3, 15.4 

Forening, 4.5, 5.2, 5.3, 10.2, 11.5 
Forfængelighed, 4.4, 8.9 
Forlag, 6.2, 13.7, 13.9, 14.2, 15.3 
Formand, 5.2, 9.5, 10.5 
Formål, 5.2, 5.3, 6.4, 9.2, 12.2, 14.4 
Fornærmelse, 3.3, 8.11 
Forretning, 6.3, 7.1, 8.2, 8.8, 9.4, 14.2, 14.3 
Forståelse, 1.2, 2.4, 3.1, 3.5, 4.3, 8.9, 8.10, 

11.5 
Forsynet, 2.6, 4.1, 7.3, 8.9, 8.10, 10.3, 10.6, 

10.8, 11.2, 11.5, 13.3, 14.5 
Forsvar, 2.3, 2.6 
Fotokopi, 13.13 
Fred, 0.2, 1.2, 2.3, 8.6 
Frihed, 0.3, 1.2, 4.3, 4.5, 7.2, 7.5, 8.3, 8.6, 

8.12, 9.3, 10.7, 11.2, 11.5, 14.1, 15.1 



 

 

Frivillighed, 0.2, 4.2, 4.3, 8.4, 8.6, 8.7, 9.3, 
14.2, 14.6 

G 
Gave, 0.2, 2.7, 4.1, 5.2, 14.2, 14.4, 14.6, 14.7 
Glæde, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 4.3, 

7.3, 8.2, 8.4, 11.4, 11.5, 14.1, 15.1 
Gruppe, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.7, 12.3, 14.5 
Gud, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 6.3, 8.6, 8.10, 11.1, 

11.5 

H 
Harmoni, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 2.1, 2.7, 3.1, 8.4, 

8.11, 9.2, 11.2, 11.5, 13.1, 14.1 
Hensynsfuldhed, 4.2 
Hidsighed, 2.6, 2.7 
Hjælpsomhed, 2.7, 4.6, 8.4, 8.6 
Honning, går ikke til bier, 4.2, 15.3 
Hovmod, 2.3 
Humanitet, 1.1, 1.2, 2.6, 2.7, 4.5, 4.6, 6.4, 8.8, 

11.1, 11.5, 15.4 

I 
Ideal, 1.2, 2.5, 14.1 
Information, 9.5, 9.6, 12.3, 15 
Ingen kan lide uret, 2.2, 2.7 
Initiativ, 0.3, 5.1, 11.2, 15.2, 15.4 
Indignation, 8.10 
Indstilling, personlig, 2 
Inspiration, 0.2, 3.1, 4.3, 8.2, 8.4, 11.3, 11.5, 

15.1 
Instituttet, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.2, 
9.6, 9.7, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 11.2, 
11.3, 11.4, 11.8, 12.1, 12.3, 13.9, 
13.10, 13.11, 13.12, 13.14, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5, 14.7, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
16 

Interesserede, 0.2, 0.3, 0.5, 4.4, 4.5, 5.2, 6.3, 
11.5, 12.2, 14.6, 15.2, 15.3, 15.4 

Internationalisme, 6.4 
Interview, 15.2 
Intolerance, 8.10, 11.1 
Intrige, 2.2 
Irritation, 2.2, 2.3, 2.6, 8.11 

J 
Judas, en, 2.7 

K 
Kapital, fri og bunden, 14.4 
Kildeangivelse, 12.3, 13.10, 16 
Klasseforskel, overklasse, 2.1, 8.5, 10.5, 11.5 
Klike, 8.2, 9.7 
Kommunisme, kosmisk, 8.4 
Konflikt, 0.3, 7.2 
Kontor, 6.1 
Kontrakt, 8.6, 8.7, 8.8, 11.5, 13.7 
Kosmologi, Martinus, 0.1, 0.6, 4, 4.1, 9.7, 
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