
Åndsvidenskaben

Kærlighedens  
videnskab
 
Åndsvidenskaben vil blive en 
faktor i den jordmenneske
lige kultur, som i fremtiden 
vil få overordentlig stor 
betydning, idet den vil kunne 
hjælpe de enkelte mennesker 
bort fra flokbevidst heden og 
frem til en individuel tænke
evne. Mange mennesker tror 
ganske vist, at åndsviden
skaben blot er en ny religiøs 
sekt, eller forening, man kan 
blive medlem af. Men det er 
en misforståelse.

Åndsvidenskaben kan ikke 
udbredes ved propaganda 
eller suggestiv påvirkning, 
den kan modtages af de 
mennesker, som er blevet 
søgende og ønsker at kom
me i nærmere kontakt med 
livets evige love. En sådan 
kontakt kan ikke opnås ved 
noget medlemsskab og  
ikke engang ved studier, 
med mindre disse studier 
forbindes med en praktise
ring af næstekærlighed og 
tolerance.

Hvad skal vi med åndsvidenskaben?
“Ligesom menneskene på det materielle plan ikke kunne nå 
denne vældige viden og genialitet uden en fysisk videnskab, 
således kan de heller ikke få en virkelig viden og kundskab 
om deres væremåde, deres indstilling til livet og det daglige 
livs tanke gange uden gennem en åndsvidenskab.”



Åndsvidenskaben – Bønnen

Der ligger højpsykiske 
kræfter – hvid magi – 
gemt i den bevidste og 
uselviske bøn.
 
Udviklingen af Guds
forholdet:
• Først naturmenneske

tilstanden, med flerguds
dyrkning og blodige  
ofringer til disse.

• Så monoteisme, etguds
dyrkelse, gennem de  
humane religioner.

• Dernæst den ateistiske/
Gudsløse tilstand;  
mennesker hvis intelli
gens og retfærdighedssans 
forhindrer dem i at tro på, 
at et evigt helvedes luer 
venter den, der ikke lader 
sig døbe, konfirmere eller 
fødes uden for ægteskab. 
De kan ikke tro på forklar
ingen om, at en alkærlig og 
almægtig Gud behøver at 
sende og ofre sin uskyldige 
søn, for at kunne frelse 
skyldige drabsmænd.

• Sidst udviklingens mål; 
det færdige menneskes 
permanent dagsbevidste 
dialog med Gud.

Bønnens udvikling, mening og funktion
“Dyrets angstskrig i dødsøjeblikket er en automatisk bøn om hjælp.  
Der er naturligvis åndelige modtagere og dermed mening bag en sådan 
bøn eller instinktiv automatfunktion. Der var også modtagere af  
Jesus ord på korset: ”Fader forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre.”
Dyrets automatiske bøn gælder sin egen redning, mens Jesus bevidste  
bøn gælder tilgivelse af hans bødler og forfølgere, og er direkte 
adresseret til Gud.”



Åndsvidenskaben – Bønnen

Felt 1
Væsenet vist i første felt med den orange trekant 1 beder væsen 2 om noget, men får ikke hjælp, da dette væsen 
ikke kan eller vil hjælpe. 

Felt 2
Dernæst ser man væsen 1 bede til Gud. Det skal bemærkes, at det er en fordel hvis en sådan bøn stiles direkte til 
Gud, fx i form af ”Fadervor! Du som er i himlene” – det levner ingen tvivl om adressen.

Men alle bønner – selv det mindste suk – opfanges af Gud via skytsengle (gul trekant), der her stimulerer væsen 3 
til at hjælpe væsen 1. Dette sker ofte helt uden, at nogle af de nederste væsener ved, hvad der sker.

Felt 3
I næste felt ser man processen hvorigennem intellektuelle mennesker, fx kunstnere og videnskabsmænd – ofte 
intetanende – kan få inspiration eller intuitioner.

Felt 4
I det næste felt ser man den mediumistiske forbindelse med åndelige væsener, der kan være risikabel for men
nesker, der ikke er indviede på dette område. Uden viden om den rette beskyttelse er der stor fare for besættelse 
ved en sådan proces. Forbindelse til den åndelige verden gennem et medie, kan dog i visse situationer have sin 
berettigelse.

Felt 5
Det sidste felt illustrerer det kosmisk bevidste væsens forbindelse med forsynet. Selvom det evt. ikke kan se de 
hjælpende væsener med fysiske øjne, er det altså på ingen måde alene i sin mission på det fysiske plan.
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Disse gule trekanter symboliserer Forsynet og udgøres af dem, som er færdige med at inkarnere 
på jorden, og repræsenterer Guds primære bevidsthed.
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De orange trekanter symboliserer mennesker, der får hjælp eller inspiration fra åndelige væsener 
(de overliggende gule trekanter

Disse gule trekanter symboliserer diskarnerede væsener, der imellem jordeliv kan agere  
skytsengle for de fysisk inkarnerede væsener. 



Åndsvidenskaben – Karmaloven

Karmaloven går ud på, at det man sender ud, får man igen. 
Præcis som ekkoet i skoven. Denne åndelige lov gælder for 
alle levende væsener – hvad enten man er gul, sort, hvid 
eller rød – tysker, kineser eller dansker – om man tror på 
noget, eller ikke tror på noget. Præcis som tyngdeloven.
 
Karmaloven har ikke en fysisk form, men den kan opleves 
og sanses via livsytringer. 
 
Man kan stoppe en ubehagelig skæbne
Hvis f.eks. et menneske har begået et mord, har det 
dermed dannet en skæbnebue, der før eller senere vil 
ramme det selv. Hvis denne skæbnebue er af så kort 
varighed, at den rammer væsenet i samme liv, som den er 
udløst, vil væsenet opleve de fulde virkninger af mord, det 
har begået, og som har udløst skæbnebuen. Det vil blive 
totalt myrdet. 

Hvis skæbnebuen er af en sådan varighed, at den først 
rammer væsenet i det næste liv, har det fået udviklet sin 
humane evne, så det nu ikke i samme grad som i det for
rige liv er i stand til at myrde. Denne forandring af den 
humane evne vil da i en tilsvarende grad neutralisere noget 
af den tilbage vendende karma, så den bliver mildere. 

Det kan betale sig at være et godt 
menneske. For det man sender ud, 
får man igen. Man bestemmer derfor 
selv, hvordan ens liv skal forme sig.

Karmaloven er en undervisningslov og IKKE en gengældelseslov, som 
mange tror.

Hvis skæbnebuen først når væsenet i det tredie liv, er den humane evne blevet endnu mere udviklet. Og væse
net får da tilsvarende endnu mindre karma end i det andet liv. 

Hvis skæbnebuen først rammer væsenet i det fjerde liv, er den humane evne blevet så stærk, at det ikke mere 
kan nænne at dræbe og absolut ikke vil kunne begå mord. Den vil da være i stand til helt at neutralisere den 
tilbagevendende mordkarma, og væsenet vil ikke opleve nogen som helst virkning af denne sin tidligere uger 
ning. Det har fået den totale syndernes forladelse. Det har altså fået denne syndernes forladelse eller frigørelse 
fra mordkarmaen, fordi det, inden den kom tilbage, allerede var vokset fra at kunne myrde eller dræbe. Og 
dermed var mordkarmaen jo totalt overflødig. 

Væsenerne skal kun opleve den mørke karma for dermed at blive vænnet af med at skabe mørke 
handlinger. Men der, hvor væsenet ikke mere kan eller vil lave mørke handlinger, der er den tilbage
vendende karma jo totalt overflødig.



Åndsvidenskaben – De 6 tilværelsesplaner

Den røde farve symboliserer planteriget. Her kulminerer instinktenergien og befordrer auto matisk plantens ydre livsfunktioner.  
At instinktet fungerer så genialt skyldes tidligere åndelige tilværelsesplaner, hvor væsenet bevidst har trænet evner og viden op, der 
nu er blevet til ubevidste automatfunktioner. Instinktvæsenet lever i en indre åndelig lykkerus. En ”blomst” er således et ydre udtryk 
for denne indre salighedstilstand. De mange fysiske påvirkninger plantevæsenerne udsættes for fører dem mod dagsbevidsthed  
i den ydre materielle verden. Når væsenerne kan opleve dagsbevidst på det fysiske plan, kalder vi dem for ”dyr”.

Den orange farve symboliserer dyreriget. Væsenerne her oplever mere og mere en indivi duel organisme, adskilt fra den øvrige 
verden, med en egen fri vilje. Dette riges adskilte han og hunkønsvæsener, må ikke bare kæmpe for føde og husly i det daglige,  
men også for ægtemage og afkom. Således skabes mørkets kulminationszone. I dyreriget kan lidelsen, som væsenet skaber via sine 
egne handlinger, opleves dagsbevidst og dermed få den humane evne til at vokse. Væsenet vil med tiden blive et ”rigtigt menneske”, 
der via intuitionsevnen får kosmisk bevidsthed og selv kan opleve sig et med Guds bevidsthed.

Den gule farve symboliserer det rigtige menneskerige. Pga. lidelsesoplevelserne og en vis intellektualisering er vi her vokset 
frem til alkærligheden. Forsvar og enhver brug af magt er fortid i dette tilværelsesplan, hvor alle lever i kontakt med alkærligheden. 
Jordkloden og Jordmenneskeheden iler nu hastigt mod dette tilværelsesplan som Kristus bebudede skulle komme. I dette rige er 
Jordens mennesker forenet som ét folk i ét rige. Værdien af penge vil erstattes af værdien af arbejdsevnen. Fattigdom og lidelse 
ophører og hverdagen præges af humanitetsskabelse.

Den grønne farve symboliserer visdomsriget. Fra dette tilværelsesplan stammer alle de processer i verdensaltet. Fx konstruk
tionen af de levende væseners kropslige organismer og tekniske fuldkommenhed. I de åndelige riger skabes i tankematerie, og via 
tankebilleder kan disse ideer overføres til opfindere, musikere, kunstnere, forfattere og andre modtagelige individer på det fysiske 
plan. Ligesom disse fysiske væseners erfaringer på samme måde overføres til de åndelige verdener. Således opbygges og vedlige
holdes verdensaltets lavere riger. Alt det skabte er resultat af åndelige årsager. Via bønnen kan vi få direkte kontakt med dette 
åndelige årsagsplan. Hjulpet af disse verdeners usynlige og altid tjenende ånder.

Den blå farve symboliserer den guddommelige verden – livets højeste bevidsthedssfære – hvorfra alle idéer til skabelse og 
manifestation udspringer og siden bearbejdes i visdomsriget.

Den indigo farve symboliserer salighedsriget, det sidste i kredsløbet. Her bevæger væsenet sig ind i en indre saligheds
verden af erindringer opbygget gennem tilbagelagte kredsløb. Med tiden er minderne blevet bearbejdet til visdom og de oprindelige 
begivenheder fremtræder nu som funklende guldkopier. Det oplever sig som guddom i sit eget indre verdens alt af minder fra hele 
kredsløbet og først efter umindelige tider vil det begynde at mættes og længes mod kommende ny fysisk livsoplevelse i en højere 
spirals fysiske sfære. 

Planteriget
1.

Dyreriget
2.

Det rigtige  
menneskerige

3.

Visdomsriget
4.

Den  
guddommelige 

verden
5.

Overgangen fra den
åndelige verden  

til den fysiske verden  
og fra ét spiralkredsløb 

til det næste.

Overgangen fra de  
tre fysiske  
tilværelsesplaner  
til de tre åndelige.

Salighedsriget*/
Mineralriget

6.

*) Salighedsriget udgør mellemstadiet mellem den åndelige og fysiske verden. Dette rige skygger ind på det fysiske plan som mineralriget. Og vi kommer herefter  
 til et nyt spiralkredsløbs planterige, der efterfølges af et nyt dyrerige og dette igen af et rigtigt menneskerige og således fortsættende.



Åndsvidenskaben – De tre fysiske tilværelses 
planer i vores nuværende spiralkredsløb  

Det Rigtige menneskerige

Dyreriget med overgang til Det Rigtige Mennskerige (3)

Planteriget med overgang til dyreriget (2)

Mineralriget med overgang til planteriget (1)



Åndsvidenskaben – Kosmiske spiralkredsløb

Et solsystem

En klode

Et menneske

Et organ

En celle

Et atom

Mikrokosmos

Mellemkosmos

En galakse
Makrokosmos



Åndsvidenskaben – Det treenige princip

X1 – Skaberen X2 – Skabeevnen X3 – Det skabte

Da treenigheden er et fundamentalt begreb i den traditionelle kristendom 
forklares den på følgende måde i åndsvidenskaben:

Faderen – Verdensaltets evige Guddom. En totalt ubevægelig fuldkommen stilhed, udgør alle 
væseners inderste jeg og faste punkt – X1.  
Denne skaber er ophavet til det skabte, og derfor uden afgrænsning i tid og rum.

Sønnen – Guddommens skaberevne, der opspalter Guds evige allesteds nærværende uende
lige jeg til ”de mange”, til et uendeligt antal evige ”Gudesønner” – X2. 

Den hellige ånd – Guds evige bevidsthed og organisme – X3.
Gud er ifølge Det Tredie Testamente identisk med det evigt eksisterende verdensalt. 
Guds skaberevne består af alle levende væseners skaberevner, og Guds organisme består af 
alle levende væseners organismer.

Det skabte symboliserer 
grundenergierne og Guds 
bevidsthedsfelter.  
Det skabtes område som vi 
kender som faste, flydende, 
luftformige og stråleformige 
stoffer, underlagt evig for
vandling.

Skaberen symboliserer 
Guddommens evige, uende
lige jeg, som identisk med 
hvert levende væsens jeg.

Skabeevnen symboliserer 
Guddommens evige skab
erevne samt tilværelsens 
højeste vibrationstilstand 
som i Det Tredie Testamente 
benævnes moderenergien.



Åndsvidenskaben – Tilgivelse

Når man med sin intelligens prøver at forstå, at alle mennesker står på for 
skellige udviklings trin, får man efterhånden kræfter til at tilgive alt og alle.  
Nedenfor kan du læse om, hvordan man får kræfter til at tilgive sin næste,  
når han eller hun på forskellig måde generer én og fylder ens liv med  
vanskeligheder og problemer.

Ved at prøve på med sin intelligens at forstå, at vedkommende i øjeblikket ikke  
kan være ander ledes, end han eller hun er, ligesom en tidsel eller brændenælde 
ikke kan være anderledes, end de er. Og ved at indse, at når denne fjende 
bringes i vor nærhed, så er vedkommende kosmisk set ikke en fjende, 
der vil os til livs, men blot et redskab, hvorigennem Guddommen 
lader os høste, det vi selv engang har sået. Og ligeledes ved med 
sin følelse at forsøge at fatte sympati for det menneske, der ikke 
ved, hvad det gør, og som senere må høste, hvad man nu selv 
får overstået. Altså, når fjenden i virkelig heden ikke er årsag 
til ulempen, og når han eller hun på grund af sin fortid og 
med henblik på sin fremtid ikke i øje blikket kan være 
anderledes, end vedkommende er, er der jo al mulig 
grund til at tilgive og atter tilgive. 

Synes man, at man af og til mangler den nødven 
dige overbærenhed og kærlighed, behøver man  
blot at koncentrere sig på det kildevæld, hvorfra  
al universets kærlighed strømmer, da forsvinder 
al vrede og bitterhed, og man føler, at den 
eneste fjende, man har, er det i ens eget  
sind, der modarbejder den humane  
evnes vækst og aktivitet.

Lilla kan ikke forstå Grøn,  
da Lilla har ikke været på 
Grøns udviklingstrin endnu. 
Lilla kan dog i nogle tilfælde 
inspireres af Grøn og vil med 
tiden nå op på Grøns  
nuværende udviklingstrin.

Grøn kan godt forstå Lilla,  
da Grøn har været på  
Lillas udviklingstrin.  
Lilla træner Grøn i tolerance.

Alle mennesker er ikke 
inkarneret på jorden 
på samme tidspunkt, 
og vi befinder os derfor 
heller ikke på samme 
udviklings trin. Udviklings
trinnet afhænger af vores 
tidligere livs erfaringer. 
Det eneste vi tager med 
fra liv til liv er nemlig 
vores erfaringer/talenter 
(på godt og ondt).



Åndsvidenskaben – Intuitionen

Ud fra Martinus’ analyser af virkeligheden kan vi skabe os en første teore
tisk forståelse af de dybere sammenhænge i livet. Alene en sådan første 
teoretisk forståelse kan give os en total forandret og mere optimistisk 
plevelse af verden og vores egen virkelighed. For at komme videre fra  
teoretisk forståelse til dybere indsigt skal den menneskelige bevidstheds 
intuitionsevne udvikles. Denne evne er mange videnskabsmænd, kunstnere 
og andre allerede i et vist omfang fortrolige med, som noget der glimtvis 
kan medføre store spring i erkendelsen.

Yderligere vækst i intuitionsevnen kræver, ifølge Martinus, at den enkelte forsker og sandheds
søger ikke blot udvikler sin intelligens, men i lige så høj grad udvikler sine humane og moralske 
egenskaber til et stadigt højere niveau. Det er med andre ord en veludviklet balance mellem  
intelligens og human følelse, der vil udgøre grundlaget for en højere intuitiv bevidsthed hos frem
tidens mennesker – og fremtidens forskere vil have en kærlighed til og respekt for alt levende.

Intelligens
(Ild)

Intuition
(Damp)

Modsætningerne

Resultatet

Human følelse
(Vand)

Processen

Alkymisk proces



Åndsvidenskaben – Døden en genfødsel

Vi ved alle, at vi er født til denne verden, og at vi engang skal dø. I almin
delighed er det ikke noget, man går og tænker over, men af og til dukker  
tanken op, ikke mindst når man oplever andres død – specielt når det drejer 
sig om mennesker, man har holdt af og vil savne i den daglige tilværelse.

Gennem dødens port kan man komme til mange vidt forskellige verdener eller sfærer. Det er 
ikke steder på samme måde, som man taler om steder i den fysiske verden, det er tilstande 
eller bølgelængder, idet den åndelige verden er en helt elektrisk verden. Derfor er det også 
sådan, at man netop kommer til at opleve det i den åndelige verden, som man med sin egen 
bevidsthedstilstand kan komme på bølgelængde med, hverken mere eller mindre.

Mellemstadiet
Her giver vi slip på vores mørke tanker og følelser.
Vi får hjælp fra skytsenglene, hvis vi beder om det.

Det åndelige plan

Porten  
for  

børn

Porten  
for  

unge  
mennesker

Porten  
for  

mennesker  
i en moden alder

Porten  
for  

gamle  
mennesker

Det fysiske plan



Åndsvidenskaben – Skytsengle

Skytsåndsprincippet er et universelt princip. Det gælder såvel i den  
fysiske som i den åndelige verden, og ligesom der er fødselshjælpere,  
når vi fødes til den fysiske verden, hvilken proces jo faktisk er en død  
fra den åndelige verden, er der også fødselshjælpere, når vi dør fra den 
fysiske verden og fødes til den åndelige verden.

Disse hjælpere, skytsånder eller skytsengle, hvad man nu vil kalde dem, er væsener, som 
specielt har evner og lyst til at hjælpe andre, og på grund af universets tiltræknings og  
frastødningsprincip kommer de netop til at hjælpe de væsener, som de er særligt egnede til  
at yde hjælp.

Skytsånderne viser sig i den skikkelse, som i den givne situation vil være til den 
største hjælp
Er det som de engle, vi så i vor barndoms billedbibel med 
stråleglorie, hvide gevandter og englevinder, skytsånderne 
viser sig for det væsen, de skal hjælpe?

Kun hvis den der skal hjælpes venter, at de vil se sådan ud 
ellers ikke, hvis vedkommende ikke er klar over, hvad det 
er, der egentlig er sket. I den åndelige verden lystrer den 
psykiske materie viljens og tankens bud, og derfor kan  
den hjælpende ånd med sin vilje og tanke forme sit ånde
lige legeme og vise sig i den skikkelse, som i den givne 
situation vil være til den største gavn og hjælp. Måske er 
skytsånden et væsen, som har kendt den, der skal 
hjælpes, under sit liv i den fysiske verden, og vil da vise sig 
i den kendte skikkelse for at kunne være til trøst og gavn 
og vejledning.

Der er også den mulighed, at den, der trænger til hjælpen, 
føler, at en læge, en sygeplejerske eller lignende  
hjælpere fra den fysiske verden netop ville være den 
rigtige hjælp, og så vil væsener, der ligner dem, også vise 
sig. De vil suggerere de mørke tanker bort fra det  
ulykke lige menneskes bevidsthed og lidt efter lidt gøre ham 
eller hende bekendt med, hvad der er sket, og hjælpe ved
kommende til rette og føre ham eller hende til den ånde lige 
sfære, som i øjeblikket vil være på bølgelængde med de 
tanker og følelser, der er dominerende i bevidstheden.

I vor tid, hvor så mange unge soldater er døde på slagmarken med bevidstheden fuld af angst, 
og det er sket så pludseligt, at de ikke ved, at de er døde, vil hjælpere netop i mange  
tilfælde være Røde Korssoldater, sygeplejersker og læger, og de vil vågne op på et 
lazaret og lidt efter lidt vænne sig til, at de ikke fejler noget, når blot de ikke selv tror, at de 
gør det.

Noget lignende er gældende, hvis et menneske er død efter lang tids sygeleje. Det kan også den 
første tid efter døden opleve et hospitals atmosfære og miljø og være omgivet af kær
lige sygeplejersker og læger, indtil det opdager, at det kun er i dets egen tankeverden, syg
dommen eksisterer, og når disse tanker overvindes, behøver skytsånderne ikke mere at vise sig 
som sygeplejere for at være på bølgelængde med den, der trængte til hjælp og vejdning.



Åndsvidenskaben – Tossegodhed

Den humane evne er jo en udviklet stærk sympati for alt levende. Men en sådan 
sympati følelse kan lige såvel være ulogisk som logisk. En ulogisk sympatifølelse 
er det samme som det, vi i Livets Bog har udtrykt som tossegodhed. 

Tossegodhed er at understøtte eller hjælpe svindlere og bedragere, der under en 
camoufleret nød, sygdom eller elendighed søger at udnytte mennesker med stor 
sympatifølelse og således uberettiget eller under falsk foregivende søger at leve 
højt på disses gavmildhed.
  
At understøtte sådanne mennesker er det samme som at føre disse mennesker 
i fordærv. En sådan sympatifølelse kan derfor ikke udtrykkes som kærlighed. 
Derfor må et væsens sympatifølelse netop intellektualiseres, således at den kan 
udløses logisk eller på en sådan Måde, at den ikke bliver til fordærv. En sådan 
intellektualiseret sympati eller følelse er det samme som den absolutte rene  
kærlighed.


