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Af Martinus

“På disse to videnskaber er der den forskel, at medens 
den materielle videnskab kan forstås og accepteres med 
intelligensen og derved blive til realistisk kendsger ning, 
kan åndsviden skaben absolut ikke accepteres med intel
ligensen alene, selv om nævnte bevidstheds egenskab 
naturligvis udgør en stor medvirkende faktor. Her skal 
for det første en meget højt udviklet humani tets – eller 
kærlighedsevne til og dernæst den for den kosmiske 
sansning uundværlige intuitions evne.

Har man den højere udviklede kærlighedsevne og den 
heraf følgende tilsvarende intuition, kan man opleve  
tingene for sit eget vedkommende som absolut kends
gerning, selv om man ikke er i stand til at kunne for klare 
tingene og gøre dem til kendsgerning for andre, således 
som tilfældet er med den materialistiske videnskab.

Oplevelsen af åndsvidenskaben som kendsgerning er 
derfor i stor udstrækning automatfunktion. Den er en 
åndelig eller psykisk gave, der som en mental kraft 
overskygger væsenets bevidsthed, medens den materia
listiske videnskab derimod kun er et resultat af vilje
mæssig forskning, eksperimentering og iagttagelse. 
Man forstår derfor, at meget fremtrædende videnskabs
mænd, der er kapaciteter i material forskning og viden, 
undertiden ignorerer åndsvidenskaben som fantasi, som 
spekulation og digt”. 
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Af Martinus

“Det er de mennesker, i hvis bevidsthed sorger, lidelser 
og skuffelser har vakt medfølelsesevnen med andre, der 
har det svært. Altså mennesker, hvis følelsesliv er ud
viklet til en kærlighedsevne ikke blot rettet mod ét væsen 
af modsat køn, men mod omgivelserne i det hele taget. 
Dette menneskelige følelsesliv gør dem ikke sentimen
tale, thi samtidig er deres logiske sans, deres evne til at 
tænke og få overblik over årsager og virkninger, også 
udviklet. Disse mennesker er modne til at lære at tænke 
logisk ikke blot på fysiske, men også på åndelige om
råder. Og sådanne mennesker vil der blive flere og flere 
af i fremtiden. Det vil medføre en kurs ændring i viden
skabelig retning inden for mentale og ånde lige områder. 
Ikke i den betydning, at det er en videnskab som er for
beholdt mennesker med en bestemt uddannelse. Man 
kan snarere sige, at de mennesker, der vil være mod
tagelige for den kosmiske logik, er de mennesker, livet 
selv har uddannet”.  

“...Og hvem er det,  
der har brug for  
åndsvidenskaben? 

”Thi uvidenhed er nemlig  
den virkelige årsag til alt,  

hvad der hører ind under det, 
verden kalder ‘det onde’.  

Der hvor uvidenhed fjernes, 
ophører det såkaldte ‘onde’ 

med at eksistere.”
Martinus
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