
A Harmadik Testamentum

Ablak az Ablak az 
örökkévalóságörökkévalóság
            feléfelé

Bevezetés
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– a tudatlanság jele
Intolerancia – 3. sz. jelkép

A tudatlanság a saját egyéni életünk 
misztériumáról következményekkel bír saját 
magunkra és a környezetünkre. Ez 

befolyásoljaembertársainkmegértésétkülönöstekintettelarra,amikoraviselkedésükeltér
amisajátviselkedésimoráljainktól.Azegyének,népcsoportokésállamokközöttiintolerancia
(akétcsillag)konfliktusokat,háborúkatokoz(lángolavilág). 
 
Embertársainkmegértéséhezelengedhetetlen,hogyazembermegértseönmagát.Eza
megértés–azazazéletmisztériumánakamegoldása–egyörökvilágképetkíván. 

Mikor az élet egy misztérium 
Kozmikus tudat nélküliség – 5. sz. jelkép

Azéletegyrejtélyazokszámára,akiknemismerikönmagukat. 
 
Afizikaivilágrólésasajáttestünkrőlszólótudásnemelégaz
örökkérdésekmegválaszolására.„Kivagyokén,honnanjövök
ésmerrefelehaladok?”

A kozmikus elemzések vezérfonala a minden élőlény felé sugárzó szeretet. A 
harmadik testamentum egy univerzális védelem minden és mindenki számára.   
Az itt következő szöveg bemutatja a mű kozmikus életszemléletét és az örök 
világképet, ami ennek az alapját képezi. A mű kozmikus elemzésére alapozott 
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Mindenélőlényhalhatatlan
Az élőlény 1 – 6. sz. jelkép

Fizikaiérzékszerveinkmögöttlétezikegyláthatatlantudat–
ezekagondolataink,érzéseinkéselképzeléseink.Vágyak, 
óhajokésazakaratirányítjaatudatot.Ezekmögötttalálható
maga az élet – a mi örök és végtelen énünk.
 
A teremtő – a legfelső fehér háromszög 

Abennünklevőéletimmateriális,örökésvégtelen.Nemmulandó,apróésteremtett
részekbőláll,ezértelpusztíthatatlanésegységes,határtalanésörök.Acsúcsfehér
háromszögejelképeziateremtmények(teremtettek)létrehozóját,ezazemberlegbelsőbb,
örökéletűénje–magaateremtő.
 
Teremtőképesség – lila színű 
Aközépenlevőlilaszínjelképeziazénhatártalanképességétazörökkévalóságvégtelen 
természeténekláthatóvátételéreidőbenéstérben.
 
A teremtett – függőleges, több színnel jelölt terület 
Alegalsótöbbszínűrész–primerszellemitermészetű-időbeliátélésiképességünket, 
tudatunkatjelképezi,amelyváltozikésfejlődikazéletekenát.Afizikaitestideiglenes
jellegűteremtettdologamateriálisvilágbantörténőéletátélésére.Mindenteremtett 
elpusztul,ezáltalhelyetadvaazújteremtményeknek.Permanensjelleggelnemamateriális
világbanélünk,hanemaszellemivilágbanmégakkoris,miközbenegyfizikaitestbenvagyunk.
AHarmadiktestamentumszerintkettővilágbanélünk,dejelenlegcsakafizikaivilágban
vagyunktudatosak.Alvásközben,valamintamikoratestünk„tönkremegy”,aszellemi 
világbantaláljukmagunkat.Ajelképfelsőrészétfenntudatnak,azalsótpedigtudatalattinak
nevezzük.Atudatalattikettőrészbőláll,anapiésazéjszakaitudatból.

szövegeket nem Martinus írta. Martinus 44 publikált jelképe a következő 
műveiben van részletesen megmagyarázva: Az örök világkép 1-4 kötetek  
(Det Evige Verdensbillede), az Élet könyve (Livets Bog), a Temetés (Bisættelse),  
az Ideális étel (Den ideelle føde) és a Logika (Logik).
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Avilágmindenségegyörök,végtelenélőlény
Hármas elv – 8, 9 és 10. sz. jelképek

Azéletlegbelsőbbterületeésstruktúrájaegyuniverzálisörökelvetképvisel,amely 
mindenholjelenvan.IstennekésazörökIstenfiaknak(azemberiség)ugyanazazalapja–
azörökhármaselv(Én+alkotóképesség+teremtett).Megismervénönmagunkatátéljük
eggyéválásunkatazörök,végtelen,élővilágmindenséggel,vagyisIstennel.Akörforma 
mutatjaIstenésazIstenfiakörökegyesülését,amitnemlehetszétválasztani.

Fehér kör
AzÉnt–azörök,legbelsőbbmagvat,szilárdpontot-jelképezi,amelyavilágmindenség
mindenteremtésénekésváltozásánakazokozója.Istenmindenkibenjelenvan.Láthatóvá
teszimagátmindenkinkeresztül.ValamennyiünknekugyanazazAtyja,eztjelképeziafehér
kör.Benneélünk,mozgunk,mindannyian,gonoszoképpúgy,mintajók,kivételnélkül.

Lila kör
Alámpaernyőlyukaihozhasonlatosansugározzaafényt-azörökkévalóságésavégtelenség
fényét;azanyaenergia(lila)hasítjaszétafényt,alátszólag„egyetlent”,amita„sokaság”
felésugározazidőnésatérenát.EzáltaljelenikmegakapcsolatIstenésazIstenfiak
között.

Több színű kör
Azörökváltozótésazéletidőbelivonatkozásátjelképezi.Idetartozikatudat,azazaszellemi
világ és a materiális világ.
 
Azörökhármaselv:teremtő,teremtőképességésteremtett–egyszétválaszthatatlan
háromságotképvisel.Amikro-,középésmakrokozmoszbanavilágmindenséglény-
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Az isteni világterv
Az örök világkép, az élőlény II, az örök Istenség és az örök Isten fiak – 11. sz.  
jelkép Isteni világterv

Istenhezhasonlóan
 mindannyiunknak örök énje 
van,amelytúlélminden
ideiglenestésátmenetit.
Halhatatlanokvagyunk, 
ezértazéletekenátszerzett
tapasztalatmindhasznos.Ez
általmutatjamagátminden, 
a szenvedés és a boldogtalan 
sorsokis,amitátélünk,a
végsőeredményében,
hasznosnakésörömtelinek.
Az isteni szeretet 
megértéséhezmegkell
 tanulnunk a szenvedés 
értelmét.Azisteniteremtő
tervnemcsakszeretetteljesen

fejlődikki,hanemlogikusanéstervszerűenis.Aszeretettörvénybeteljesítéséhez 
szükséges,hogyateremtéslogikuséscélszerűlegyen.

Az örök élet alaptörvénye
Atudatátélésekettárol.Ezekazátélésekteremtődnek,ezértváltozóakéskontrasztokra
vanszükségük.Kontraszthiányaeseténazéletnemmanifesztálódik.Alegalapvetőbb
pszichikaiellentétakellemesésakellemetlenség.
 

milliárdjainakugyanazazörökalapelemzésevan.Akülsőkülönbségetcsakazélet
variációinakakülönbözőátéléseadja(lásd:következőjelkép).Azemberiségésaföldgolyó
útjaakozmikustudathoz(akiscsillagfiguraalul),átmenetetjelképezatökéletesemberi
birodalomba,IstenbirodalmábaittaFöldön,amelybenmajdazigazságésnemahatalom
leszazalapvetőmindenfontoskérdésben.
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Ezekbőlfakadnakagondolatokajóésarosszokairól.Avallásosterminológiadefiníciója
szerintmindenjónakazokaazIsten,ésmindengonoszforrásaazördög.Azörökkévalóság
perspektívájábólnézve,adefinícióígyhangzik:mindenjó,ésezek(ajóésarossz)szükséges
komplementjeiegymásnak.Hallhatatlanokvagyunk,aszenvedésbőlésafájdalomból
tanulunk.Aszenvedéskellemetlen,deszükségeséshasznos.Átéljükarosszatésajótis. 
Ateremtésalternatívájakontrasztoknélkülaztjelentené,hogysemmiféleteremtésnem
történneésazéletátélésesemlennelehetséges.Totálishalálésmozdulatlanságuralkodna
ott,aholmostazéletfejlődikésvirágzik.Afizikaivilágbanátéljükaszenvedésésasötétség
kulminációját.Azemberörökkévalótermészetenemsérülmeg.Afizikaivilágellentétea
szellemivilág,aholátéljükafénytésamindenszeretetet.Akontraszttörvényteljes
átláthatóságaazellentéteifelettképviseliazörökélettökéletesésmindenszeretettelteli
alapstruktúrájánakamegértését.

Az élet színtere
Azéletörökátéléseolyan,mintegyhatvilágon–tudatzónán-keresztüliutazás,amelyet
holasötétség,holafényural;növényvilág(pirosszínnel),állatvilág(narancssárgaszínű),
embervilág(citromsárga),bölcsességvilága(zöld),istenivilág(kék)ésaboldogságvilága
(lila).EhatzónánátfolyikapárbeszédIsten(fehércsillagéssugárterület)ésazörökIsten
fiak(külsőkörök)között.

Növényvilág
Azegyedülmegéltéleteseményeirealapozvaatudatkezdikeresnialehetőségetakülvilággal
valókapcsolatra.Jóllakvaaszeretet/fényországaiban,felébredtbenneavágyafizikai
világiránt.Anövényvilágbankezdődikazállatvilágölőelvénekzónáihozvalóalkalmazkodás.
Ittatudatembriószakaszbanvan.Anövénycsakhomályosansejtiakülönbségetakellemes
ésakellemetlenközött.

Állatvilág
Milliárdévekfolyamán,napokonéséjszakákonkeresztül,télenésnyáron,esőbenés
szárazságbananövényiszervezetekfokozatosanhozzáalakulnakafizikaivilághozatúlélési
küzdelemben,atudatukabelsővilágbólakülsőbehelyezkedikát–anövényállattáváltozik
(narancssárga);aszervezeteegyrenagyobbmértékbenfüggafizikaivilágküzdelmeitől–
támadás és védekezés.
 
Afizikaivilágbanazegoizmusazalapfeltételeazéletátéléséhezlétfontosságúfizikai
szervezetéletbentartásának.Anövényiésazállatiszervezetekmáslényekélelemforrásaként
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szolgálnak,ezértazellenséglegyőzésénekvagyamenekülésnekaképességeelsődleges
fontosságúváválik.Ebbenazónábanafejlődésmozgatórugójaazönfenntartásösztöne,itt
finomulátmentálisvagyszellemiautomatizmussá.Anövényektőleltérőenazállatok
valóságosan átélik a fájdalmat.

Az állatból emberré válás átmeneti szakasza
Azemberekmégmindigazállatvilághoztartoznak.Azállatokhozhasonlóanadzsungel
élettörvényeiszerintélünk–azerősebbnekvanigaza.Nincsolyanállat,akinekazölési
képességefelérneaföldiemberölésikapacitásával.Évezredekfolytánahumánus
világvallásokösztönöztékazembereketazölésésazerőszakabbahagyására.Többélet
perspektívájábólnézveahumánusképességekazegoistaképességeknélkésőbbidátumúak,
ezértmégnincsenekannyirabegyakorolva.Sokéletkellahhoz,hogyahumanitáshatására
lecsökkenjenazegoizmusésatúlélésiösztön,ésszeretetteljes,megbocsátóérzésvegyeát
ahelyét.Azátmenetszükséges,mivel„kimintvet,úgyarat”.Agyilkolásierkölcsasaját
magunknakokozottszenvedésttartalmazza,amelybencsíráznikezdahumanizmusiránti
vágy.Majdidővelmegjelenikamindenszereteteszméjénekésannakintellektuális
 magyarázatainak az igénye.

Emberi világ
AHarmadiktestamentumörökvilágképénekcélja,hogyutatmutassonazemberiségnekaz
állatvilágbólkivezetőfejlődésutolsószakaszában.Egyújvilágbavalószületésalattvagyunk.
Alétezésértvalóküzdelemsoránkifejlődöttintellektualitáslehetővétesziazegyremagasabb
szintűmagyarázatátönmagunknakésavilággal,Istennelvalókapcsolatunknak.Azérzések
ésafelfogáskapcsolatánakaharmonizálásafolyamánkinyílikavégtelenkozmikustudat
horizontja.Azembermintkészember,Istenképmásáváválikéslakóiváazigaziemberi
birodalomnak(citromsárgaterület),aholamindenszeretetmindennapipraxis.Ittfolytatódik
utazásunkazörökkévalószeretetzónákonkeresztül(zöld,kékéslila)aszellemivilágokban,
aholazörökkörfolyamatkulminálafényésaboldogságkontrasztjában.

Univerzális világterv
Azörökvilágtervmindanagy,mindakicsiélőlényekrevonatkozik.Afizikaivilágmindenség,
mintéletazéletben,vanfelépítve,lefeléésfelfeléavégtelenségig.Mindenegymásba
fonódik,passzol,mintafogaskerekek.

Martinus nem véletlenül választotta a két következő szimbólumot a müvének 
első és hátsó oldalára.
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Sötétség
A hátsó oldal jelképét a beavatás  
sötétségének nevezik – pokol vagy az 
utolsó ítélet napja – 19. sz. jelkép.

A gyilkolás elve
Abaloldalrólaképalsócentrumafelémutató
nagynarancssárgaivjelképeziagyilkos
cselekedetet(kard),amelyasorstörvénye
szerintazelkövetőellenfordul(fehér
háromszög).Abosszúálláselvétaz
Ótestamentumbanleírtakalapjánigy
ismerjük:„Szemetszemért,fogatfogért.”

Aztaratjuk,amitelvetettünk–élettőléletig
Kozmikuslátószögbőlnézvelátjuk,hogy

sorsunkatsajátmagunkalakítjuk(narancssárgatéglalapok),pihenőperiódusokkalaszellemi
világokban (citromsárga négyzetek).

A gyilkolási elv következményei
Aháborúk,politikaiésvallásosküzdelmek,aszegénység,betegségésaszükség–valamennyi
azörökéletrőlésasorstörvényrőlvalótudatlanságnakazoka.Azemberekúgyhiszik,hogy
aháborúvalbékéttudnakteremteni.Azéletörökszeretettörvényénekamegértése–
„Szeressétekellenségeiteketésjóttegyetekazokkal,akiktiteketgyűlölnek,Áldjátokazokat,
akiktiteketátkoznak,ésimádkozzatokazokért,akiktiteketháborgatnak”–akkortörténik
meg,amikoramásoknakszenvedéstokozótettekazaztelkövetőellenfordulnak.
 
Ahúsevésjólpéldázza,hogyazemberek„nemtudják,hogymitcselekszenek”.Minden
szenvedésamitmásélőlényeknekokozunk,–függetlenülannaknagyságátólésattól,hogy
azokazélőlényekamikro-,középvagymakrokozmoszbanvannak-e,-visszajönhozzánk,és
alakítjaamostaniéseljövendősorsunkat.Avulkánatermészetikatasztrófákatjelképezni,
mutatja,hogynemvagyunkteljesenmegvédveamakroélőlényünktől,amiaföld.Miis
makrolényekvagyunk,amiaszervezetünketilleti.Harosszulkezeljükaszervezetünket,akkor
olyankörnyezetbeszületünk,amelyveszélyesésnemhasznos,megegyezőmódonazzala
bánásmóddal,aminekaszervezetünkbenélőmikroindividumokatvetjükalá.A„gyilkolási
elv”sötétségénésszenvedésénáthaladóútonmindigkörülvagyunkvéveafénnyel
(sugárglória).Ezörökkékörülöttünkragyog,éskövetei,apróféták,világmegváltókáltal
bevilágítjaasötétségbőlkivezetőutat.
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A fény
Borítólapon levő jelkép: A tökéletes 
 ember, Isten képmása - 23. sz. jelkép 

Életadó elv
Ez mutatja be az Új testamentum mindent 
megbocsátóerkölcsielvét,amiafejlődés
célja.Akézfogásjelképeziaszeretetteljes
 ember találkozását az ellenségeskedéssel (a 
képbaloldalánlevőnarancssárgaív),akiazt
barátsággalfogadja(aképjobboldalánlevő
citromsárgaiv),amiboldogsorsoteredményez
annakakieztbarátsággalfogadja,sannakis
akiellenségeskedik(narancssárgatéglalapok,
amelyek közé több és több citromsárga szín 

keveredik,balróljobbratartva).Mindenszenvedéstapasztalatidővelmegnöveliazember
együttérzőképességét,mígvégülazembermárcsakjótképescselekedni,ajelképenlátható
Krisztusalakhozhasonlóan.
 
A Harmadik testamentum kozmikus életszemlélete
Afentebbikétjelképalja(narancséscitromsárgaterekafeketeháttérelőtt)szemlélteti 
akozmikuséletnézetetasokföldiéletenát,asorstörvénytésafejlődéstazállattólaz 
emberig.Látjuk,hogyaHarmadiktestamentumalátámasztjaazÚjtestamentummindent
megbocsátó erkölcsét.
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Aztaratjuk,amitvetünk
Örök test – 16. sz. jelkép

Ezajelképkozmikussugárformájúöröktestetszimbolizálja–amelymindigtökéletes
egyensúlybanvan(kereszt),ésérzéketlenahalálraésacsonkításra,amiazideiglenesen
felépítettszellemiésfizikaitestekkeltörténik.

Valamennyigondolatéscselekedet,kicsiésnagy,körfolyamatokatképez,amelyek
visszatérneksajátmagunkhoz,azÉn-hez(háromszög).



11

©
 M

ar
tin

us
 In

st
itu

t 1
98

1 
   

   
   

   
 m

ar
tin

us
.d

k

Az örök jelen
Az élőlény sorsívei – 18. sz. jelkép

Asorsívekösszekötikajelenlegiéletetakorábbiésazelkövetkezőéletekkel.Maisorsunka
múltésajelencselekvéseinekakövetkezménye,melyújrahatássalleszajövőnkre.Mostani
tetteink(aháromszögalattililatérazÉn)meghatározzaeljövendőéletünkminőségét(zöld
szín)–hasonlatosanjelenlegitudatunkhozésaszervezetünkhöz,amelyekeredményeia
korábbigondolatainknakésacselekedeteinknek(citromsárgatér).Védtelenekcsakazon
kellemetlenségellenvagyunk,amitmimásnakokozhatunk.Abűnökmegbocsátásának 
elve–valóság.AHarmadiktestamentuméletreéssorstörvényre,azokkozmikus 
összekapcsolódásáravonatkozómagyarázata.

Afizikaiszervezetafizikaivilágbantörténőéletátélésnekegykicserélhetőszerszáma.Afizi-
kaitest–természetesvagytermészetellenesokokbóltörténő–elkopásaeseténhasználha-
tatlannáválik.Ahalálvalójábanaszellemivilágbavalószületés,aminekalkalmávalmeg-
telünkfénylőátélésekkelésnyugalommalmindaddig,amígújrakívánunkszületniés
fejlődésünketottfolytatni,aholaztabbahagytukakorábbiföldiéletünkben.Ahalálegyil-
lúzió,amelyvalójábannemlétezik.
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Reinkarnációs folyamat
Nemi aktus, avagy Isten szelleme a sötétségben – 34. sz. jelkép

Jézusidejébenazemberekneknemvoltkönnyűaz
újjászületésrőlszólógondolatokmegértése. 
ABibliábanolvashatunkNikodémuszról,aki
megkérdezteJézust:„Hogyanképesújjászületniegy
idősember?Őmárnemtudvisszamenniaz
anyaméhbe,hogyonnanújjászülessen.” 
Évezredeknekkelletteltelniahhoz,hogyazemberek
megérjenek e kérdés kozmikus magyarázatára. 

Azalsónagykörökjelképezikaférfit(balra)ésanőt
(jobbra) a nemi aktus kulminációjában. Ezen átélés 
alatt(lángolótűz)apartnerekegyhullámhosszban
vannak a szellemi tér rezgéseivel. Ilyenformán 
kapcsolatteremtődik(függőlegesvonalak)egy 

lénnyel(felsőkör)aszellemitérben,amelysorskéntegybehangolódikaszülőkkel. 
Aszerelemszimpátiájabevilágítjaasötétségterét,aholaküzdelemésakonfliktusok 
dominálnak,ugyanakkorkinyitjaazújjászületésajtaját.

Aszerelemegyspeciálisanelhatároltszimpátia,amelyküzdelmetésrivalizálástokozaz 
ellentétesnemtulajdonjogán.Aszázszázalékosférfivagynőszámáraamindenszeretet
organikusanlehetetlen.Azigazifelebarátiszeretetátélésenemakaratkérdése,hanema
szimpátiaképességénekazérettségétőlfügg.

Krisztusapéldaerreatökéletesszeretetteljesmegbocsátóképességre,akiakeresztre
feszítésealattkulminálószenvedéseellenéreképesvoltimádkozniahóhéraiért:„Bocsáss
megnekik,mertnemtudjákmitcselekszenek!”(Lukácsevangéliuma23:34).Aképességa
felebarátunkszeretetérenemtőlfüggetlenül,organikusalaponnyugszik,amelyetaminden
élőlénybenlétezőmasculinésfemininpólusokösszjátékaad.Ezekakozmikusokaia
szexualitáskülönbözőmegjelenésiformáinakésatévutaknak,akészemberréválásútján.
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Aszellemiszülőelv
Világmegváltó elv – 2. sz. jelkép

Azemberiségazállattól(narancsszínűháttér)emberig(citromsárgaháttér)valófejlődés
soránnincsmagárahagyva.Asajátmagátfenntartaniképtelenkisgyermekekszeretetteljes
gondozásáhozésfelneveléséhezhasonlóanazemberiségisútmutatástkapegyszellemi
szülőelvenkeresztül,amiavilágmegváltóelv.

Isten(fehércsillag)valamennyiélőlénytelőre,felfelevezetiennekaszellemiszülőelvneka
segítségével(sugarak).Azalacsonyabbtólamagasabbtudatigtartófejlődésalatt(lépcső
ábra)eszméketéselőírásokatkapunk,amelyekzseniálisanpasszolnakazaktuálisfejlődési
fokhoz.
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A világmindenség él és 
gondolkodik
Isten szelleme a víz felett – 1. sz. jelkép

Istenmindenhatóésmindenszeretőtudataáthatja 
avilágmindenségegészét,amiatökéletes
megnyilvánuláshozésalkotáshozvezet(lángoló
kereszt).Avilágmindenségélésgondolkodik.Életés
gondolatok sugározzák át a mindenséget. Ezek a 
gondolatokkozmikusvilágimpulzusformájában
mutatkoznakmeg,melyekakülönbözőkultúr-
korszakokatalkotják.Aduplakörjelképeziaföldetés

azemberiséget,amelykapcsolatbanvanháromkozmikusgondolattal–világimpulzussal.

Legalul –azősemberektudataéskultúrája.

Középen –ezazimpulzustámogatástadazembereknekahitstádiumában,éshatássalvan
azemberekkulturálismegnyilvánulásaira.AzÓ-,ésazÚjtestamentumtradicionálisfelfogása
ehhezavilágimpulzushoztartozik.

Legfelül –akezdődővallástalanságjegyébenamateriálisésszellemitudomány,
nemzetköziség,modernművészetek,technika,építészetészene,ugyanúgymintboldogtalan
házasságok,szexuálisabnormitások,elmebetegségéspolitikaizűrzavar,tanúskodnakaz
egyregyorsulószellemifejlődésifolyamatról.

Ezamaterializmusegyideiglenesenfeltűnőjelcsak.Afelebarátiszeretetintellektuális
magyarázatakozmikuselemzésekformájábansimítjamajdelahitésatudatköztikonfliktust,
sazemberiségszívvelésmegértésselfogkapcsolatbakerülniazéletszellemioldalával.
 



15

©
 M

ar
tin

us
 In

st
itu

t 1
98

1 
  m

ar
tin

us
.d

k
©

 M
ar

tin
us

 In
st

itu
t 1

98
1 

  m
ar

tin
us

.d
k

Útabékevilágába1:nacionalizmus
Tökéletlen embervilág – 24. sz. jelkép

Azállatvilágbanmindigazerősebbnekvanigaza.Ezaképes-
ségautomatikusfunkciókéntműködik,ésmindenszinten
mindenkapcsolatotáthatazemberekésanemzetekközött.

Avilágkülönbözőnemzetekrevanfelosztva(különbözőformájúalakzatok),amelyek
kisajátítjákatermészetierőforrásokat.Akormányaik(nyilak)ahatalomértküzdenek,
különöstekintettelagazdaságiésakatonaihatalomra.Mégmindigmagasfokon
gyakoroljákazölés,gyilkoláselvét,bosszúállásésbüntetésformájában(akettőnarancs
színűcsillag),mindakülső,mindabelsőigazságszolgáltatásukban.

Akövetkezőkbenláthatjuk,hogyanhaladavilágahumanizmusésabékefelé(sugarakés 
alegfelüllevőfehércsillag).

Útabékevilágába2:
következmények
Az emberiség karmája – 25. sz. jelkép

Az államok cselekedetei is alá vannak vetve a sors 
törvénynek.Azállatiashajlamokegyspeciálisszellemi

kisugárzásterősítenekmeg(akörnarancsszínűrésze),amelyegyugyanolyansötétszellemi
karmátvonzmagához(lángok).Aztaratjuk,amitelvetettünk.Ajobbrólésbalróllevő
területekakülönbözőkarmahatásokminőségétjelképezik.Baloldalonazazonnali„halál”
pillanata,amelyazemberekésállatokmegölésekorkövetkezikbe.Jobboldalon 
afájdalmakkaltelitettszenvedéskarmátmutatja,ahosszú,nyomorúságoséletet,
betegségek,szenvedésekformájában.
 

A következő három jelkép mutatja a tudat fejlődését az állattól a kész emberig,  
a nacionalizmusból az internacionalizmus felé tartó fejlődésben.
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Útabékevilágába3:avilágegyesült
államai,„egynyájésegypásztor”
Eljövendő tökéletes embervilág – 26. sz. jelkép 

A fejlődés célja a földön
Akereszténytanításarrólszól,hogy„újmennyésújföld’

fogteremtődni,saföldönmegvalósulabékeésaszeretetországa.AHarmadiktestamentum
megerősítiezt,viszontnemcsodaáltaltörténikmindezegyiknaprólamásikra,hanema
fokozatosfejlődésenkeresztül.

Azeljövendőtökéletesföldiembervilágbanazállamok–egyéniindividuális
különbözőségeiketmegtartva-régiókkáváltak(zöldtér).Akorábbivallásoselképzelések
(narancséscitromsárgasugarak)lecserélődtekazistentőlvalótudásraésafejlődés
folyamatára(fehérsugár).Ezatudásegyesítiazembereketmindenkülönbségükben, 
ésaszellemialapjáváválikaszeretetvilágnakittaföldön.

Kezdetbenavilágkormányában(középenlevősárganap)aföldvalamennyikompetencia
területénekalegkiválóbbjaiképviseltetnek,akikszabadválasztásokonkeresztülkerülnek
odabe.Akésőbbiekbenezakormánykozmikustudatúlényekbőlállmajd(kékcsillag).

Tények:
• Általánosleszerelés.Egyvilágállammindenkihívástbelpolitikaitényezőkéntkezel. 
Kezdetbenegyún.világrendőrségabelbiztonsággaranciája.

• Egynyitottlegfelsőbbtörvényésbíróság,amelyérzékeliakülönbségetabűntényésaz
abnormitásközött,ismeriafejlődésmonitorát,éscsakhumánusnevelésimódszereket
alkalmaz.

Azötágúcsillagavallásoselvetjelképezi,amellyelIstenutatmutatazembereknek,ésa
humánusvallások(sárgatér)általkivezetiőketazállatvilágbólamindenszeretetefelé,ami
későbbátmegyaszellemitudományba(fehértér).Ennekafolyamatnakmostanábanmár
sokeredményétlátjuk,aszociálisgondoskodás,művészet,építészet,irodalom,tudomány
éstechnikaterületein(akörkékfényűterülete).
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• Apénzrendszermegszüntetése,ésatermészetierőforrásokmagántulajdonának
megszüntetéseavilágállamjavára.Akorábbiüzletielv,amilehetővétette–csalásútján–
kisüzletiértéknagyértékkétörténőcseréjét,lecserélésrekerülegyisteniüzletielvvel,
amiegyformaértékekcseréjénalapul.

• Azemberekfizetéseledolgozottmunkaidőalapú(apénzeltűnik).

• Egyalaptartalmazzaagyermekkori,időskori,betegperiódusoktámogatásiösszegét.

• Agépekmegszabadítjákazembereketazátoktól:„Arcodverejtékéveleszedakenyeret1…”.
Leszidőaszellemiműveltség,művészetésahumánkultúrakifejlesztésére.

• Igazságuralkodikahatalomfelettmindenterületen.Avilágállamvezetéseintellektuális
érzéséshumánusintelligencia–felebarátiszeretetalapú.

MegvalósulaföldönaBibliajövendöléseazegynyájról,egypásztorról–egynépegyIstennel
és egy igaz vallással.

Materiális és kozmikus világkép közti különbség:

Materiálisvagyhalottvilágkép
Materiális vagy halott világkép – 22 A sz. jelkép

Avilágmindenségrőlalkotottjelenlegiszemléletalapja
egyhalálkultusz.Egyretöbbembercsakafizikai
aspektusátlátjaavalóságnak.Ezzelamateriális
perspektívávalzseniálisgyakorlatiéstechnikaisegítő
eszközöketalkothatunk,amelyekviszontsemmitudást
nemadnakazéletélőszellemioldaláról.Sokanazthiszik,
hogyazéletazonosazanyaggal,tehátahalálban
hisznek.Ilyenmaterialistalátószögbőlszemlélveaz

életet,azimádkozásnaivitásnaklátszik.EzértezafontoskommunikációformaazIstennel
erősenlecsökkent.

1Mózeselsőkönyve,3:19
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Élőszellemivilágmindenség
Az örök kozmikus, organikus kapcsolat Isten és az 
Isten fiak között 2 – 22. sz. jelkép

Látjuk,hogyaszellemivilágoklétezésétmutatókérdőjel
lecserélődikfenntudatunkjelképére,amelyazörök
immateriálisént(háromszög)ésannakörök
alkotóképességétjelképezi.Asárga,zöld,kékésindigó
színekkeljelzettszellemivilágokszimbolizáljákIsten
primertudatát.Asötétségkulminációjánafizikai

világokbaátjutottemberekapirosésnarancsszínűrészekbenvannak.Eképpenmaradfenn
Istentudataörökkékulminálódómindenhatalombanésmindenszeretetben.

AkészemberekIsten(gondviselés)képmásakéntazőlegjobbszerszámai,akika
sorsteremtéstirányítjákazalsóbbszintekenlevőtökéletlenfizikaivilágokban.

Ima
Az örök kozmikus, organikus kapcsolat 
Isten és az Isten fiak között 1 – 21. sz.  
jelkép

Szellemi beszélgetés
Ajobboldalijelképszimbolizáljaavilágmindenségkozmikusperspektíváját,azazIstent. 
Mimindannyianennekamindentátfogószervezettudatánakacentrumábanvagyunk. 
ÁllandóanorganikusanIstenhezvagyunkkötve.Ezérttudunkfolyamatosankommunikálni 
aszellemivilággal,mégakkoris,amikoregyfizikaiszervezetbentartózkodunk.
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Az ima fejlődési folyamata
Ezaszellemivilággalfolytatottbeszélgetésazállatszívszaggatóhalálüvöltésébőlfejlődött
azIstennelfolytatotttudatos,közvetlenbeszélgetésig,amelyetmiJézuskeresztenmondott
imájábólismerünk:
„Atyám,bocsássmegnekik,mertnemtudják,hogymitcselekszenek!”Ajelképbaloldali
négyterületemutatjaatöbbistenhitbőlindulófejlődéstazegyetlen,mindenhatóIstenig,
valamintazateistafelfogást,ésakészembertudatos,közvetlenkapcsolatátIstennel.A
háromszögmögöttisárgaészöldszínekjelképezikazemberegyensúlyátazintelligenciaés
azérzékközött,balróljobbraatökéletességfelé.

Miképpen történik a kommunikáció
Baloldalonalulaszellemivédőangyalokvannak,őkIstenhallószervei,akikafizikaitér
legkisebbsóhajátisérzékelik,választéssegítségetközvetítenek(citromsárgaháromszögek).
Képességeihezmértenmindenkiképesvédangyalkéntszolgálniembertársaifeléa
megtestesülések(inkarnációk)között.Aszellemitérrellevőmegszakítatlankölcsönhatás
különbözőformáiazima,azalkotóemberinspirációshelyzete,amédiákhasználataés–
amitatökéletesemberural,–aközvetlentudatoskommunikáció.

Egy az Atyával
AHarmadiktestamentuméletmagyarázataszerintazemberkapcsolataegypárbeszédaz
örökszerető,mindenholjelenlevőAtya,ésazőfiai,lányaiközött.Azönzetlengondolkodás
eggyétesziazembertIstennel.Ezzelazimával„…neazénakaratom,hanematiédlegyen!”
azimádkozóegyesülIstenakaratával,átéliazimafensőségesmentálismágiáját.Isten
válaszolazimára,mindbelső,mindkülsőtörténésekenkeresztül,újmegértés,újgondolatok
tömegeéséleterőfolyikbeáltalaatudatba.„Arosszatajóvalvalóelfogadás”–ánaka
képességeáltalfejlődikkiamindenszeretet.

Akifejlődöttemberharmóniábanvanmindenélővel,saztmondja:„ÉnésazAtyaegyek
vagyunk”2.

2Jánosevangéliuma10:30
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Rövidirodalmiáttekintés–Harmadiktestamentum
A Harmadik testamentum magába foglalja Martinus valamennyi művét és 
 jelképét

LIVETS BOG (Az élet könyve) 1-7. kötet (Livets Bog rövid összefoglalója lentebb található)
AHarmadiktestamentummegmagyarázzaazéletsajátosvallását,amelynekmindannyianrészeseivagyunk,
agonoszoképpúgy,mintahitetlenek,mégazállatokésanövényekis;ezértnincsszükségbeavatási
ceremóniára.Mindenkinekfontosszerepevanegigantikuselőadásban,amikörülöttünkzajlik,ésamitmi
világmindenségneknevezünk.Avilágmindenségetélőkéntjellemzik,ezhasonlatosanegykönyvhöz(Azélet
könyve),amelyetmindenkimindenpillanatbanolvas.A„LivetsBog”segítenifogbennünketaz„életsajátos,
egyéni,direktbeszédjének”amegértésében,azttanulmányozvaazemberfelfedezi,kiiső,honnanjön,és
merrefeléviszazútja.

ÖRÖK VILÁGKÉP 1-6. kötet
Ezamű100kozmikusjelképettartalmaz,magyarázószövegekkel.Segítségévelazolvasóáttekintéstkap 
azörökvilágképről.AzÖrökvilágképc.műbentalálhatómagyarázatokmelletttöbbjelképetmegmagyaráz 
aLivetsBog,ésMartinusmásműveistaglaljaezeket.

AzÖrökVilágképelemziazemberbelsővilágát,azemberiszervezetörökstruktúráját,azélettörvényeket 
ésanagykozmikusösszefüggéseket.Ezekakozmikusvalóságokidőbenéstérbennincsenekegymástól
elhatárolódva,körülírásukcsakszimbolikusanlehetséges.Az1.könyvaz1-16szimbólumottartalmazza, 
Az2.könyvaz17-26szimbólumottartalmazza,Az3.könyvaz27-33szimbólumottartalmazza,Az4.könyv
az34-44szimbólumottartalmazza,*Az5.könyvaz45-77szimbólumottartalmazza,*Az6.könyvaz78-100
szimbólumottartalmazza.*

LOGIKA
Aműfőrészei:Aszeretetésalogika,amelyekugyanazondologkétoldalátmutatják.Amaterialista 
tudományésazéletmisztériuma.Egylogikátlanvilágfelfogás.ABibliaörökkévalótényei,amiatudatlanokra
ugyanúgyvonatkozik,mintabölcsekre.

Ateremtéstörténeténekmagyarázata.Reinkarnáció.Azállatvilágbólkifelevezetőút.Atökéletesember, 
akiegyazIstennel.Azörökélet.Afényésasötétségmegértése.AzIstenfennköltnézeteavilágról:
„Lássátok,mindennagyonjó”.Akönyvbevezetőkéntszolgálatöbbikönyvhöz(Azörökvilágképhez).

TEMETÉS
Aszeretetüzenetétmásszemszögbőlnézve,magyarázzaeltöbbekközöttamikrokozmosszalvalókapcsolatot,
mintpéldáulazalvás,étkezés,gondolkodás,egészség,életerő,hamvasztás,virágszedés,élveboncolás,
bódítóésrészegítőélvezetek,nyájmentalitás,amaterialistakontrakozmikustudományelemzéseés
 magyarázata.

*Befejezetlenkéziratokalapján.Befejezetlenkéziratalapján.
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EGYÉB KÖNYVEK, CIKKEK
JelentősszámúcikkmegjelentaKosmosc.magazinban,amelykiskönyvekformájábaniskiadásrakerült.
Ezen–Martinuselőadásairaalapozott-kiadványoktanulmányozásasoránazolvasóbetekintéstkap 
abeavatottnézeteirőlanagyéletkérdéseketilletően.Alentebbfelsoroltkönyvekmegrendelhetőka 
www.tredjetestamentet.seweboldalról:

OldalakIstenképeskönyvéből.EzakönyvtartalmazzaaPünkösdfényeazéletfelettcíműelőadástis. 
Azélőlényekhalhatatlansága.EzakönyvtartalmazzaaSzellemitudományszükségessége,valaminta 
Primitizmusésatévhitcíműelőadásokatis.Ideálistáplálkozás,Alegtovábbélőbálvány,Ahalálkapujánát,
Karácsonyievangélium,Kozmikusvillanások.AkönyvtartalmazzaaMagasfokúésalacsonyfokúintellek-
tualitás,valamintAzötödikparancsolatcíműelőadásokatis.Avilágmindenségűrjénát,Alelkitemlom, 
Aföldiembersorsánakazoka,Azéletsorsjátéka,AzÉnésazénsajátvilága,Alázatosság,Kozmikusvillanások,
Természetellenesfáradtság,Pogányságéskereszténység,Szentlélek,Abűnökmegbocsátása,ASzó,Az 
ellenségeskedésmagyarázata,Atévhitárnyékában,Mentálisirányváltás,Hogyanküzdazemberszerencsétlen
sorsaellen?Fizikaiésszellemiátélések,Azélettengelydőlése,Fényasötétségben.Kozmikustudat.Akönyv
ezenkívültartalmazzaaSzellemiszuverenitáscíműelőadástis.Küldetésemszületésekörül,Kultúrateremtése.
Azéletútja.AkönyvezenkívültartalmazzaaMentálisbörtönök;Szekunderésprimerfeltámadáscimü
előadásokatis.Meditáció.AműezenkívültartalmazzaAszeretetoltárán,valamintAzemberiségegyaz 
Istennelcíműelőadásokatis.Kétvilágkorszakközött,Azemberiségésavilágkép,Azemberiségsorsa,
Húsvét,Kétféleszeretet,Miazigazság?Útabeavatásfelé,Útaparadicsomba,Avilágbékemegteremtése.

A KÖVETKEZŐ KÖNYVEK CSAK DÁN NYELVEN ÉRHETŐK EL:

Cikk gyűjtemény 1
45válogatottelőadástéscikkettartalmazMartinustól,melyekkronológikussorrendben1929-1972.évekből
származnak.

Harmadik Testamentum – Intellektuális kereszténység
PostmortumkiadványMartinuskiadatlankézirataiból,amelyazÓ,-ÚjésaHarmadiktestamentum 
összefüggéseit taglalja.

Grand kursus
Az1955-56-osévekbenMartinus15előadásbólállósorozatformájábanismertetteakozmikusvilágképet. 
AzerrőlkészültkönyvposzthumuszkiadásbanMartinushalálautánkerültkiadásra.Amű,amelyremek 
bevezetéskéntszolgálakozmikusvilágképbe,76jelképmagyarázatáttartalmazza.
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LivetsBog–Harmadiktestamentumfőműve
Részei és a Livets Bog 1-7. köteteinek tartalma

Livets Bog 1
BevezetőjébenMartinusleírjatudásaforrását,ésaztaszabadsággalésatoleranciát,amivelmindenolvasó
találkozik,függetlenülaműhözvalóhozzáállásától.Ezutánkövetkezikhatfejezet,amibevezetőkéntszolgál 
aLivetsBoghétkönyvéhez.

Livets Bog 1 fejezetei
1. Világhelyzet
2. Isteniteremtőelv
3. Újvilágimpulzus
4. Teremtésalattegynemzetközivilágbirodalom
5. Aföldiemberiségfogékonyságaazújvilágimpulzusiránt
6. Állattólemberig
7. Alapenergiákéslétezésitér
8. Fejlődés
Kiegészítésazelemzésekhez–8kozmikusjelkép,magyarázattalellátva

Livets Bog 2
„Kozmikuskémia”alcímmelgondolatvilágunkraésmentalitásunkra,alélekrefókuszál.Sorsunkkizárólagosan
tudathasználatunkeredménye.Agondolkodástörvényeinekismeretealapvetődologahhoz,hogyképesek
legyünktökéletesengondolkodniéscselekedni.Erreatudásraalapozvaazembermegteremtiatökéletes
sorsot és a tökéletes világot.

LivetsBog2fejezetei
9. Azanyagokreagálásánaktörvénye
10.AzÉnörökerőforrásai
11. Gondolat klíma
Jelkép„Alapenergiákkombinációi”

Livets Bog 3
A„Kozmikuskémia”részfolytatásaésbefejezése.A12.fejezetében„Életszubsztanciák”–azörökélet 
alapelveinekkatalogizálásaésleírása.„Körfolyamatelv”ésaz„Életmisztériummegoldása”jelképek.Ezarész
aszámrendszerlogikusfelépítésénekésavilágmindenségörökalapstruktúrájánakazösszehasonlításával
zárul.
 
Livets Bog 4
Elsőrészeaz„Örökélet”.A13.fejezetébenelemziaz„Élőlényt”.Istenjelenvanmindenkibenésmindenki
Istenrésze.Örökkévalóságésidőörökegysége.Szellemivilágok.Beavatottakés„mentálisanholtak”.Afizikai
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világértelme.Bibliaésszellemitudomány.Politikaésvallás.Büntetőjogéskereszténység.Demokrácia, 
diktatúra,kapitalizmus,kommunizmusésavilágegyesültállamai.Azsidóságtörténeteéssorsa.Ó-ésÚj 
testamentumköztikülönbség.Házasságésmindenszeretet.„Életéshalál”jelképmagyarázata.

Livets Bog 5
Folytatódikaz„Örökélet”elemzése.A14.fejezetbena„Legfensőbbtűz”–aszexualitástésannakmegjelenési
formáitelemzi.Afelebarátiszeretetorganikusstruktúrája.Aszexualitásátváltozása.ÁdámésÉvateremtése
–kozmikusmagyarázat.Hitaszeplőtlenfogantatásban.Szexuálisszimpátiaésmindenszeretet.Sötétség,
szenvedésésszerelem.Aférfiésnőirészekegyesüléseazemberlelkében.AzemberteremtéseIsten
képmására.Állattólemberig.Különbözőszexuálisállapotok„A”-tól„K”-ig.Szexuálisutakéstévutakelemzése. 
Atökéletesembervilágbannincsházasság.

Livets Bog 6
Az„Örökélet”folytatása.A15.fejezet„Istenországátavagyazéletkalandját”elemzi.Abelsőszellemi 
templomotazsidóktemplomávaljelképezi.Előtér,aszentésalegszentebbjelképezikapszichikaivalóságokat 
abeavatásfelévezetőúton.

Meditáció,kozmikusvillanások,azimaelve,elektromosságésküszöbőre.Alegszentebbmegnyílása
– Istennel való egyé válás átérzése.

AzIstenszeretettIstenfiáhozbeszél,Istentudata,a„Szentlélek”.Atyaésfiú,időéstérteremtője.AzIsten,
mintatya,azösszesélőlényvédelmezője.

Livets Bog 7
Az„Örökélet”folytatásaésbefejezése.A16.fejezetbenösszefoglaljaazörökvilágképkonzekvenciáit. 
ALivetsBog7főtémájaa„kozmikusvilágerkölcs”–azújvilágkultúraalapzata.Avilágkormányfeladata.
Pénznélküligazdaság.

Büntetéséskínzásmegszüntetése.Kozmikusszeretettudomány.Materiálistudománykorlátai.Avilágkép 
41pontban.Útkifeleasötétségből.MindenemberaktívcellájaleszazIstentudatának.

Utóirat:„IstenfiaegyazAtyával”,amiegyköszönetIstennek–ezvoltazelsőamitMartinusírtkozmikus
tűzkeresztségeután,1921.március24után.
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Martinus30évesen1921 
– kozmikus születésének  
az éve.

Martinus44évesen.

KiisvoltMartinus?
A nagy mesemondóhoz, H. C. Andersenhez hasonlatosan, Martinus is Dánia 
szülötte. H. C. Andersen mesét gyártott a valóságból. Martinus ennek az 
 ellentéte, a mesét változtatta valósággá, a vallások örök magját változtatta   
a határtalan szeretet üzenetévé, szellemi tudománnyá.

1890-benszületettSindalközségben,Norjylland-ben.Nevelőszülőknélnőttfelegykis 
vidékiházban.Elvégezteazalapiskolát,majd-,mivelnehézanyagihelyzeteellehetetlenítette
vágyát,hogyiskolatanitólegyen,-munkás,felszolgáló,tejiparidolgozó,éjjeliőr,postás, 
irodaialkalmazottmunkakörökbendolgozott.

Részlet Martinus egyik kéziratából az „Intellektuális kereszténység” c. művéből:
„30évesenátéltemegyszellemifolyamatot,amelyegykozmikusmisszióbavezetett.1921
márciusánakegyikestéjénteljessötétségbenültemaszobámban,akoppenhágaiNørrebros
Rundelutcában,ésazIstenrekoncentráltam.
 
Efolyamán,atotálissötétségbentörtént,hogyébernappalitudatbanátéltemegykozmikus
víziót,amiakkormégfelfoghatatlanelhivatottságotadottarra,hogykésőbbazintuitív 
érzéseimmeltisztánmanifesztáljamakozmikustudományt,mindazt,amitJézus 
elmondhatottvolnaatanítványainak,deamitazokésazakkoriidőknyilvánoshatóságai 
éshivatalaialacsonyfejlettségiszintjükokánképteleneklettekvolnamegérteni.Eza 
Krisztus-látomás,amitátéltem,nemálomvagyhallucinációvolt,hanemegyteljesenéber,
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nappalitudatúátélés,amimagábafoglaltaegyértelműnyilvánosságrahozatalátamissziónak,
melynekénlettemamegvalósítója.Másnapdélelőttéreztem,hogyújrameditálnomkell.

Kényelmesenelhelyezkedtemafonottkarosszékemben,amelyúgyérződött,nagyszellemi
energiákkaltelítődik,kendőtkötöttemaszememre,ésbelemerültemasötétségbeéberen,
nappalitudatomban.Egyszercsakfélsötétégnyílottmegelőttem,amelyfelettsötétárnyék
mozgottelfele,fényesegethagyvamagaután.Ezazárnyékmozgásazégfeletttöbbször
megismétlődött.Mindenalkalommalazégfénylőbbésfénylőbblett,mindaddigfolytatódott
ez,amigazégaranylófényóceánnánemvált,sragyogottazaranylegfénylőbbszíneiben,
mindenfénynélragyogóbban,többezerrezgőaranyszálhozhasonlatosan,melyekteljesen
kitöltöttékateret.Egyedülvoltamebbenazistenifényvilágban,mindenfizikailáthatóforma
nélkül.Nemvolttestem,ésmindenalkotottdologkörülöttem,aszobám,bútoraim,azegész
materiálisvilágeltűnt,amegszokottérzékelésiszerveim,szememeltűntek.Ezavakitó
aranyfényarezgőaranyszálaivalmagábafoglaltmindenmáskormegszokottérzékelési
módotéséletátélést,ésénefényenkeresztüléltemátaztazegzisztenciámat,amelya
izikaijelenségekvilágánkívüllétezik,smáskorúgyjelenikmeg,mintteremtettjelenség. 
Azidőnésatérenkívülvoltam,eggyéválvaavégtelenséggelésazörökkévalósággal. 
Halhatatlanénemelemében,melyegyüttesenvalamennyiélőlényhalhatatlanénjévela
világmindenségegységét,annakörökokátalkotja.Ebbenaközegbenegyesültemaminden
időnát,mindenvilágkultúrán,világvalláson,népfajtánáttudatosanvagyösztönösen 
imádottörök,mindenható,mindenttudóésmindentszeretőIstennel.”



26

Idézetek a Harmadik testamentumból
Krisztus próféciáinak beteljesülése
„Avilágmegváltásfeladataamaiidőkbenaz,hogyazembereknektudástésnehitetadjon.
Tudástadniazembereknekmegegyezikazzal,hogyszellemet,lélektudatotadunknekik. 
Ezatudásazéletmisztikamegoldásátjelenti,ezavilágmindenségnek,Istennekésaz
élőlényeknektökéletesésteljeselemzése–amielkerülhetetlenülszázszázalékbanazonos
a Szentlélekkel. A beteljesülése a Biblia Krisztuson keresztüli ígéreteinek az ember számára.

Azénmunkásságomnemegyújfajtadogmavagyhittétel,hanemkizárólagtudomány. 
Etudománynaknincsenekdoktoraiésprofesszorai,ennekellenéremegrendíthetetlen,
mertmindendologabszolútindoklásáttartalmazzaarraazegyszerűtényrealapozva,hogy
„Mindennagyonjó!”,afénylőésasötét,ajóésarossz,egyformán.Ennéljobbelemzés–,
ésezáltalegyjobbéletalapteremtése-nemlehetséges,mertaznemlétezik.Afelebaráti
szeretetneknagyobbmotivációtnemlehetadni,egyennélnagyobbalapzatteremtéseaz
Énkiszabadulásáranemfogmegjelenni,mivelazlehetetlenség.Azénmunkámazigazság
elemzése,tudományosvizsgálataa„mindennagyonjó”tézisének,azelemzésemagánakaz
életnek.Eznemolyanvalami,aminekénvagyokazalkotója,enneknincsalkotójavagy 
okozója,ezazéletelemzése,azörökkönörökkétan.”
Idézet a „Szellemi tudomány” cikkből, Kosmos magazin 11. sz. 1999.

Ez nem egyesület, szekta vagy vallási közösség
„Amikorazénmunkásságom–aLivetsBogelsőrésze,-azelőadásaim,azazokraalapozott
országosszintűtanulmányicsoportokszélesebbkörűérdeklődéstkezdtekkiváltani,akkor,
ahogyaztkorábbanismondtam,szükségessévált,hogyezamozgalomelhatárolódjon,ne
legyenrészeszektáknak,hitközösségeknek,melyáltalegyoldalúvá,monopolizálttáválnaés
önmagátegyedülimegváltókéntmagasztalná.”
Idézet a Kosmos magazinból, 1933.

Isten szava mindenen keresztül szól
„Aföldiemberiségolyanfejlődésistádiumbajutott,aholmegkelltanulnia,megkellértenie
azIstenibölcsességvalódijelentését,azt,hogyIstenbölcsességemindentáthat.Isten 
mindenenkeresztülszólazemberekhez,akellemesenésakellemetlenenát,kríziseken,
szegénységen,munkanélküliségen,háborún,felkelésekenésszenvedésekenátéppúgy,
mintegészségen,erőn,jóérzésenkeresztül,szereteten,toleranciánésbölcsességenát.
Mindenkisugárzásugyanattólalénytőljön.Valamennyivilágfelett,azuniverzumon 
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keresztül,átamikro-ésamakrokozmoszon,tisztánhallatszikazőszava.Vibrál,rezega 
csillagokfényénát,fénylikabolygókmozgásában.Suttogagyengeszellőbenésmormolaz
erdőkmélyén.Fütyülagyárakszirénáinát,sérződikagépekdübörgésében.Ezténeklika
bölcsőfelett,ésbeszélikasírnál.EzmindazIstenbeszéde.Egysejtelem,bölcsességéshit.
Eztudás,belátásésremény.Halál,feltámadásésélet.Ezekaszínek,arezgésekésafény.
Minden,amitérzékelniésátélnilehetséges.Amikorezabeszédazegyénszámáraegyre
érthetőbbéválik,megmutatjamajdmagát,mintegyigazolásakéntannak,hogy„minden
nagyonjó”,azonosulvaalegmagasabbfokúszeretetmegnyilvánulássalésbölcsesség 
hirdetéssel.”
Idézet a Kosmos magazinból, 1933.
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