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Kære venner,
Du sidder med det nye sommerbrev i hænderne i et nyt 
layout og design, som vi har implementeret gennem det 
sidste halve år. Et design som også indbefatter tids-
skriftet Kosmos og vores nye hjemmeside. Designet er et 
symbolsk udtryk for den metamorfose eller forandring, 
som kendetegner udviklingen inden for Martinus Institut 
i disse år. Det har været et mangeårigt ønske at designe 
en ny tidssvarende hjemmeside, som på en enkel, smuk 
og overskuelig måde informerer om Martinus’ værk, Det 
Tredje Testamente, og som tillige informerer om Martinus 
Institut og om Martinus Center i Klint. Hvis du prøver 
at danne dig et overblik over den nye hjemmeside, vil du 
opdage mange fornyelser. Vi kan f.eks. nævne følgende: 
en udvidet introduktion til Martinus Verdensbillede, svar 
på spørgsmål til Martinus, en aktuel temaartikel, tips til 
nye interesserede, præsentation af alle Martinus’ bøger, 
visning af de 44 symboler med tilhørende korte forklarin-
ger, kurser og foredrag, historiske oplysninger samt infor-
mation om de forskellige opgaver og det frivillige arbejde 
på Martinus Institut og i Martinus Center, Klint.
 Den meget omfattende nye hjemmeside vil i første 
omgang blive oversat til engelsk, svensk, spansk og tysk. 
Mindre omfattende versioner af hjemmesiden på andre 
sprog vil udkomme, efterhånden som oversætterhjælp 
dukker op. Hvad så med esperanto, kunne man spørge? 
Esperanto er ganske vist Martinus Instituts officielle ver-
denssprog, men vi har af praktiske og pragmatiske grun-
de valgt at prioritere engelsk højt, da sproget jo indtil 
videre er at betragte som et slags verdenssprog. Men hen 
ad vejen vil hjemmesiden naturligvis også kunne findes i 
en opdateret esperantoversion.
 Det har længe været muligt at søge i Martinus’ vær-
ker på hjemmesiden, men som noget ganske nyt er det 
nu muligt at læse Livets Bog 1-2, 4-7, Logik og Den 
Intellektualiserede Kristendom direkte på nettet. De 
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andre dele af værket vil efterhånden følge efter. Den læsbare version af vær-
ket vil i princippet gøres tilgængelig på alle de sprog, hvor der forekommer 
oversættelser af Martinus’ værk. 
 Med læsefunktionen er en milepæl i Sagens historie indtrådt. Når læse-
funktionen findes på engelsk, svensk, spansk og tysk (og siden hen på 
alle de sprog, hvor der findes oversættelser) er Martinus’ værk, Det Tredje 
Testamente, i princippet gjort tilgængeligt for alverden. Man vil kunne sidde 
i den fjerneste krog på jorden og læse Det Tredje Testamente online!
 Desuden er vores nye webshop gået i luften, og vi kan glæde os over, at 
den allerede er blevet benyttet af interesserede fra andre dele af verden.
 Det har været et enormt stort og tidskrævende arbejde at lave den nye 
hjemmeside, og Instituttets medarbejdere glæder sig over igen at have mere 
tid til de mange andre væsentlige opgaver. 
 De frivillige medarbejderes bidrag og arbejdsindsats er en livsnerve og 
nødvendighed, for at hele den store organisme, som Martinus Institut og 
Martinus Center er, kan fungere i sin helhed. Vi er i rådet dybt taknemmelig 
for den store arbejdsindsats, som de frivillige medarbejdere, de faste med-
arbejdere og alle andre medarbejdere rundt omkring i verden, udfører for 
Sagen. En Sag som sluttelig vil føre til skabelsen af en ny verdensmoral – en 
ny verdenskultur. 

Martinus’ symboler – farver, trykning og bevaring
Med den rivende udvikling inden for computerteknologien, software, tryk-
keteknik og digitalisering har det længe været et stort ønske at kunne stan-
dardisere symbolernes farver ved hjælp af farvekoder, så symbolgengivelser 
fremtræder så ensartet som muligt. 
 Martinus tegnede symbolerne i perioden 1927-1971, hvoraf størstedelen af 
symbolerne blev skabt i årene 1927-1942.
 Martinus’ originale symboler ligger enkeltvis bevaret i store mapper med 
syrefrit papir mellem hvert symbol. Symbolerne blev konserveret og lagt 
i disse mapper i 1996 efter anbefaling fra Nationalmuseets papirafdeling. 
Instituttet behandler originalsymbolerne med meget stor omhu, og kun sjæl-
dent kommer de ud i dagslys, da dagslyset er med til at nedbryde farverne.
 I foråret 2007 nedsattes en symbolfarvegruppe, hvis arbejde primært 
bestod i at finde frem til 7 standardfarvekoder svarende til grundenergifar-
verne samt moderenergifarven. Farvekoderne skal bruges i nutidigt og frem-
tidigt arbejde for at sikre en ensartethed i symbolgengivelser, idet det viser 
sig, at symbolernes farver gengives forskelligt, alt efter hvilket medie der 
anvendes (pc-skærm, projektor, papirtryk, overhead osv.). Det er derfor også 
nødvendigt at arbejde med flere sæt farvekoder, der er afstemt til det pågæl-
dende medie, for at få det samme visuelle slutresultat.
 Vi begyndte med indgående at se på Martinus’ originale symboler og især 
symbol 12, Grundenergiernes kombination. De forskellige symboler blev 
sammenlignet, og det stod os hurtigt klart, at opgaven ikke var helt enkel 
at løse, idet de 7 grundenergiers farver mere eller mindre afveg fra hinan-
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den. En naturlig forklaring kunne være, at Martinus ikke har benyttet det 
samme farvefabrikat til alle symbolerne. Som det ene faste udgangspunkt i 
processen gik vi ud fra solspektrets farver, og ved hjælp af en glasprisme og 
utallige forsøg skærpedes vores farvefornemmelse mere og mere.
 “Disse tilværelsens seks grundenergier i forbindelse med moderenergien 
danner altså hver især en zone i tilværelsen, hvor de præger denne med deres 
særlige specielle natur eller vibrationstilstand, således at der opstår tilsva-
rende seks forskellige former for tilværelsesplaner og dermed seks store grund-
former for oplevelse af livet.
 Da disse grundenergier i deres absolutte renkultur i princip svarer til sol-
spektrets syv farver og fremtræder i samme rækkefølge som disse, vil et over-
blik over samtlige tilværelsesplaner og grundenergier se således ud: ...” (Livets 
Bog 1, stk. 261).
 Et andet vigtigt holdepunkt har været Ditte Bruus-Jensens håndkolore-
ring af symbol 12, Grundenergiernes kombination, fra 1963 med følgende 
underskrift af Martinus: 
 “Disse farver er de absolutte ordinære – således må alle symbolerne være i 
fremover.” (1/6-1979  Martinus).
 Efter mange inspirerende møder fik vi foretaget nogle prøvetryk af symbol 
12, Grundenergiernes kombination, på forskelligt papir, idet vi erfarede, at 
farverne skiftede karakter alt efter papirkvalitet (glittet/mat eller hvidligt/
gulligt). Det fik os til at arbejde med to farvekodesæt.
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 I foråret 2009 afsluttedes arbejdet med at definere de nye farvekoder. Det 
første resultat af de nye farvekoder vil kunne ses i det kommende Det Evige 
Verdensbillede 5, som kommer til at indeholde ca. 32 nye symboler. 
 Det har i mange år været et ønske fra Instituttets side at få lavet digitale 
kopier af alle Martinus’ originalsymboler, både med henblik på opbevaring 
og det tryktekniske arbejde. Ved den første udgave af Livets Bog 1 og senere 
symboler i Livets Bog og de tre første symbolbøger blev der lavet metaltryk-
keplader. Instituttet har stadig nogle af disse metaltrykkeplader liggende. 
 Martinus har lavet mange af originalerne på A1-papir, dvs. i overstørrelse 
i forhold til størrelsen i bøgerne, og i hans levetid fandtes der ikke indscan-
ning eller andre teknisk nemme løsninger, kun fotografering. Ved fremstil-
lingen af pladerne til Livets Bog og symbolbøgerne har Martinus direkte 
været involveret ved kontrol af farver, men firefarvetryk har ret store 
begrænsninger med hensyn til klarhed i farverne, specielt orange og grøn, da 
der gøres brug af blandingsfarver.
 Det er nu blevet teknisk muligt at scanne/fotografere papirstørrelser op 
til A0, og Instituttet undersøgte forskellige løsninger i løbet af 2008. Vi fik 
mulighed for at lease en A1-scanner fra Tyskland, men den benyttede sig af 
en form for “arkføder”, dvs. at symboler skulle fremføres over en valse med 
en lille mekanisk påvirkning til følge, og denne løsning blev derfor forkastet.
 Vi kom efterfølgende i kontakt med Det Kongelige Biblioteks fotografiske 
afdeling og afdelingen for scanning og bevaring af bøger, og var på besøg inde 
på “Den sorte diamant”, hvor vi fik foretaget nogle prøvescanninger og prø-
vefotos for at afgøre, om dette var en mulig løsning. Det Kongelige Biblioteks 
eksperter anbefalede fra starten at fotografere symbolerne.
 Det viste sig hurtigt, at den bedste løsning for os var en fotografering af 
symbolerne. Vores største bekymring var at bringe symbolerne ud af huset, 
og vi spurgte dem, om de ikke kunne nedtage deres atelier og opsætte det 
på Instituttet. Heldigvis sagde de ja, og løsningen blev, at vi fremstillede en 
særlig “væg”, hvorpå den specielle glasplade, som de bruger, kunne fastgøres. 
Derudover ville de komme med kamera, stativer, lamper, glasplade og com-
puter. 
 Den 25. og 26. marts 2009 kom alle symbolerne ud af boksen. Et for et 
blev symbolerne lagt på glaspladen, som så blev fastsat på “væggen”, og sym-
bolet blev fotograferet. Vi har nu modtaget de fremkaldte digitale billeder fra 
Det Kongelige Bibliotek, og Martinus’ symboler er nu på bedste vis digitalt/
elektronisk bevaret for eftertiden.

Aktiviteter i Martinus Center – Klint
Der har været megen aktivitet i Martinus Centeret i Klint det seneste halve 
år, og i begyndelsen af maj indviede vi vores første pyramidehytte. Herefter 
er yderligere 2 blevet lavet helt færdige, og et langt og flittigt arbejde er til-
endebragt. 
 Ud over 3 pyramidehytter har vi også fået færdiggjort 3 mindre hytter, og 
det betyder, at der nu står i alt 14 hytter på campingpladsen.
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 I forbindelse med renovering af de ældre sommerhuse har “Klokken” stået 
for tur. “Klokken” er det sommerhus, der ligger helt ned til havet. Dette som-
merhus har nu fået helt nyt køkken, badeværelse og nyt interiør, og er blevet 
løftet i kvalitet.
 Det er meningen, at alle sommerhuse skal gennemgå en større eller min-
dre renovering over de næste år.
 Vi er også begyndt at investere i alternative energiformer. I alt har vi fået 
installeret 5 varmepumper. Udover varmepumperne har vi fået et solar-ven-
ti-anlæg, som ved hjælp af solen producerer varm luft til receptionen.
 Vi har også fået tilbud på et jordvarmeanlæg, som vil give en billig og mil-
jøvenlig varme på Terrassen, receptionen, kontoret samt 2 af vores lejlighe-
der. I øjeblikket har vi dog ikke økonomi til den installation, som vil koste op 
mod 300.000 kroner.
 De stadige fornyelser i Martinus Center er en del af den stille udvikling, 
der har været i gang siden centerets start i 1935. Den udvikling skyldes 
blandt andet de mange frivillige medarbejdere, som møder op og yder et stort 
stykke arbejde året rundt.

Samarbejdsmoral og verdensmoral
Vi lever i en tid, hvor vi tydeligt ser menneskets forvandling fra dyr til men-
neske. Med en finanskrise, som med stor kraft hvirvlede ind over jorden for 
nogle måneder siden, viser livets anskuelighedsundervisning, at det stadig 
på mange områder er jungleloven, som gælder. Forretningsprincippet er 
blevet så dominerende i vor tid, at næsten alt er til salg. Og salget kan ikke 
gå hurtigt nok. Det gælder om at få det størst mulige overskud og den størst 
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mulige vækst på så kort tid som muligt, ganske ligegyldigt om varen bliver 
solgt for langt mere, end den er værd. Hurtig vækst og effektivitet er blevet 
parametre, som adskillige ting bliver målt efter. Effektivisering og privati-
sering er de redskaber, som bliver opfattet som naturlige elementer i denne 
tankegang. Så indgroet er denne mentalitet efterhånden blevet, at kun gan-
ske få mennesker stiller spørgsmålstegn derved.
 I denne periode, med en dominerende forretningstankegang, som let sni-
ger sig ind på andre områder, ja selv ind på politiske, religiøse og spirituelle 
områder, er det let at begynde at opfatte disse områder som en vare, der blot 
skal sælges med så stor en tilhængerskare som muligt. Midt i denne frem-
herskende mentalitet kan det være tankevækkende at se lidt på vor egen 
rolle og væremåde som menneske, men også Sagens rolle i denne forbindelse.
 “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 ind-
plante kosmisk mentalitet i menneskene. Og så er det vores praktiske frem-
gangsmåde, at vi netop afskaffer alt det meget ukosmiske, som menneskene 
endnu slås med.” (Martinus, rådsmøde 05.02.74).
 “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.” 
(Martinus, rådsmøde 05.02.74).
 Begrebet moral har måske hos mange mennesker en mærkelig klang. 
Måske bliver det opfattet som et begreb, som hører en svunden religiøs livs-
opfattelse til. En størrelse som det kan være svært at håndtere i et moderne 
liv og samfund, hvis man bevæger sig væk fra kirkelige og religiøse kredse. 
På mange måder lever vi i en åndsfattig tid, hvor moralske problemstillinger 
hører sjældenheden til. 
 Men måske den moralske anskuelsesvinkel vil være løsningen på mange 
af vor tids problemer og dilemmaer. Med Martinus’ forklaring får begrebet 
“moral” en helt anden meget central betydning i alle menneskers liv.
 “Hvad er da moral, og hvad bestemmer denne moral? – Moral er den 
erkendelse eller livsopfattelse, efter hvilken et menneske styrer sit liv, dikterer 
sig selv sine handlinger og sin væremåde over for omgivelserne. Da omgivel-
serne igen reagerer i forhold til denne et væsens handlemåde, bliver et væsens 
moralopfattelse altså i virkeligheden den bestemmende faktor i dets endelige 
skæbnedannelse. Denne omgivelsernes reaktion bliver således det levende 
væsens skæbne, men årsagen til denne reaktions særlige karakter, dens frem-
træden som behagelig eller ubehagelig, vil altså være et svar, være en følge 
af den særlige måde, hvorpå vi selv reagerer over for omgivelserne.” (Kosmos 
8-1998, Mennesket og moralen eller livets færdselsregulering).
 Martinus betoner flere steder vigtigheden af at leve analyserne og gøre 
dem til en del af sit liv. Først i det daglige livs vekselvirkning med omgivel-
serne vil man på sin egen krop og sjæl mærke analysernes betydning, dybde 
og sandhed.
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 “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 over for alt og alle. Kun moralsk ufærdige væsener døm-
mer 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).
 Et vigtigt kendetegn ved Sagen er det moralske aspekt, som det er en 
kunst at formidle uden at moralisere. Martinus’ analyser er en stor gave og 
hjælp til bedre at forstå os selv og livet. Med analyserne i ryggen har vi fået 
en vældig hjælp til at indstille vort kompas i den retning, hvor vi ved vores 
væremåde efterhånden kan skabe mere og mere glæde og harmoni omkring 
os og til sidst blive en lysende og varmende sol for vore omgivelser.
 Og vi vil lade Martinus få et sidste ord med citatet fra de to sidste stykker 
i Livets Bog 7, fra kapitel 16, som bærer titlen “den kosmiske verdensmoral”:
 “... Alle jordens mennesker vil således tilsidst hver især blive en virknings-
fuld, urokkelig celle i åbenbaringen af den altoverstrålende, guddommelige, 
lysende ånd eller varige, totale fred, som verden for længst er begyndt at 
hungre efter.” (Livets Bog 7, 2663).
 “Det er denne ånd, som i absolut forstand er den samme som den, der 
svævede over vandene, og i kraft af hvilken Guds skabelse udelukkende fore-
går. Det er denne ånd, der er Guds primære bevidsthed, og som i den kristne 
verdensreligion er udtrykt som "den hellige ånd". Og det er denne guddom-
melige ånd og den heraf følgende væremåde, Gud i sin urokkelige kærlighed 
har åbenbaret for os i form af de kosmiske analyser. Og med disse kosmiske 
analyser i hjerne, hjerte og væremåde vil det jordiske menneske komme til at 
funkle og stråle som en kærlighedens, visdommens og kunstens sol for sine 
omgivelser. Og med en menneskehed af sådanne sole vil jordens kontinenter 
og have blive kosmisk lysende. Hvor før krigens dødsrallen, jammer og nød-
skrig, bombeeksplosioner og kulturundergang og andre af uvidenhedens og 
overtroens helvedesmanifestationer saboterede verdensfreden i Guddommens 
sekundære bevidsthedsregioner, vil djævlebevidsthedens natsorte skygger 
komme til at vige for Guds åsyns strålevæld i en menneskehed, der er blevet 
ét med Gud, ét med kærligheden, ét med visdommen, ét med glæden og salig-
heden. Hen over dette guddommelige riges lysende vange går den evige livets 
vej endnu dybere og dybere ind i Guds riges salighedsregioner i livseventyrets 
uendelighed og evighed.” (Livets Bog 7, 2664).
 Fra Instituttet og bestyrelserne ønsker vi alle en rigtig god sommer

Med kærlig hilsen
Willy Kuijper   Inger Sørensen   Tune Laug   Solveig Langkilde   Liesel Lind   

Per Jan Neergaard   Erik Hvalsøe
Bilag: Girokort – til støtte for de mange opgaver. De modtagne midler anvendes til at dække 
løbende udgifter, til investeringer og som uddelinger til aktivteter, der støtter det løbende 
arbejde. Se nærmere om Instituttets økonomi i Kosmos nr. 6, 2009 og på www.martinus.dk



Mindedagen 2009
Vi indbyder til mindedagen i Klint, som i år holdes lørdag den 8. august kl. 13. 
Dørene til foredragssalen åbnes kl. 12.30. 

Program for mindedagen
1. Stemningsbilleder fra Klint
 ved Willy Kuijper

2. Velkomst 
 ved Eigil Kristensen

3. Udviklingen fortsætter – information fra rådet
 ved rådets formand Willy Kuijper

4. Mit liv som radiomand og kulturformidler med Martinus’ kosmologi i hånden
 ved Hans Skaarup

5. Martinus’ åndsvidenskab ved et universitet i Venezuela
 ved Eduaro Serano

Pause 
Med traktement og hyggeligt samvær på Terrassen

6. ”Struktur”
 ved kunstneren Vibeke Falk

7. ”Mod lyset”
 musik ved Erik Grind, Felicia Carlberg, Tove Allerberg og Janeric Ström

Mulighed for suppe ca. kl. 17.30 på Terrassen. Pris kr. 70,-

Tilmelding til mindedagen skal ske senest onsdag den 6. august til Martinus 
Institut på info@martinus.dk, tlf. 38 34 62 80 eller til receptionen i Klint, tlf. 
59 30 62 80. Det er klogt at tilmelde sig i god tid, da pladserne ret hurtigt bli-
ver optaget. Entré 100 kr. betales ved indgangen. Praktisk hjælp på selve dagen 
til køkken, rengøring mm. er meget velkomment. Henvendelse til receptionen i 
Klint. 


