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Duplik 

I sag nr. BS 31(-2382/2013 

Københavns Byret 

Martinus Idealfond 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

CVR: 20033878 

mod 

Åndsvidenskabsforlaget 

v/ Kurt Christiansen 

(herefter Åndsvidenskabsforlaget) 

Limfjordsvej 29 

2720 Vanløse 

Kosmologisk Information 

(herefter samlet betegnet Kosmologisk Information) 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

CVR: 12139101 

Kosmologisk Information 

v/ Ruth Olsen 

(herefter samlet betegnet Kosmologisk Information) 

Klintvej 104, Klint 

4500 Nykøbing Sjælland 

CVR: 17398954 

www.martinus-webcenter.dk 

v/ Søren Ingemann Larsen 

(herefter Martinus Webcenter) 

JOHAN SCHLUTER 



Vesterled 35, st. 

2100 København Ø 

Fonden Det Tredie Testamente 

(herefter DTI) 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

CVR: 29146721 

Livets Skole i Åndsvidenskab 

(herefter Livets Skole) 

v/ Jan Langekær 

Vestregade 6A 

2605 Brøndby 

Sagsøgers replik giver anledning til følgende yderligere bemærkninger, idet tidligere 

nedlagte påstande, anbringender og sagsfremstilling i øvrigt fastholdes med 

nedenstående modifikationer. 

Supplerende sagsfremstilling 

Rettelserne 

Rettelsernes omfang er massivt. Som bilag E fremlægges en oversigt udarbejdet af 

de sagsøgte, som viser, at der alene i Livets Bog I -VII er foretaget mere end 

200.000 rettelser. Alene på de 12 første sider af bind l er der foretaget over 1000 

rettelser. 

Det samme gør sig gældende for de øvrige værker. 

Mængden eller karakteren af rettelserne er imidlertid ikke det afgørende element i 

denne sag. For den store mængde af personer, der tror på og lever efter Martinus 

åndsvidenskab, har Martinus' værker karakter af hellige skrifter. 

For disse personer sidestilles Martinus' værker med Biblen, og Det Tredie Testamente 

anses helt bogstavligt som en fortsættelse til Biblen. 
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Det er af den grund helt essentielt for de mange tusinder, der tror på dette, at der 

ikke rettes i teksterne overhovedet. Dette gælder også, selvom de fleste ændringer 

måtte være sproglige ændringer. 

Martinus havde også selv denne opfattelse. Der er allerede i svarskriftet redegjort for 

og dokumenteret, at Martinus anså det som strengt nødvendigt, at værkerne blev 

bevaret uændret. 

Det er uforståel igt, at sagsøger fortsat påstår, at Martinus skulle have ønsket 

sagsøgers ændringer af værkerne henset til den allerede fremlagte dokumentation 

for det modsatte. Som også nævnt i svarskriftet, har sagsøger endda selv erklæret, 

at deres mål er at bevare Martinus' værker uændret og stille værkerne til rådighed 

for omverdenen, jf. bilag A. 

Det er da også udokumenteret, at Martinus skulle have ønsket, at værkerne blev 

udgivet på nudansk, som sagsøger påstår på side 3 i replikken. Dette ville da også gå 

stik imod Martinus egne ønsker, jf. bilag 3 (Love for Martinus Idealfond) samt 

sagsøgers egne udtalelser om sagsøgers formål , jf. bilag A. 

Som yderligere dokumentation for, at Martinus ikke ønskede ændringer i værkerne af 

nogen art, fremlægges som bilag F en CD indeholdende et uddrag fra Martinus' tale 

den 9 . august 1980. I uddraget udtaler Martinus utvetydigt, at sagsøger efter hans 

død skal sørge for, at der ikke laves om på bøgerne og teksterne. 

Derudover fremlægges som bilag G en erklæring fra Rolf Elving . Rolf Elving stod i 

mange år Martinus meget nær, ligesom Rolf Elving var medlem af sagsøgers råd i en 

lang periode. I erklæringen beskrives det, at Martinus utvetydigt og adskillige gange 

har udtalt, at der ikke måtte ændres i værkerne overhovedet. 

Baggrunden herfor er som også nævnt ovenfor, at Martinus' værker betragtes som 

hell ige skrifter på højde med Biblen. Dette mente Martinus også selv. 

Som dokumentation herfor fremlægges som bilag H en CD indeholdende uddrag af 

Martinus' taler fra den 11. august 1971 og den 11. august 1979. I talerne erklærer 

Martinus' utvetydigt, at værkerne efter hans opfattelse er hellige skrifter, som udgør 

en fortsættelse til Biblen. De udgør efter Martinus' opfattelse den talsmand, som 

Jesus ifølge Johannes-evangeliet 14 :26 bebudede. 
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Som yderligere dokumentation fremlægges som bilag I uddrag fra referater af 

udvalgte r~dsmøder afholdt hos sagsøger i perioden 1975-1981. P~ disse møder 

udtaler Martinus utvetydigt, at hans værker udgør ovennævnte talsmand og udgør 

fortsættelsen til Biblen. 

Det formodes ikke, at sagsøger bestrider, at Martinus' værker anses for hellige 

skrifter blandt de flere tusinde personer, som lever efter Martinus ~ndsvidenskab. 

N~r sagsøger foretager rettelser i værkerne, som ikke er autoriseret af Martinus selv, 

s~ svarer det blandt de personer, der lever efter Martinus' ~ndsvidenskab til, at 

personerne hos sagsøger "forurener" værkerne . For disse personer st~r det soleklart, 

at sagsøgers frivillige, der foretager rettelserne i værkerne, p~ ingen m~de har den 

~ndelige bevidsthed, som Martinus havde. Det formodes, at sagsøger er enig heri. 

At sagsøger laver rettelseslister, kan naturligvis ikke i sig selv medføre, at 

ændringerne i værkerne af den grund kan accepteres. Sagsøger giver p~ trods af 

listerne ikke adgang til værkerne i den form, som Martinus selv skrev dem. Listerne 

udgør jo ikke en reel adgang til at studere de oprindelige udgaver. 

Det samme gør sig gældende for originalmanuskriptet til Livets Bog I-VII, som findes 

p~ sagsøgers hjemmeside, som har været tilgængelig siden februar 2010. Livets Bog 

I-VII udgør mere end 2700 sider, og det er alene muligt at udskrive værket ved at 

udskrive en side af gangen . Adgangen til at anvende værket - eksempelvis 

studiegrupper, som Martinus ønskede det - er derfor ikke i realiteten til stede. 

De sagsøgtes eneste form~l med deres handlinger er som allerede beskrevet 

svarskriftet at give adgang til værkerne i uændret form. 

Sagsøger nævner p~ side 4 i replikken, at "det er sagsøger, der er indehaver af 

ophavsretten til Værket, og det er sagsøger der derfor suverænt bestemmer, 

hvordan denne ophavsret skal forvaltes." 

Det kan imidlertid udledes af den eksisterende praksis vedrørende EMRK artikel 10, 

at dette ikke i alle situationer er korrekt . Hvis det i alle situationer forholdt sig som 

anført af sagsøger, s~ ville der jo ikke eksistere sager om forholdet mellem EMRKs 

artikel 10 og immaterielle rettigheder. Disse sager eksisterer imidlertid, og det kan 

udledes af disse sager, at i tilfælde, hvor en ophavsret anvendes til at forhindre 

adgang til et værk, s~ kan handlinger, som isoleret set udgør ophavsretlige 

krænkelser forsvares i henhold til EMRK artikel 10. 
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I denne sag anvender sagsøger ophavsretten til at forhindre adgangen til værker, 

som af en meget stor personkreds anses for hellige tekster. Dette sker på trods af 

mange opfordringer gennem mange år til, at sagsøger skulle stille værkerne til 

rådighed . 

Særligt vedrørende de forskellige udgaver af værkerne 

Åndsvidenskabsforlaget har udgivet værkerne i førsteudgaver, idet disse udgaver 

med den største sikkerhed indeholder Martinus' egne ord. 

De senere udgaver af værkerne, som er udgivet i Martinus' levetid indeholder 

muligvis ændringer, som er godkendt af Martinus selv, men disse udgaver kan i lige 

så høj grad indeholde uautoriserede rettelser, foretaget af sagsøger, uden at 

rettelserne specifikt blev godkendt af Martinus selv. Som eksempel herpå 

frem lægges som bilag J et uddrag fra afsnit 1875 i førsteudgaven, andenudgaven og 

tredjeudgaven af Livets Bog V. Af førsteudgaven fremgår følgende: 

"Vi har i D-, E- og F-Mennesket set de særligt graverende Afsporinger". 

I andenudgaven fra 1972 af samme værk, fremgår følgende: 

"Vi har i D-, E- og G-Mennesket set de særligt graverende Afsporinger". 

I andenudgaven af der altså foretaget en rettelse af "F-Mennesket" til "G-Mennesket". 

Denne rettelse er utvivlsomt forkert, og i tredjeudgaven af værket, som blev udgivet 

i 1983 efter Martinus' død var ordlyden rettet tilbage til ordlyden i førsteudgaven, 

hvilket også fremgår af bilag J . 

Førsteudgaverne er således valgt for at opnå den størst mulige sikkerhed for, at det 

er Martinus' egne ord, der er adgang til. Der er ovenfor redegjort for, hvorfor dette 

har en helt essentiel betydning. 

www.det-tredie-testamente.dk 

Det fastholdes, at Fonden DTT ikke administrerer eller i øvrigt har kontrol over denne 

hjemmeside. Der henvises til bilag D, som blev fremlagt i svarskriftet. 

Dokument! 

07-11-2013 08 :39 

..JOHAN SCHLUTER 

5 



En henvisning til Livets Skole på hjemmesiden medfører således på ingen måde, at 

Fonden DTT kontrollerer hjemmesiden eller indholdet derpå . Det af sagsøger 

fremlagte bilag 60a siger intet om, hvem der ejer hjemmesiden og har kontrol over 

indholdet. Vælger man således et andet sprog - fx svensk, islandsk, tysk eller 

engelsk - henvises der til den svenske fond og ikke til den danske. På alle de øvrige 

sprog henvises der ligeledes til den svenske fond . Som dokumentation herfor 

fremlægges som bilag K et skærmprint fra hjemmesiden, hvoraf det fremgår, at der 

på engelsk og tysk henvises til den svenske fond. 

Bilag 60b siger ej heller noget om, hvem der kontrollerer hjemmesiden, idet bilag 

60b udgør et print af en lokal underside til www.det-tredie-testamente.dk. Nederst 

på bilag 60b fremgår undersidens adresse - www.lokalt.det-tredie-testamente.dk. 

Som bilag L fremlægges et skærmprint af den tilsvarende svenske underside med 

adressen www .lokalt .det-tredie-testamente.se. 

Disse undersider eksisterer således for hvert land/sprog og siger intet om, hvem der 

kontrollerer selve hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk. Det gør bilag D, som 

er fremlagt i svarskriftet imidlertid. 

Det ufuldendte manuskript 

Udgivelsen fra Åndsvidenskabsforlaget udgør, som titlen også antyder, Martinus' 

manuskript. De sagsøgte mener ikke, at manuskriptet reelt skulle være skrevet af 

Thorell, eller at Thoreli skulle have påvirket indholdet i en sådan grad, at 

manuskriptet ikke kunne anses for forfattet af Martinus selv. 

Der er i indledningen til Det ufuldendte manuskript i detaljer redegjort for processen 

omkring udfærdigelsen af manuskriptet. 

Baggrunden for, at Åndsvidenskabsforlaget har fundet det nødvendigt at udgive Det 

ufuldendte manuskript er, at sagsøger tilsyneladende ikke anerkender, at værket 

decideret udgør et værk af Martinus. Af denne grund har sagsøger ikke selv udgivet 

værket. Det er derfor noget tvetydigt, når sagsøger på den ene side ikke ønsker at 

udgive værket ud fra en betragtning om, at værket reelt ikke er udarbejdet af 

Martinus, men på den anden side forsøger at forhindre Åndsvidenskabsforlaget i at 

udg ive værket med henvisning til, at ophavsretten til værket tilhører sagsøger. Hvis 

der - også efter sagsøgers opfattelse - er tale om et værk af Martinus, burde 

sagsøger i henhold ti l deres erklærede opgave, som udtrykkeligt er defineret i bilag A, 

udbrede værket. I svarskriftet side 4 er den centrale passage herom citeret. 
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Dette er som bekendt ikke sket, og Åndsvidenskabsforlaget har derfor fundet det 

nødvendigt at udgive værket, således at formålet om at udbrede Martinus værker, 

hvilket Martinus selv ønskede, blev opfyldt. 

Det ufuldendte manuskript udgør ligesom Martinus' øvrige værker en hellig tekst for 

de personer, der lever efter åndsvidenskaben. Det er derfor i sig selv essentielt, at 

der gives adgang til værket. Dette har sagsøger som nævnt ovenfor forhindret ved 

ikke at udgive værket. 

Optagelserne 

Det fastholdes, at indholdet af Martinus' foredrag ikke udgør beskyttede værker. 

Det var under alle omstændigheder utvivlsomt tilladt for alle at optage foredragene, 

jf. bilag C, som blev fremlagt i svarskriftet. Under fire helt specifikke begivenheder 

blev det meddelt, at disse taler ikke måtte optages. Disse begivenheder er oplistet i 

bilag 59. Det var nødvendigt specifikt at angive, at disse konkrete taler ikke måtte 

optages, fo rdi alle andre taler netop gerne måtte optages. 

Med undtagelse af de fire begivenheder oplistet i bilag 59 var det frit for enhver at 

optage foredragene, og der var ingen begrænsning for, hvorledes optagelserne 

kunne anvendes. 

De konkrete optagelser stammer fra en række forskellige personer, som alle har 

optaget Martinus' foredrag . Optagelserne er ikke foretaget af ansatte hos sagsøger, 

og optagelserne kan på ingen måde siges at tilhøre sagsøger. 

Svar på provokationer 

Til opfyldelse af sagsøgers opfordring (S) kan de sagsøgte nævne, at der de sagsøgte 

bekendt ikke er foretaget yderligere udnyttelse af nogen del af Det Tredie 

Testamente end beskrevet i stævningen. 
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Bevisførelse 

Bifag 

Bilag E: Oversigt og beregning af rettelser i Livets Bog udarbejdet af de sagsøgte 

Bilag F: CD indeholdende et uddrag fra Martinus' tale den 9. august 1980. 

Bilag G: Erklæring af 23. september 2013 fra Rolf Elving 

Bilag H: CD indeholdende uddrag af Martinus' taler fra den 11. august 1971 og 11. 

august 1979 

Bilag I: Uddrag fra referater af udvalgte rådsmøder afholdt i perioden 1975-1981 

Bilag J: Uddrag fra Livets Bog V afsnit 1875 

Bilag K: Skærmprint af den 4. november 2013 fra www.lokalt.det-tredie

testamente.dk. 

Bilag L: Skærmprint af den 4. november 2013 fra www.lokalt.det-tredie

testamente .se. 

København, den 7. november 2013 
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36

A B C D

Styknummer 1933 online martinus.dk sep2013 Evt. bemærkning
1 1 1

Ethvert levende Væsen Ethvert levende væsen
der kommer til Verden der kommer til verden
Væsenssamfund væsenssamfund
Den jordiske Menneskehed den jordiske menneskehed
Den jordiske Menneskehed den jordiske menneskehed
Former former
for Liv for liv
Dyr dyr
Planter planter
Mineralier mineraler
Undtagelse undtagelse
Genstand Genstand
Livets livets
Oplevelse oplevelse

2 2 2
Livets livets
Oplevelse oplevelse
i Form af i form af
Vekselvirkning vekselvirkning
to Former to former
for Energi for energi
Universet universet
i Form af i form af
Omgivelser omgivelser
eget Indre eget indre
i Form af i form af
vor Manifestation vor manifestation
udstrålende Energi udstrålende energi
denne Vekselvirkning denne vekselvirkning
i Form af i form af
Livets livets
Oplevelse oplevelse
Skabelsen skabelsen

Optælling af ændringer i Livets Bog - sammenligning mellem førsteudgaven og den nyeste udgave tilgængelig på martinus.dk
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43
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45
46
47
48
49
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

A B C D
vor Tilværelse vor tilværelse
ringe Faktor ringe faktor
i denne Skabelsen i denne skabelsen
vor Skæbne vor skæbne
i Særdeleshed i særdeleshed
Omraade område
Omraade område
i Besiddelse i besiddelse
saakaldt såkaldt
Fri Villlie fri vilje
Fri Villlie fri vilje
Fri Villlie fri vilje

3 3 3
ethvert Væsen ethvert væsen
et Ocean et ocean
af Kræfter af kræfter
samlede Manifestation samlede manifestation
Begrebet begrebet
Naturen naturen
i Form af i form af
Elementerne elementerne
i Form af i form af
af Stof af stof
eller Materie eller materie
i Form af i form af
af Tankeklimaer af tankeklimaer
i Særdeleshed i særdelelshed
i Form af i form af
af Medvæsener af medvæsener
i Stand til i stand til
at paavirke at påvirke
en Skala en skala
Former for former for
Manifestation manifestation
frygtelige Former frygtelige former
for Ubehag for ubehag



73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

A B C D
Kraftorganisation kraftorganisation
altsaa altså
ligesaa ligeså
paavirke påvirke
Individet individet
paavirke påvirke
saaledes således
lige Grad lige grad
Faktor faktor
saavel såvel
Skabelsen skabelsen
Skæbne skæbne
Individet individet

4 4 4
Kræfter kræfter
Virkeligheden virkeligheden
Omraade område
Omraade område
Villie vilje
Faktor faktor
Reguleringen reguleringen
Kræfters kræfters
Indflydelse indflydelse
paa på
Tilværelse tilværelse
Faktor faktor
Villie vilje
Viden viden
Videns videns
Rækkevidde rækkevidde
faa få
Skæbne skæbne
Viden viden
Kendskabet kendskabet
Realiteter realiteter
uundgaaelige uundgåelige



109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

A B C D
Basis basis
Harmoni harmoni
Manifestationer manifestationer
Verdensenergierne verdensenergierne
Grad grad
Kendskab kendskab
faa få
Skæbne skæbne
Oplevelse oplevelse
Livet livet
Viden viden
altsaa altså
Virkeligheden virkeligheden
Faktor faktor
Reguleringen reguleringen
Vekselvirkning vekselvirkning
Naturen naturen
Paavirkning påvirkning
Paavirkning påvirkning
forstaar forstår
undgaa undgå
Energiformer energiformer
Energiformer energiformer

5 5 5
Blik blik
Verden verden
Væseners væseners
Manifestation manifestation
saakaldte såkaldte
Kampen kampen
Tilværelsen tilværelsen
Stræben stræben
Natur natur
Naar Når
Huse huse
naar når



145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

A B C D
gaar går
saa så
Verdensenergierne verdensenergierne
Form form
Klima klima
vilde ville
Oplevelse oplevelse
Livet livet
naar når
Samfund samfund
Skoler skoler
Hospitaler hospitaler
Virksomheder virksomheder
Politi politi
Brandvæsen brandvæsen
Regerings- regerings-
Administrationsforanstaltninger administrationsforanstaltninger
Kirker kirker
Sekter sekter
Samfund samfund
o. s. v. osv.
Realiteter realiteter
Undtagelse undtagelse
Udslag udslag
Væsenernes væsenernes
Kamp kamp
Realiteter realiteter
Verdensenergierne verdensenergierne
Natur natur
Opbyggelsen opbyggelsen
Skæbne skæbne
Individet individet
Kampen kampen
Tilværelsen tilværelsen
Individets individets
Anstrængelse anstrengelse



181
182
183
184
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193
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200
201
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204
205
206
207
208
209
210
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212
213
214
215
216

A B C D
Anstrængelse anstrengelse
Energiformer energiformer
Naturen naturen
Tilværelse tilværelse
Begrebet begrebet
Udvikling udvikling

6 6 6
Væsener væsener
Besiddelse besiddelse
Viden viden
Vekselvirkning vekselvirkning
Naturen naturen
faar får
saaledes således
Skæbne skæbne
Tilværelse Tilværelse
opstaaede opståede
Kæde kæde
Skæbner skæbner
Tilværelsesformer tilværelsesformer
Væsenernes væsenernes
Stigen stigen
Mørket mørket
Lyset lyset
ogsaa også
Kendskab kendskab
Kæde kæde
gaar går
Energiudfoldelse energiudfoldelse
Kontakt kontakt
Naturen naturen
Manifestation manifestation
Genstand genstand
absolute absolutte
Lykke lykke
Lykke lykke
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224
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227
228
229
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232
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234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

A B C D
Skæbne skæbne
Individet individet
saaledes således
Kendskab kendskab
Tilværelsens tilværelsens
Love love
Grundprincipper grundprincipper
Kendskabet kendskabet
Livets livets
Mening mening
Tilegnelsen tilegnelsen
saadant sådant
Kendskab kendskab
Jordmenneske jordmenneske
Det det
Fornødne fornødne

7 7 7
Liv liv
saadan sådan
Natur natur
Selvsyn selvsyn
Stand stand
Kenskab kendskab
saadan sådan
Renkultur renkultur
paa på
Maader måder
Maader måder
Ord ord
saare såre
Svar svar
paa på
Verden verden
Spørgsmaal spørgsmål
Spørgsmaal spørgsmål
Hvad hvad



253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

A B C D
Sandhed sandhed
Pligt pligt
Oplevelse oplevelse
Viden viden
Almenheden almenheden
Førstehaandskendskab førstehåndskendskab
Førstehaandskendskab førstehåndskendskab
Realiteter realiteter
Form form
Forsyn forsyn
Væsen væsen
Altet altet
Udtrykket udtrykket
Den den
Visdom visdom

8 8 8
saadan sådan
Demonstration demonstration
maa må
Emner emner
Tankeformationer tankeformationer
Menneske menneske
Træning træning
Bevidsthed bevidsthed
Tankerealiteter tankerealiteter
Udtryk udtryk
saaledes således
Stedet stedet
Manifestationer manifestationer
Tænker tænker
Okkultist okkultist
vilde ville
Gavn gavn
haandgribelige håndgribelige
Billedformationer billedformationer
Syn syn



289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

A B C D
paa på
Maade måde
Maade måde
Landomraade landområde
Landomraade landområde
Floder floder
Bjerge bjerge
Byer byer
paa på
Landomraade landområde
Landomraade landområde
Landkort landkort
Illustrationer illustrationer
saaledes således
Adgangen adgangen
Studiet studiet
Landomraader landområder
Landomraader landområder
Geografien geografien
Barn barn
Skolebænken skolebænken
Livets livets
Mening mening
Planen planen
Verdensordning verdensordning
Studiet studiet
Realiteter realiteter
Væsener væsener
Særdeleshed særdeleshed
Moment moment
Grundlag grundlag
Skabelsen skabelsen
Verden verden
saa så
Varige varige
Fred fred



325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

A B C D
Resultatet resultatet
Stadium stadium
Kendskabet kendskabet
Verdensalts verdensalts
Analyse analyse
Masserne masserne

9 9 9
forstaa forstå
Illustrationsmaade illustrationsmåde
Illustrationsmaade illustrationsmåde
maa må
Realiteter realiteter
Billeder billeder
Udtryk udtryk
Form form
Verdenslove verdenslove
Grundprincipper grundprincipper
Ideer ideer
Aarsager årsager
Aarsager årsager
Sansemetoder sansemetoder
Realiteter realiteter
Form form
Følge følge
Illustrationer illustrationer
Fotografier fotografier
Gengivelser gengivelser
saaledes således
Tilfældet tilfældet
Landkort landkort
Billeder billeder
paa på
Maade måde
Maade måde
naar når
Realiteter realiteter



361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

A B C D
Detailler detaljer
Detailler detaljer
Kendemærke kendemærke
Tegn tegn
Farve farve
Streg streg
Figur figur
Tegn tegn
Orden orden
Rækkefølge rækkefølge
Sanser sanser
Kombination kombination
Virkeligheden virkeligheden
Billede billede
Syne syne
altsaa altså
Natur natur
Kopi kopi
Kendemærke kendemærke
Holdepunkt holdepunkt
Omraade omraade
Omraade omraade
Realitet realitet
Resultat resultat
saa så
Realiteter realiteter
faar får
Slags slags
Tilgængelighed tilgængelighed
Syn syn
saaledes således
Væsener væsener
Syn syn
Sansebegavelse sansebegavelse
paa på
Tidspunkt tidspunkt



397
398
399
400
401
402
403
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405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

A B C D
vilde ville
Tilfældet tilfældet
ogsaa også
faa få
Kendskab kendskab
Sider sider
Livets livets
Oplevelse oplevelse
Illustrationer illustrationer
saaledes således
Udtryk udtryk
Symboler symboler

10 10 10
Tilknytning tilknytning
Oplysninger oplysninger
paa på
forhaand forhånd
Overblik overblik
Former former
Entré entré
Jordklodens jordklodens
Tankesfære tankesfære
Haab haab
Haab haab
Studerendes studerendes
Udløsning udløsning
Holdning holdning
Bog bog
saaledes således
Hensigt hensigt
Læseren læseren
forstaaeligt forståeligt
Verdensbillede verdensbillede
Visdom visdom
Korrespondance korrespondance
Form form



433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

A B C D
Livets livets
Tale tale
Bevidsthed bevidsthed
Transformation transformation
Form form
Privilegium privilegium
Verden verden
Kraft kraft
Viden viden
Manifestation manifestation
paa på
Maade måde
Maade måde
Krav krav
Fordring fordring
paa på
saakaldt såkaldt
Eneste eneste
Krav krav
Fordringer fordringer
Uvidenhedens uvidenhedens
Symptomer symptomer
Kendemærker kendemærker
Manifestation manifestation
Manifestation manifestation
saa så
maatte måtte
Former former
Manifestationer manifestationer
Grad grad
Manifestationer manifestationer
Væsens væsens
Haab haab
Haab haab
Længsler længsler
Salighed salighed



469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

A B C D
Væsen væsen
Rollehavende rollehavende
Eventyr eventyr
Tilværelsen tilværelsen
Væsens væsens
Manifestationer manifestationer
saa så
straalende strålende
saaledes således
Former former
Paavirkninger påvirkninger
Paavirkninger påvirkninger
Væsenerne væsenerne
Sinde sinde
faa få
saakaldt såkaldt
Helligt helligt
Væsen væsen
saakaldt såkaldt
Hellig hellig
Bog bog
Stand stand
Nuance nuance
Brøkdel brøkdel
Sammenspil sammenspil
Kræfter kræfter
Dag dag
Billedgalleri billedgalleri
Universer universer
Sole sole
Planeter planeter
Væsener væsener
Skønhedsformer skønhedsformer
Inspirationsværdier inspirationsværdier
Henhold henhold
Udviklingstrin udviklingstrin



505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

A B C D
Sansebegavelse sansebegavelse
Øjne øjne

11 11 11
Resultat resultat
Altets altets
Tilstands tilstands
Virkninger virkninger
saa så
Omraade område
Omraade område
saa så
Natur natur
Renkultur renkultur
Overblik overblik
Sansesæt sansesæt
Udviklingstrin udviklingstrin
Bestigning bestigning
Hjælp hjælp
Kærlighedsevne kærlighedsevne
absolute absolutte
Forstaaelse forståelse
Forstaaelse forståelse
Erkendelse erkendelse
Bogens bogens
Natur natur
Studerendes studerendes
Sansesæt sansesæt
Grad grad
maatte måtte
Udviklingstrin udviklingstrin
Besiddelse besiddelse
Kærlighedsevne kærlighedsevne

12 12 12
Væsen væsen
Kærlighedsevne kærlighedsevne
forstaa forstå



541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

A B C D
saadant sådant
Væsen væsen
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
saadan sådan
Karakter karakter
Anlæg anlæg
Væsen væsen
Stand stand
Manifestation manifestation
paa på
Gang gang
Resultat resultat
Fundament fundament
Manifestationstilstand manifestationstilstand
paa på
Gang gang
Resultat resultat
Moment moment
Proces proces
Udvikling udvikling
Bekræftelse bekræftelse
paa på
saare såre
Individs individs
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
saalænge sålænge
Oplevelser oplevelser
paagældende pågældende
Væsen væsen
saare såre
Regulator regulator
Individs individs
Kærlighedsevne kærlighedsevne
Felter felter
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
Individet individet



577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

A B C D
saadant sådant
Tilfælde tilfælde
Kærlighed kærlighed
Evne evne
Tolerance tolerance
Felter felter
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
Felter felter
Henhold henhold
Stand stand
Tilværelsen tilværelsen
Erfaringsfelter erfaringsfelter

13 13 13
Tilværelsen tilværelsen
Detailler detaljer
Detailler detaljer
Manifestationer manifestationer
absolute absolutte
Sandhed sandhed
Tilværelsen tilværelsen
Ting ting
Manifestationer manifestationer
Grad grad
Grad grad
bestaaende bestående
Udviklingsbasis udviklingsbasis
Individordning individordning
Kontakt kontakt
Sandheds sandheds
Helhedsmanifestation helhedsmanifestation
Individets individets
Holdning holdning
Sandhed sandhed
Sag sag
Individ individ
paa på



613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

630

631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

A B C D
Basis basis
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
Grundlaget grundlaget
Individets individets
Omdannelse omdannelse
Redskab redskab
Udløsning udløsning
Væsener væsener
Sympati sympati
Kærlighed kærlighed
Væseners væseners
Manifestationer manifestationer
Udviklingstilstand udviklingstilstand

14 14 14
Verden verden
Grad grad
Væsener væsener
Sympati- eller 
Kærlighedsmanifestationer sympati- eller kærlighedsmanifestationer
Sympati- eller 
Kærlighedsmanifestationer sympati- eller kærlighedsmanifestationer
Stand stand
Væsener væsener
forstaa forstå
Kærlighedsevne kærlighedsevne
Gengivelse gengivelse
Verdensbillede verdensbillede
Enhedsmanifestation enhedsmanifestation
Bogen bogen
Væsener væsener
Form form
Stand stand
paagældende pågældende
paa på
Basis basis
Anlæg anlæg



647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682

A B C D
Grad grad
Studium studium
Bogs bogs
Indhold indhold
Detailler detaljer
Detailler detaljer
Bevidsthed bevidsthed
Stand stand
Forstaaelse forståelse
Forstaaelse forståelse
Billede billede
Detailler detaljer
Detailler detaljer
Fordel fordel
Felter felter
Væseners væseners
Kærlighedsevne kærlighedsevne
Felter felter
Evne evne
Væsener væsener
paa på
Basis basis
Anlæg anlæg
Felter felter
Form form
Intolerance intolerance
Væsener væsener
Forklædningen forklædningen
Retfærdighed retfærdighed
Grad grad
Felter felter
Evnen evnen
saare såre
Retfærdighed retfærdighed
Intolerance intolerance
saaledes således



683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

A B C D
Anlæg anlæg
Væsener væsener
Besiddelse besiddelse
Middel middel
Basis basis
Opfattelse opfattelse
absolute absolutte
Sandhed sandhed
Virkelighed virkelighed
Love love
Principper principper
Idéer idéer
Billede billede
Form form
Grad grad
Opfattelse opfattelse
Opfattelse opfattelse
Villie vilje
Villie vilje
Dato dato
Erfaringsmateriale erfaringsmateriale
saadan sådan
Karakter karakter
Basis basis
Kærlighedsevne kærlighedsevne

og derfor og de derfor
ændringen i overensstemmelse med 
manuskriptet

Besiddelse besiddelse
Felter felter
Tolerance tolerance
saa så
Væsener væsener
paa på
Felter felter
Modstandere modstandere
hvormeget hvor meget



718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753

A B C D
saa så
maatte måtte
Resultatet resultatet
saadan sådan
Opfattelse opfattelse
Bekræftelse bekræftelse
Virkeligheden virkeligheden
paa på
Basis basis
Anlæg anlæg
Modstandere modstandere
Medarbejdere medarbejdere
Tilfælde tilfælde
Livets livets
Tilskikkelser tilskikkelser
Grundlag grundlag
paa på
Væseners væseners
Intolerance intolerance
Intolerance intolerance
Gensvar gensvar
Grundlag grundlag
Kærlighed kærlighed
Gensvar gensvar
Form form
Haand hånd
Haand hånd
Virkelighedens virkelighedens
Sandhedens sandhedens
Blottelse blottelse
Form form
Tilfælde tilfælde
Forsvar forsvar
Defensorat defensorat
Modstandere modstandere
Væsener væsener



754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

A B C D
Individer individer

15 15 15
Naar Når
Fortalen fortalen
Problemer problemer
Specialbelysning specialbelysning
Bogen bogen
saa så
Studerende studerende
Forstaaelse forståelse
Forstaaelse forståelse
Tolerance tolerance
Frihed frihed
Opfattelse opfattelse
Holdning holdning
Del del
Kilde kilde
Bog bog
udgaaet udgået
Holdning holdning
saa så
maatte måtte
saaledes således
Tanker tanker
Meninger meninger
Synspunkter synspunkter
paa på
Maade måde
Maade måde
Fremtiden fremtiden
Bog bog
Inspiration inspiration
Frihed frihed
Villie Vilje
Villie Vilje
Oplysninger oplysninger



790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

A B C D
Bog bog
paa på
Sted sted
Realiteter realiteter
maatte måtte
Kilden kilden
indforstaaet indforstået
Væsen væsen
Oplysninger oplysninger
Bog bog
Oplysninger oplysninger
Inspirering inspirering
Individ individ
Form form
Islam islam
Buddhismen buddhismen
Kristendommen kristendommen
Sekter sekter
Lærebøger lærebøger
Grad grad
Væsen væsen
Steder steder
Oplysninger oplysninger
Inspirationsværdi inspirationsværdi
Væsen væsen
Opgave opgave
Læseren læseren
Religion religion
Sekt sekt
Trosbekendelse trosbekendelse
Opfattelse opfattelse
Livet livet
maatte måtte
maatte måtte
Værdi værdi
Inspiration inspiration



826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861

A B C D
paa på
Basis basis
Upartiskhed upartiskhed
Maal mål
Maal mål
Opgave opgave
Sandhedssøgeren sandhedssøgeren
Forstaaelsen forståelsen
Forstaaelsen forståelsen
Oplevelse oplevelse
Livet livet
Tildragelser tildragelser
Erfaringer erfaringer
Scenerier scenerier
Korrespondance korrespondance
Korrespondance korrespondance
paagældende pågældende
Individ individ
efterhaaden efterhånden
Tilværelse tilværelse
Stand stand
paa på
ligesaa ligeså
Stand stand
paa på
Medvæsens medvæsens
Korrespondance korrespondance
saaledes således
Studerende studerende
Indblik indblik
Korrespondance korrespondance
Livets livets
Tale tale
Tilværelsens tilværelsens
Religion religion
Lærere lærere



862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

A B C D
Elever elever
Læresætninger læresætninger
Væsener væsener
Medlemmer medlemmer
Religion religion
forudgaaende forudgående
Indmeldelses- indmeldelses-
Optagelsesceremonier optagelsesceremonier
Omraade område
Omraade område
Evighed evighed
Evighed evighed
Altet altet
Religion religion
Forstand forstand
een én
Hjord hjord
een én
Hyrde hyrde
Genfortælling genfortælling
Oplevelsen oplevelsen
Livets livets
Religion religion
Formaal formål
Formaal formål
Udviklingen udviklingen
Individets individets
Evne evne
forstaa forstå
Religion religion
saaledes således
Stand stand
Livets livets
Tale tale
maa må
maa må



898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933

A B C D
forstaa forstå
Tilfælde tilfælde
Kraft kraft
Dannelse dannelse
Sekt sekt
Religion religion
Trosbekendelse trosbekendelse
Særdeleshed særdeleshed
Livets livets
Religion religion
Væsener væsener
baade både
Trosbekendelse trosbekendelse
baade både
saakaldte såkaldte
Hellige hellige
saakaldte såkaldte
Ugudelige ugudelige
baade både
Mennesker mennesker
Medlemmer medlemmer
Udøvere udøvere
Dyrkere dyrkere
Aarsag årsag
Aarsag årsag
Kombination kombination
Forbud forbud
Lovparagraffer lovparagraffer
Straffebestemmelser straffebestemmelser
Kærlighed kærlighed
Vejledning vejledning
Studerende studerende
Livets livets
Skole skole
Vej vej
Omgivelser omgivelser



934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

A B C D
Oplevelser oplevelser
maatte måtte
Inspiration inspiration
Betydning betydning
Dannelsen dannelsen
Skæbne skæbne
Hensyn hensyn
Zone zone
Tilstand tilstand
Livsopfattelse livsopfattelse
saa så
maatte måtte
saaledes således
Form form
Sekt- sekt-
Samfundsdannelse samfundsdannelse
Kærligheds- kærligheds-
Visdomsmanifestation visdomsmanifestation
ligesaa ligeså
Lærebog lærebog
Medlem medlem
Sekt sekt
saadan sådan
Kraft kraft
Identitet identitet
Universaludtryk universaludtryk
Livets livets
Religion religion
Medlemmer medlemmer
Læresætninger læresætninger

16 16 16
Sandhedssøger sandhedssøger
Studerende studerende
Livets livets
Problemer problemer
Betydning betydning



970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

1000
1001
1002
1003
1004
1005

A B C D
Kilde kilde
Visdom visdom
udstraaler udstråler
Former former
Væsener væsener
Videnskaber videnskaber
Religioner religioner
Kunstarter kunstarter
Vanskeligheder vanskeligheder
Sandhedssøgende sandhedssøgende
Realiteter realiteter
Form form
Realitet realitet
Kilde kilde
Realitet realitet
Manifestation manifestation
Kilde kilde
Individ individ
maa må
saadan sådan
Natur natur
Samklang samklang
Bevidsthedsniveau bevidsthedsniveau
Erfaringszone erfaringszone
paagældende pågældende
Individ individ
Individ individ
Inspiration inspiration
Realitet realitet
paagældende pågældende
Individs individs
Erfaringsfelt erfaringsfelt
Bevidsthedsniveau bevidsthedsniveau



1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037

A B C D

83,33333333

242941

Ovenstående er ændringer  ‐ i alt 1000 ‐ fundet på 
de første 12 sider. 
 
Det betyder, at der gennemsnitligt er 83,3 
ændringer pr. side. 
 
Livets Bog I‐VII har 2927 sider, og det 
betyder, at der anslået er i alt 242.941 
ændringer. 
 
1000/12 = 83,3333333 
 
2927 * 83 = 242.941 
 



From: Jan Langekær
To: "søren ingemann larsen"
Cc: "kosmo-info@olsen.mail.dk"; Kurt Christiansen
Subject: Efterfrågad redogörelse - Rolf
Date: 23. september 2013 23:10:46

Kære Venner,
Nedenfor Rolf Elving´s redegørelse.
Kun til jeres personlige orientering, grundet den tilstundende retssag fra MI mod Firkløveret.
Kærlig hilsen
Jan
 

Fra: Rolf Elving [mailto:rolf.elving@swipnet.se] 
Sendt: 23. september 2013 17:47
Til: Jan Langekær
Emne: Efterfrågad redogörelse - Rolf
 
 
Angående författaren Martinus skriftligt formulerade och
muntligt uttalade önskningar angående bevarandet av hans
livsverk Det Tredie Testamente vill jag här återge mina
erfarenheter. Men först en kort presentation av min bakgrund,
med relevans till ämnet.

Jag heter Rolf Elving, född 1947 och är från Sverige.  Jag var
personlig vän med Martinus mellan åren 1970-1981. Tiden
sammanföll med den period i Martinus liv då han förberedde
att överlåta ansvaret för sitt livsverk till det av honom vid
denna tidpunkt valda råd, vars uppgift var att tillvarata hans
intressen och visioner, bevara verket för eftertiden, när den tid
som var nära förestående kom, då Martinus själv inte längre
var fysiskt närvarande. 

Martinus var 80 år, när jag personligen lärde känna honom. Jag
var 23 år. I början av 70-talet bodde jag i 3 års tid tillsammans
med Martinus. Vi hade daglig kontakt. Under denna tid ägnade
jag mig på heltid åt studera hans litteratur. Martinus var min
lärare. Vår personliga kontakt varade till författarens bortgång 
1981. Så under författarens sista tio levnadsår stod vi i direkt,
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personlig kontakt med varandra.

 1979 blev jag ombed att medverka i rådet för det av honom
grundade institut vars uppgift bland annat var att bevara hans
livsverk för eftertiden. Jag hade många förtroliga samtal med
Martinus där han berättade om sin syn på hur han önskade att
arvet, dvs litteraturen,  skulle förvaltas när han själv inte längre
var närvarande fysiskt.   
Året efter blev jag tillfrågad av Martinus att hålla föredrag.
Mogens Möller som då  var institutets enda avlönade
föredragshållare hade plötsligt avlidit. Mogens Möller reste
företrädesvis i Sverige och Danmark, där det skapats intresse
för Martinus andliga vetenskap. Jag tackade ja.
1983 fick jag ansvaret för undervisningsverksamheten på
Martinus Center, Klint. Denna funktion utförde jag i 3 år,
samtidigt med att jag var medlem i institutets ledning, kallad
rådet. Under större delen av 70 talet var jag engagerad i
undervisnings- och föredragsverksamhet på Martinus Center
och i min hemstad Göteborg.

Martinus önskan och vilja med hänsyn till bevarandet av sin
litteratur  för eftervärlden, är klart och tydligt uttryckt i
Martinus Instituts  lagar. Här står det, att verket skall bevaras
oändrat som det föreligger från författarens hand. Dåvarande
råds kommentar till denna paragraf, som hör till kategorin som
inte kan eller får ändras, var att det aldrig skulle kunna uppstå
berättigade tvivel om vem som var författare.

För att förstå det helt speciella angående denna önskan från
författarens sida måste man känna till lite om vad det är
Martinus författarskap handlar om. Martinus beskriver



realiteter som inte kan förnimmas av gemene man, då dessa
inte är tids- och rum relaterade. Den eviga världsbild Martinus
presenterar i sin litteratur och härleder konsekvenserna av,
bygger på Martinus fullt ut kontrollerade intuitiva förmåga. Allt
han beskriver är således självupplevt. Värdet av de
upplysningar han förmedlar ligger därför i särlig grad i denna
omständighet att de realiteter han beskriver inte är uttänkta,
utan upplevda. Martinus är sin egen kunskapskälla. Han varken
fantiserar eller spekulerar således.  Då denna hos Martinus
fullt utvecklade intuitiva förmåga för närvarande är mycket
sällsynt i mänsklighetens historia, är risken för feltolkningar
betydande, när texterna skall bedömas av människor i
avsaknad av denna intuitiva begåvning. Martinus behandlar
ämnen och analysområden som ligger på en abstrakstionsnivå
som spränger alla gränser. I förordet till sitt huvudverk antyder
han detta: Jag hade liksom fått förmågan att skåda in i själva
evigheten. Han såg at alla levande varelser var odödliga, att
världsalltet var ett altomfattande evigt,  levande väsen, som vi
genom religionerna lärt oss kalla för Gud. Han såg de eviga
kärlekslagarna, att världsalltet var genomströmmat av kärlek.
Detta blott sagt för att ge ett litet smakprov på litteraturens
innehåll, som är av ett i högsta grad säreget slag.

I stycke 20, i förordet till huvudverket, skriver Martinus om sig
själv. 
"Til oplysning om mig selv har jeg kun dette at fremføre, at
naar jeg er blevet i Stand til at opleve livet paa den her i
Fortalen omtalte maade, saa skyldes det udelukkende
Realititeter, hvis detaillerede Belysning senere i Livets Bog I-VII
bliver manifesteret under Titeln:" Den store fødsel". Der vil
derfor her  i Fortalen kun være dette at fremføre, at nævnte



Fødsel er identisk med Udløsningen af en overfysisk eller
aandelige Process, som indtræder i ethvert Individs
Bevidsthedskultur naar denne er bragt frem til Manifestation
af et for Kærlighed, Intelligens og Intuition særligt tilpasset
Udviklingsstadium hvorigennem den netop har til følge at det i
det paagældende væsen boende latente overfysiske eller
aandelige Evner kommer til udløsning og derved bibringer
Individet en tilsvarande aandelig eller kosmisk Sansehorisont i
hvilket det fundamentalt oplever sin egen udødlighed, Livets
Mening  og den evige Gudom. For denne Inkarnations
Vedkommende oplevede jeg denne aandelige process i sin
fundamentale Udstrækning da jeg var tredive Aar. Efter at
gentagne gange have paseret dens stærke hvide og gyldne
Ilddaab opdagede jeg, at jeg havde faaet helt nye Evner. Jeg
begyndte ligesom at kunde skue ind i selve Evigheden". 

När Martinus nått ålderns höst och tiden för att lämna detta
jordeliv närmade sig tillkännagav han, att när hans livsverk,
(Han hade skrivit i 60 år, mellan åren 1921- 1981)  för första
gången skulle presenteras på ett officiellt förlag, att titeln på
verket skulle vara, Det Tredie Testamente, alltså ett officiellt
tillkännagivande av att verket var en fortsättning  och
förklaring av Kristi mission. Kort sagt, en uppfyllelse av det
Kristus förutsagt: "Men hjälparen den helige Ande, som Fadern
skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna
eder om allt vad jag har sagt er". Joh.14: 25-26  Ett halvår efter
Martinus bortgång i februari 1981, utkom hans livsverk för
första gången på officiellt förlag, Borgens förlag i Köpenhamn,
med just titeln Det Tredie Testamente.  



Martinus hade nu bestämt titeln Det Tredie Testamente på sin
samlade litteratur, samt att verket skulle ha ett omslag där två
av hans tecknade, kosmiska symboler skulle vara med.
Symboler som tydligt kan relateras till verkets titel och som
dessutom på ett lättöverskådligt sätt klargör syftet och
innehållet med verket.

Martinus arbetade in i det sista med att skriva en förklaring till
symbolerna, med anledning av det stundande officielle
tillkännagivande av verket. Detta lyckades inte. Innan han blev
färdig med denna uppgift gick han bort. Verket utkom utan
förklaringar av de två symbolerna.
Det kan i denna förbindelse finnas anledning att referera till de
samtal som dåvarande råd hade. Vi diskuterade om vi själva
skulle skriva en kort förklaring. Vi beslutade att det skulle vi
inte. Argumentet var att Martinus verk var uttryck för helig
Ande i renkultur. Så skulle det förbli. Verkets skulle bevaras
oändrat som det står skrivet i institutets lagar. Endast en
författare, bortom varje tvivel. Så vid denna tidpunkt kan jag
inte se annat än respekten för det unika  innehållet i Martinus
litteratur fortfarande levde. 

I mitt privata umgänge med Martinus kunde det inte undgås
att vi kom in även på detta ämne. I samtal med mig uttalade
sig han med stor kraft, "Att det skall inte ändras så mycket som
ett komma". Jag mins det som om det var igår. Det är ju helt i
samklang med den syftesparagraf som han också godkänt. Jag
förstod också varför. Principen var att det en gång för alla
skulle vara slut med andras inblandning i hans texter efter den
tid då han inte längre själv kunde kontrollera
rättningsförslagen. Därefter  skulle alla ändringar stoppas. Det



skulle inte skapas prejudikat för ändringar. Hur skulle annars
verket med säkerhet bevaras oändrat? Bortom varje berättigat
tvivel? Lång, långt in i framtiden.

Martinus själv var av den uppfattningen att bibelöversättningar
genom moderniseringar förringades i andligt avseende. Där
var mera ande i de äldre utgåvorna, ansåg han. Människorna
var generellt mer andliga för i tiden. Guds ord var viktiga. I vår
tid gäller det motsatta. Ingen tid är mer oandlig än den
materialismens kulmination som så snabbt  började sprida sig
över världen under förra århundradet. Martinus som ju inte
var en boklig person, han hade ingen akademisk utbildning, sa
ofta : "De får gärna se att jag är outbildad". Detta legitimerade
inte ändringar. Han hade som sagt sitt vetande inifrån sig själv.
Kunskapen var inget han läst sig till. Däri ligger det ett särskilt
värde.  Så det framstår för mig som helt otvetydigt att
Martinus menade precis det som nu står skrivet i den av
honom godkända syftesparagrafen. Som inte, enligt Martinus
instituts  lagar, får ändras. Av skäl som jag hoppas framgår av
ovan skrivna.

Rolf Elving den 21 september, Göteborg, Sverige
Ärlegatan 7C
41457 Göteborg
E-post rolf.elving@swipnet.se

 



From: ingemannlarsen@gmail.com on behalf of Søren Ingemann Larsen
To: Kurt Christiansen; Ruth Olsen; Jan Langekær
Subject: Talsmanden - Rådsreferaterne
Date: 20. oktober 2013 14:00:03

Jeg søgte lidt på rådsreferaterne og fandt følgende om Talsmanden:

Rådsreferat 5. august 1975:

(Der tales om udgivelse på Borgen:)

"Der er ikke magen til værk. Det er det eneste værk, der eksisterer, - og bliver
også foreløbig... Det er Biblen, der er færdiggjort. Den Helligånd, som Kristus har
bebudet."

Rådsreferat 6. december 1975:

"Det jeg er i gang med er fortsættelsen af det nye testamente"

Rådsreferat 5. august 1980:

"Jeg har ikke nævnt mig selv noget videre, andet end her til sidst. Der må jeg
sige, at bogen er Talsmanden. Det har jeg stærke impulser om, at det skal jeg
sige. For ellers bliver der spektakler om det også."

Rådsreferat 18. november 1980:

"Hele forklaringen er i Livets Bog. Der er det hele sagt, - også i det følgende, i
Symbolbøgerne - de er jo lavet for at støtte Livets Bog. Det kan jeg sige med
fuldstændig myndighed, at det er Talsmanden den Hellige Ånd, - det er ikke mig,
der er Talsmanden. Den hellige ånd er videnskaben om verdensaltet. Og
videnskaben om verdensaltet, det er Kristendommen i sin højeste fremtræden"

Rådsreferat 24. februar 1981

"Men han [Kristus] sagde jo selv: Jeg har så meget at fortælle Jer, men I kan
ikke tage det nu. Men talsmanden, den hellige ånd, eller faderen skal sende
talsmanden den hellige ånd, den skal lære Jer det, jeg har sagt, den skal tage af
mit og give Jer, osv., osv. Og det ER Livets Bog, det ER det, Kristus havde at sige
til menneskene."

Rådsreferat 4. september 1979

"Det er svært for folk at fatte, at nogle har evner, de ikke selv har. Men det har
jeg altså, og de er trådt meget frem nu, i de sidste analyser, hvor jeg siger rent
ud, hvad det er. Jeg siger også
i mit foredrag, at mit værk er det tredie testamente, det er talsmanden den
hellige ånd. Det er det. Og det føler jeg, at det SKAL siges, for ellers kan de lave
det til hvad som helst."

-- 
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Søren Ingemann Larsen
Vesterled 35
DK-2100 København Ø
+45 5370 2072
Skype: ingemannlarsen



2172 Livets Bog 

kan udlØse seksuel Kontakt med hvem som helst. Her er ikke nogen 

forudgaaende HankØns· eller HunkØnsstruktur i adskilt Særmanifesta

tion nØdvendig eller betingende. Her er Kærligheden ikke en kropslig 

Forplantningsakt, men en varmende Oplevelse af Parternes gensidige 

Aandsbesættelse af hinanden med hinandens inderste intimeste eller 

helligste Liv, Tanke og Sjæl. Her betinges Livslykken og Kærligheds

ydelsen ikke af en ydre KØnsbetoning, Familieskab, Raceforhold eller 

social Position, men er udelukkende en guddommelig Genkendelses

og Sammensmeltningsproces af Væsenernes indbyrdes guddommelige 

Slægtskab. 

1875. Til denne Livsoplevelse eller Indvielse er alle uindviede Jord

mennesker paa V ej, men paa denne Vej kan man, saaledes som vi har 

set, blive afsporet. Vi bliver derfor Vidne til to Grupper Jordmennesker: 

"de afsporede 11 og "de ikke-afsporede11 . Vi har i D-, E- og F-Mennesket 
""-'.~--~_;._· ,.: --'-'.-

set de særligt graverende Afsporinger. Som Rep;l:eseni~;;tT;;~·-de i~:-
afsporede Væsener har vi tilbage to Typer, som vi vil kalde "H-Men

nesker11 og "I-Mennesker11 . Disse to Jordmennesketyper er Udtryk for 

den normale V ej indenfor den seksuelle Polforvandlingsepoke._!__!!:_ __ 

Mennesket har vi et Væsen, der ikke i sine tidligere Liv har været udsat 

-r;;;:-;u;;-p;;;;;r;.kit-·arseTiSueiFofTtirifse~~Tl~Eio.!~;~~i~-;;~· der har k~nnet 
... : ... -•...• ·-~--.-.. _._ .... ,_,,.-~,-·----.. "·"'•·f'''-· -· .. ' - ··- ·. _ . . . ·' ·, .. -·. . .... ------ -·.-- - ·' ---. 

sætte dets modsatte Pols Udvikling op i et forceret Tempo. Denne Side 
""""--"·-----~·----·""·~~ ----.·-···· ----- - ~--

ved dets U dvikli;tg har derfor ikke kunnet udvide sig til en Kapacitet 

og Magtside i dets Væsen, der laa over eller var stærkere end dets Moral. 

Det har derfor ikke haft nogen særlig Vanskelighed ved at være i Kon

takt med Flokkens saakaldte "normale 11 seksuelle Liv eller den eenpolede 

Seksualisme. Da dets Poludvikling ikke foregaar i noget unaturligt hur

tigt Tempo, vokser denne Side i dets Psyke kun ganske umærkeligt og 

gradvis frem og ~erfor fØrst Kontakten med Væsenets vaagne Dags-
bevidsthed i df ----- • •---~ationer fØr dets Indvielse eller Op-

117/ 7 L{'?ly ~ n~•~i~:~ 
l, A:rt~_;~ 

levelse af den 

er naaet frem 
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2172 Det Tredie Testamente 

kan udlØse seksuel Kontakt med hvem som helst. Her er ikke nogen 

forudgaaende HankØns- eller HunkØnsstruktur i adskilt Særmanifesta

tion nØdvendig eller betingende. Her er Kærligheden ikke en kropslig 

Forplantningsakt, men en varmende Oplevelse af Parternes gensidige 

Aandsbesættelse af hinanden med hinandens inderste intimeste eller 

helligste Liv, Tanke og Sjæl. Her betinges Livslykken og Kærligheds
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arbetar med information gor delta baserat på gåvoprincipen och ett varmt hjarta. Har Iinns ingen over eller under, utan alla 

ar lika. Du ar valkommen at! kontakta någon på din ort, om du vil! veta vilka lokala aktiviteter i form av foredrag, workshops, 

studiecirklar, utstallningar eller massor som ager rum. 

Har du sjalv aktiviteter på din ort ar du valkommen alt lagga upp dessa har på sidan genom att ta kontakt har. Du kan 

också kontakta oss hår ovan, om du undrar over något. Eller kontakta Stiftelsen Tredje T estamentels infonnationscenter i 

Angelsberg (se flik i vanstermenyn) dar utstallningen "Eit tonster mot evigheten" och alla infobroschyrer samt Martinus' 

boeker finns. 

Vasterås Massa i Rattvik 

Anglamassa i Vasterås ... 

las mer. .. 

Las mer ... 
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