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Kiel tutaĵo la simbolo montras la vivan 
estulon. La blanka triangulo en la mezo 
simbolas la mion de la estulo, kiu estas 
la fiksa punkto en la elsenditaj kaj re-
venantaj movoj.
 La blanka flama kruco esprimas, 
ke ĉiutempe la eternokorpo de la vivaj 
estuloj estas komplete kaj centprocente 
perfekta. Kiel tutaĵo ĝi estas eterne en 
ekvilibro. Ĉiuj superekvilibroj kaj sube-
kvilibroj povas okazi nur kiel lokaj fen-
omenoj en la eternokorpo. Ili ne influas 
la tutaĵon. Super- kaj subekvilibroj estu 
ĉi tie komprenataj kiel tiuj retenoj kaj 
fortigoj, kiujn la nefina estulo kreas 
en sia direktado de energio kaj movo. 
Ĝuste tiuj retenoj kaj fortigoj en su-
pergranda stato kreas malekvilibron, 
kaj tio signifas: militon kaj malpacon, 
malamon kaj persekutadon en la kun-
vivado de la vivaj estuloj, kaj ankaŭ la 
rezultantan, malfeliĉan sorton por la 
originoj.
 La multaj violkoloraj cirklovojoj aŭ 
cikloj, kiuj deiras de la mio kaj revenas 
al ĝi, simbolas ĉiujn diversajn movospe-
cojn, el kiuj konsistas la kreitaj organoj, 
korpoj, manifestadoj kaj vivtravivado de 
la viva estulo. Kiel ni menciis antaŭe, 
ĉiuj kreaĵoj moviĝas en cikloj. Tial ĉiu 
el tiuj cirklovojoj aŭ cikloj de la simbolo 
montras same la ciklojn de korpoj kaj 
organoj kiel la ciklojn de manifestadoj 
kaj pensvojoj. Ĉia kreado estas movo. 
Ĉiuj kreaĵoj estas kombinoj de movospe-
coj. Ĉia substanco estas kombinita de 
diversaj movospecoj. Ĉio estas do movo. 
Kaj ĉar movo ne povas iri laŭ rekta li-
nio, sed necese iras en ciklo reen al sia 
origino kaj fonto, do ĉio, kio estas alire-

La eternokorpo – n-ro 16
bla por la ordinaraj sensoj, sekve estas 
en moviĝo. Ĝuste tio estas bazo por tio, 
ke ĉio estas submetita al transformado. 
Ĉio troviĝas en cikloj ĉirkaŭ la mio, kiu 
estas la fiksa punkto rilate al ĉia movo.
 En la simbolo ni vidas, ke la ciklaj 
vojoj reprezentas kvar grandojn. Tio 
nepre ne signifas, ke tiu abundo da 
sortoarkoj aŭ cikloj, kiuj en ĉiuj direk-
toj deiras de la mio kaj revenas al ĝi, 
aperas nur en kvar grandoj. Ili simbolas 
nur, ke la menciitaj cikloj aperas ĝuste 
en diversaj grandoj. Kaj konforme oni ĉi 
tie komprenu ankaŭ, ke tiu nombro de 
ciklovojoj montritaj en la simbolo, estas 
nur eta ono de tiu nombro de ciklovojoj, 
kiujn enhavas la eternokorpo de ĉiu 
estulo. Imagon pri la eternodimensioj 
de la viva estulo oni ricevas, kiam oni 
vidas, ke en la eternokorpo troviĝas 
ciklovojoj tiel etaj, ke ilia deiro de la 
mio kaj ilia reveno al ĝi okazas preskaŭ 
en sama momento, kaj ke troviĝas ciklo-
vojoj kun tiel grandegaj dimensioj, ke 
ili etendiĝas tra la tuta spiralciklo de 
beatoregno al beatoregno. Tio signifas 
do, ke tia ciklo, kiu ja ankaŭ estas sor-
toarko deiranta de la mio kaj revenanta 
al ĝi, etendiĝas tra milionoj kaj milionoj 
da jaroj. Poste ni revenos al spiralcikloj 
aŭ sortoarkoj, kiuj estas ankoraŭ pli 
grandaj, kaj kiuj estas vivkondiĉaj por 
la eterna ekzisto de la estulo. La eter-
nokorpo montras do al ni la mion kiel 
la absolute solan ekzistantan originon 
de movo, kaj kiel la neskueblan, fiksan 
punkton, de kiu deiras ĉia movo, kaj al 
kiu revenas ĉia movo.
Legu la plenan simbolklarigon en La Eterna 
Mondbildo 1.

SIMBOLKLARIGO
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1. Pli feliĉe estas doni, ol preni
Kio efektive estas kristnaska etoso? 
– En la realo temas pri sento de ĝojo 
pro esprimoj de simpatio manifestitaj 
de aliaj homoj. Ĉar Kristnasko estas 
festo de donacoj, kaj la fundamento de 
la estonta kulturo estas ke oni “prefere 
donas, ol prenas”, ne estas strange ke 
rezultas speciala etoso dum la sezono 
en kiu tiu principo de donacado en spe-
ciala grado prezentiĝas. La plejmulto 
de homoj en la kristanaj landoj deziras 
esti bonaj kaj amaj dum la kristnaskaj 
vespero kaj sekvaj tagoj, kiuj fariĝis 
sanktaj tagoj. Tio fariĝis forta tradi-
cio, kaj kiam proksimiĝas kristnasko 
sendiĝas ŝipoj, vagonaroj kaj aviadiloj 
plenaj per donacoj distribuotaj tra la 
mondo, kaj milionoj da amaj salutoj 
sendiĝas al amikoj kaj konatoj. Estus 
belege, se homoj havus tian emon la 
tutan jaron, sed nun ĉefe temas pri 
la vintromeza sezono, kaj ja estas ag-
rable havi ion plivigligan en la griza 
ĉiutageco de la malluma periodo.

2. La kristnaska tradicio 
reprezentas egan kvanton da 
energio
Indas studi ĉi tradicion pli proksime, 
ĉar ĝi manifestas tiel grandegan kvan-
ton da energio, ke nenio alia povas el-
montri ion kompareblan. La kristnaska 
evangelio rakontas pri eta infano, kiu 
naskiĝis en delonge forpasinta tempo 
en Betlehemo kaj estis metita en stal-
trogon kun bestoj ĉirkaŭ si. Devas esti 
interna forto aŭ nevidebla povo en tiu 

rakonto, kiu kapablis rezultigi tian ma-
nifestadon kaj energiaktivigon. Ne nur 
ene de la homa menso, sed en la ekstera 
mondo, oni ĉion faras por ornami strato-
jn kaj vendejojn; ĉie videblas oro, brilaĵo 
kaj sennombraj brilaj lumoj. Tion oni ne 
faras por igi la homojn malĝojaj kaj me-
lankoliaj, sed por ilin helpi kaj revigligi. 
Iuj eble kontraŭdirus, ke oni ornamas 
la stratojn kaj vendejojn por stimuli ho-
mojn aĉeti pli. Sed en la nuna tempo, ni 
ja ne havas ion alian ol la negoca prin-
cipo, kaj kiam la homoj ekhavas tiun 
emon doni donacojn, tiam ja estas brile 
ke ekzistas aliaj fortoj kies tasko estas 
havigi la donacojn, tiel ke oni povas ilin 
rigardi kaj fari siajn aĉetojn. One eble 
ankaŭ dirus, ke doni donacojn estas 
tradicio, kaj se oni mem ricevas dona-
cojn, oni ja devas tion reciproki, ion alia 
estus ne dece. Sed imagu, kiel agrable 
estus se oni la tutan tempon opinius ne 
dece fari ion alian ol esti bona kaj ama 
al sia proksimulo. Tio ja estus brile! – 
Povas esti unuopuloj, kiuj ne ŝatas do-
nadon de donacoj, sed ĝenerale ŝajnas 
ke homoj ŝatas la belan prezentadon en 
la urboj. En la dimanĉoj antaŭ kristna-
sko, ni vidas la stratojn plenigitaj per 
homoj, kiuj aspektas ĝojaj kaj portas 
multajn pakaĵojn ktp. Certe efikus 
malĝojige se oni forigus ĉi tiun tradici-
on, kaj tion one ankaŭ ne faru; ne estas 
tiom da vigligaj aferoj en la mondo, ke 
ni povas malhavi tion, kion ni jam ha-
vas. Se ni ion malhavu, tiam estus por 
ke ankaŭ nia proksimulo havu aliron 
al al bonaĵoj. Sed nun tiu ĉi granda 
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energimanifestaĵo ekzistas kaj la tradi-
cio doni donacojn, kaj ĝi estas esprimo 
de la komenciĝanta proksimula amo. Ĝi 
estas la komenciĝo de la venonta mond-
kulturo, kiun la homoj atingu, kiam ili 
finiĝos militi kaj atingos povi kompreni 
unu la alian. Tiam fariĝos kristnaska 
etoso la tutan jaron, ĉiuj amos ĉiujn, 
kontraste al la aktuala situacio, en kiu 
pli-malpli estas milito inter ĉiuj, same 
inter homoj kiel inter nacioj.

3. La okazaĵo en Betlehemo
Kelkaj homoj eble emas aserti, ke la ra-
konto pri la naskiĝo de Kristo estas nur 
fabelo, kiu supozeble tute ne ĝustas, 
kaj ke Kristo eble neniam naskiĝis. Tio 
tamen tute ne gravas, ĉar estas fakto, 
ke tiu energio de amo ekzistas nun. 
Se temus pri elpensita fabelo, estus ja 
belege, se tia rakonto povus krei tradi-
cion, kiu dum baldaŭ 2 mil jaroj ĉiujare 
revenas. Ĉu oni vidas, ke aliaj verkistoj 
povis formuli tian elpensaĵon kaj krei 
tian tradicion, ke generacio post gene-
racio kaj miloj kaj miloj de homoj povis 
fariĝi ĝojaj kaj senti tiun kristnaskan 
etoson? – Ne, tion ni ne estas vidintaj. 
La aliaj religifondintoj sendube havas 
grandajn anarojn, sed ili ja estas escep-
toj. Nun la tempo estas veninta, kiam 
la homoj ne nur komprenos, ke la kri-
stokonscio ne estas fabelo; ili venos al 
la kompreno, ke la kristnaska evangelio 
estas multe pli ol tiu peceto kiun ili 
estas ricevinta per la Biblio.

4. La naskiĝo de la kristinfano ene 
de ni mem
La kristnaska evangelio kun la naskiĝo 
de la infano en Betlehemo estas rezulto 
de giganta principo, kiu ekzistas kiel 
reala fakto. Se tiu principo ne ekzistus, 
ni ĉirkaŭirus kiel bestoj en la praarbaro 
kaj neniam ajn fariĝus homoj. Per tiu 
principo, kiun reprezentas la okazaĵo en 
Betlehemo, ni leviĝis super la bestojn. 
Nia konscio estas ekhavinta aldonaĵon, 

kiu kreskas kaj estas eksuperanta la 
bestan konscion. Tiun aldonan kons-
cion ni povas nomi la “kristinfano”, kaj 
tiel ni ĉiuj portas la kristinfanon en 
nia interno. La historia okazaĵo kun la 
infano en la stalo simbolas, ke fajrero 
naskiĝas en ni. Je tempopunkto kiam 
ni estis bestoj, io stranga naskiĝis. 
La komenciĝanta homo naskiĝis en 
la besto, kaj polusa transformiĝo 
komenciĝis. La beston simbolas la stalo 
kun ties malpuraĵoj kaj naŭza atmo-
sfero. Tiu nova en la beston enmetita 
principo, nuntempe rimarkeblas kiel 
la homa en la homo en formo de emo 
doni donacojn kaj feliĉigi aliajn. Estas 
la samo kiel amo. Ĉiuj homoj havas iom 
de ĝi, ne gravas ĉu temas pri krimuloj 
aŭ punitoj, ĉiuj havas tiun ĉi malgran-
dan konscistaton en sia propra interno. 
La stala naturo superregas en multaj 
homoj, sed tion ili mem ne kulpas, ne 
eblas kulpigi iun pro tio, ĉiu unuope 
situas je sia evolua ŝtupo. Tio kion oni 
ankoraŭ ne estas travivinta, tio kion 
oni nur travivos morgaŭ aŭ pli longe en 
la estonteco, tion oni ne povas reprezen-
ti hodiaŭ. La homoj, kiuj kaj reprezen-
tas la kristinfanon kaj konsistigas ties 
stalon, povas en la nuna tempo nur 
reprezenti la stadion, ĝis kiu la kristin-
fano ene de ili mem estas kreskinta. Tiu 
principo fariĝas fakto por tiu, kiu volas 
ĝin esplori, kaj kiu havas la kapablon 
ĝin observi kaj studi. Estas fakto, ke en 
la ne fina homo troviĝas du naturoj, la 
besta kaj la homa. La besta tendenco 
estas ankoraŭ tiel superrega en la mon-
do, ke la kulturo devas sin protekti per 
la besta principo aŭ la leĝo de la pli for-
ta. La nacioj konkuras por havi la plej 
fortan armilojn kaj la plej bonajn rime-
dojn por povi mortigi kaj murdi even-
tualajn kontraŭulojn. La besta principo 
donas absolute nenian kristnaskan 
etoson, sed estas tre agrable vidi ke la 
influo de la nova principo en la homoj 
tute ĝenerale sin rimarkeblas dum la 
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kristnaska periodo, kiam la granda 
plejmulto deziras esti bonaj kaj amaj. 
La homa tendenco ĉeestas, kaj la senco 
de la vivo kaj la vojo pluen estas percep-
teblaj per la malfeliĉa sorto, kiu indikas 
la eraran en la ĉiutaga estmaniero.

5. La mondliberiga principo kaj la 
piramidoj en Egiptujo
Tiu ĉi grandioza naskiĝo de la dia prin-
cipo komenciĝis antaŭ 90.000 jaroj, 
kiam la homaron fekundigis kelkaj 
potencaj estuloj, kiuj enkarniĝis sur la 
tero. Ili ankaŭ enmetis la fundamentajn 
principojn de la tuta materia scienco en 
la piramidojn en Egiptujo. Tion mi ne 
pli proksime priparolos, sed tio estis la 
naskiĝo de la unuaj homaj stadioj. Tiam 
la homoj estis speco de bestohomoj, sed 
kelkaj estis tiom maturaj, ke oni povis 
komenci influi ilin, tiel ke la humaneco 
povis ekkreski. Ĝi ankoraŭ kreskas, sed 
jen oni eble volas kontraŭargumenti, ke 
estas la milita principo kiu kreskas. Sed 
tio ne veras, ĉar troviĝas neniu, kiu en 
absoluta senco volas militi, ĉiuj preferas 
pacon, ili nur ne scias kiel ĝin atingi. Ili 
kredas, ke ili devas batali por atingi la 
pacon, havante grandegan armeon kaj 
kolosan superecon al aliaj por establi 
pacon. Sed oni neniam povas atingi pa-
con per uzo de potenco, la pacon oni nur 
povas atingi per mem esti la paco.

6. La kristoprincipo
Kion do signifas “mem esti la paco”? 
– Tio signifas, ke oni neniam ajn 
ofendiĝas kaj reciprokas brutalecon kaj 
perforton. Ni ricevas kaj la instrukcion 
kaj la intencon, se ni sekvas la krist-
infanon de Betlehemo al matura aĝo. 
Kristo superis ĉion bestan kaj fariĝis 
tiel perfekta, ke li sur la kruco de 
Golgoto dum la plej dolora sufero, kiun 
oni povas kaŭzi al animala korpo, ka-
pablis ami siajn malamikojn kaj beni ti-
ujn, kiuj lin malbenis. Li povis krii “Pa-
tro, pardonu ilin, ĉar ili ne scias, kion 

ili faras!” La misio de la kristinfano 
estas esti la modelo por ĉiuj homoj en la 
mondo, tiel ke ili povas vidi la celon. La 
perfekteco de morala genio riveliĝis sur 
la kruco, sed ordinara homo ne subite 
povas esti tia genio. La genioj ekzistas 
por montri al ni, ke tiaj ni povos fariĝi. 
La grandaj virtuozoj en muziko aŭ aliaj 
formoj de arto tiras la aliajn post si, ili 
estas modeloj kaj montras kiel fakton, 
ke tia stadio estas atingebla. La kristin-
fano de Betlehemo fariĝis la plej granda 
kaj plej perfekta modelo, kiu iam ekzi-
stis sur la tero. Estas tute egale, ĉu oni 
malagnoskas la okazaĵon en Betlehemo, 
ĉar la principoj tamen sin malkaŝas kaj 
estas la principoj, kiuj validas, kaj ne 
la ekstera formo. La formoj ŝanĝiĝas, 
sed la principoj restas. Pro tiu principo 
la homoj komencis sin transformi, kaj 
komencis praktike vivi laŭ tiu ekstera 
modelo. Pli frue tio estis nebuleca stato, 
ĉar ili ne kapablis kompreni amon tiel 
altan. Estis preskaŭ stultaĵo, ke oni 
alturnu la maldekstran vangon, se oni 
estis batita sur la dekstra, sed la in-
tenco ja estas, ke oni montru la homan 
flankon, kiam oni estas batita sur la 
bestan flankon. Oni montris la bestan 
flankon al Kristo, kiam oni per perforto 
kaj potenco pendigis lin sur la krucon 
dum la plej teruraj suferoj. Li turnis 
la alian flankon, la homan, al ili, kaj 
per tio li montris sian superecon kaj 
establis kiel fakton, ke tian sintenon 
oni povas havi, kaj tiel oni fariĝos homo 
laŭ la bildo de Dio. Li ankaŭ diris: “Mi 
kaj la patro estas unu!” kaj mi povas 
diri la samon. Mi estas spertinta esti 
unu kun tiuj leĝoj, kaj fariĝis mia vivo 
montri al vi tiun staton de amo. Tio, 
kion mi montras, la patro donis al mi, 
kaj tio ne estas io, kion mi legis aŭ estis 
al mi rakontita, sed tio fluas en min per 
mia propra konscio rekte de la maro de 
saĝo.
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7. Krucumiĝo de nia interna 
kristinfano
La kristinfano kreskis al esti modelo 
por la tuta homaro, kaj tiu principo 
nun ankaŭ kreskas en la homo. Kom-
preneble oni ne forgesu la Betleheman 
okazaĵon kaj Kristo sur la kruco, sed 
plej gravas atenti, ke oni ne krucumu 
la malgrandan kristinfanon, kiun oni 
portas en sia propra interno. La ho-
moj krucumas sin mem, kiam ili faras 
kaŭzojn, kiuj revenas kaj detruas iliajn 
vivojn. Ekzemple per maloportunaj 
stimuliloj kaj eraraj aŭ devojigaj pens-
manieroj. Ju pli oni alkutimiĝas doni 
anstataŭ preni, senkulpigi kaj pardoni 
la aliajn pro tio, kion ili faris al oni 
mem, des pli oni estas sur la ĝusta vojo, 
kaj tiam oni spertas, ke tio donas treege 
grandan ĝojon. Donas nenian ĝojon bati 
sian kontraŭulon teren, krom se oni 
estas tre primitiva, sed la plimulto de la 
homaro ne estas tiel primitiva. La plej 
multaj preferas ne bati, kaj ili nur ba-
tas, se ili taksas sin devigitaj tion fari. 
Sed tiel efektive ne estas. Se oni hodiaŭ 
komencas ne reciproki malagrablojn, 
oni ricevos bonan karmon, sed oni ne 
kredu, ke per tio ĉio estas finfarita, ke 
oni tute ne plu havos karmon. Tio, kion 
oni jam semis, kreskas kaj survojas 
reen, povas esti io agrabla, sed ankaŭ io 
malagrabla. Eĉ se oni komencas vivi laŭ 
la kristoprincipo kaj alturni la dekstran 
vangon, oni ne estas tuj liberigita de 
malagrablo. Sed se oni semas bonan 
semon, kaj kiam ĝi pretas por rikolto, 
multo estas gajnita; oni estas atinginta 
povi senti, kio estas ĝusta. Oni celu ag-
ordi sian ondolongon kun la vivo aŭ Dio 
mem.

8. La magio de la preĝo
Estas tre bona kaj dieca, ke oni povas 
ricevi gvidadon de aliaj homoj kaj studi 
en lernejoj kaj universitatoj, sed kiam 
temas pri la morala vivmaniero, tiam 
al la homoj estas donita eksterordi-

naran rimedon, kiun ili ofte ne konas. 
La homoj havas en si la enkonstruitan 
kapablon preĝi, kiu estas al ili mistero 
kaj dum tiel restas, ili ne vere povas 
ĝin utiligi. La preĝo havas potencan 
magion, kiun oni povas utiligi, kiam oni 
komencas emi vivi laŭ la ĝusta maniero 
kaj krei estmanieron inda je la perfekta 
homo. Abunda helpo estas havebla 
per la preĝo. Ekzistas tutaj mondoj da 
nevideblaj estuloj, kiuj nur havas kiel 
taskon helpi la homaron, sed nur eblas 
kontaktiĝi kun ili se oni agordiĝas kun 
ilia ondolongo. Signifas nenion, ke oni 
ne povas konatiĝi kun ili, kaj ne scias 
iliajn nomojn, sed havas signifon, ke 
oni per sia pensado povas agordiĝi kun 
tiu alteco aŭ ondolongo, sur kiu vivas la 
gardanĝeloj. Tiam oni eltrovos, kiel la 
protekto povas kreski en onin, kaj kiel 
oni ekhavu kuraĝon akcepti tion, kio 
ŝajnas maljusta. Nenio estas maljusta, 
ĉar neniu povas fari maljuston aŭ suferi 
maljuston.

9. Kiel la sorto aktiviĝas
Maljusto ne povas okazi, kvankam la 
homoj tion kredas, ĉar estas tiel multe, 
kio aspektas kiel maljusto, sed oni zor-
gu forlasi tiun pensmanieron. Ĉio kion 
oni spertas el luma sorto, same kiel 
malagrablaj statoj kaj malluma sorto, 
estas io, kion oni mem semis. La ener-
gio iras de la origino kaj reen al la ori-
gino, ĝi ne povas direktiĝi alimaniere. 
Dum tiu vojaĝo tra la spaco, la energio 
estas perata fare de aliaj estuloj, kiuj 
estas en agordo kun ties ondolongo, kaj 
per tio ni rericevas nian sorton per aliaj 
estuloj. Se temas pri io ĝojiga, luma kaj 
agrabla, tion peras homoj, kiuj povas 
akcepti tiujn ondolongojn, kaj ni rerice-
vas la energion en la formo de donacoj, 
amikeco ktp. Se temas pri mallumaj 
statoj, kiujn ni devas sperti, tion peras 
homoj, kiuj estas sur tia plano, ke ili 
povas agordiĝi kun la ondolongo de tia 
energio.
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10. Kosmaj ekbriloj kaj mensaj 
fuŝkontaktoj
Kiam oni kapablas distingi inter la 
besta kaj la homa, kaj kiam oni estas 
laborinta ĝis povi la tutan tempon vivi 
kun humanaj pensoj, opinioj, vidpunk-
toj kaj estmaniero, oni ekhavas tiun 
ĉi certecon, ke oni la tutan tempon 
estas en agordo kun la ondolongo de la 
providenco. Tiam oni estas unu kun la 
patro, kaj tio efektive estas stato, kiun 
oni povas atingi. En tiu stadio mi vivas 
kaj tial mi povas rakonti pri ĝi. Ĉiuj, 
kiuj estas kondukintaj la homojn kaj 
ricevintaj kosman scion, estis en stato, 
en kiu ili povis agordiĝi kun tiu ondo-
longo. Foje povas okazi, ke homoj havas 
kosman ekbrilon, kaj tio ne okazas dum 
koleriĝo, sed kiam ili estas en la homa 
pensmaniero, dum feliĉa stato, dum 
manifestado de amo al aliaj estuloj. 
Dum kosma ekbrilo okazas agordiĝo 
kun la ondolongo de la elektraj fortoj. 
Same estas ĉe fuŝkontaktoj, kiam homoj 
kverelas kaj interbatalas. La normala 
estas, ke estas harmonio, ke nenio 
difektiĝas kaj ĉio konservas sian per-
fektecon, sed dum brutaleco, perforto 
kaj mortigo temas pri fuŝkontaktoj. Pro 
nia interagado kun elektro ni scias, kiel 
ŝprucas kaj siblas dum fuŝkontakto, 
kaj la lumo estingiĝas. La samo okazas 
al du homoj kiuj kverelas kaj ĉagrenas 
unu la alian. Kien malaperis la ama 
simpatio? –

11. La kristnaskaj tradicioj influas 
la homojn
Oni povas lerni multon per studo de la 
kristoprincipo kaj la kristnaska evange-
lio, kaj estas dieca, ke okazis tiagrada 
progreso ke tio regas la homojn dum 
malgranda periodo de la jaro. La homoj 
fakte ne scias kial, sed ĉiuj estas ĝojaj. 
Oni beligas kaj ornamas kaj invitas ho-
mojn al siaj hejmon kaj havas agrablan 
kunestadon. Oni donas donacojn kaj 
sentas ke estas feliĉa tempo. Tio estas 

tradicio baldaŭ dum 2000 jaroj, kaj la 
plej multaj plenkreskuloj havas lumajn 
memorojn de la infanaj kristnaskoj, kiuj 
daŭre influas ilin dum la tuta vivo. Nun 
ni ja estas en epoko, kiam oni estas 
perdanta la religion, ĉar la ekstera 
formo impresas tiel naiva. Sed oni klare 
povas vidi, ke la kristnaska etoso tamen 
ekzistas. Dum Danio estis okupita de 
germanaj soldatoj, kiuj ne kredis je ia 
providenco, ni vidis, ke ili tamen kun-
portis amason da kunmeteblaj artaj 
kristnaskaj arboj. Do ili ne estis tute 
forlasintaj la kristnaskan principon, la 
tradicio kaj la humana tendenco loĝis 
en ili. La kristnasko loĝas en ni, kaj ne-
niu povas ĝin forigi, ĝi povas eventuale 
vualiĝi pro eksteraj okazaĵoj, sed indas 
kapti la okazon preni instruon de tiu 
etoso, kiu venas al ni meze da la vintro.

12. Kristnasko la tutan jaron. La 
plej granda kristnaska donaco
Tiu ĉarma, lumanta mensa sfero, kiu 
lumigas en la ekstera malluma fizika 
klimato estas nemalhavebla. Imagu, 
kiel malfacile estus trapasi la mallu-
majn tagojn speciale ĉi tie en la nordaj 
regionoj sen la kristnaska tempo kaj 
la kristnaska etoso. Tiu kristnaska 
tempo nun komencas kreski. Ne estas 
la intenco, ke ĝi daŭre estu limigita al 
specifa periodo de la jaro. Troviĝas ho-
moj, kiuj vivas en la kristnaska etoso la 
tutan jaron, sed la grandaj amasoj, kiuj 
en certa senco estas sugestiitaj, spertas 
ĝin nur dum la kristnaska tempo. Mul-
taj homoj tamen havas la kristnaskon 
en si. Ili havas tiun donacan principon, 
tiujn mildecon kaj emon fari bonon. La 
plej granda kristnaska donaco, kiun 
iu estulo povas ricevi, estas tiu homa 
principo, kiun la providenco enmetis en 
la beston. Ĉiuj homoj portas en si tiun 
diecan donacon, kiu iam ŝanĝos ilin kaj 
kondukos ilin for de la suferoj, ĉagrenoj, 
zorgoj kaj malfacilaĵoj, kiujn ili spertas 
hodiaŭ.



Kosmos 2020 - n-ro 2 8

13. Suferado postlasas la dian 
kapablon humaneco. Sento kaj 
inteligento
Tute ne eblas subpremi la kristnaskan 
principon. Eĉ se oni kontraŭlaboras 
ĝin, ĝi kreskos, ĉar kiam oni erare 
agas, venos suferoj kaj malfacilaĵoj aŭ 
malfeliĉaj statoj, kiuj ĝuste kreskigas 
la humanecon kaj donas nutraĵon al 
la homa en la homo. La besto sen-
tas sian propran suferon kaj devas 
kontraŭbatali ĝin, sed pro tiu dieca 
principo la homo kreskos ĝis ĝi ne nur 
sentos la suferon ene de si mem, sed 
ankaŭ povos senti la suferon de aliaj, ĉu 
tiuj estas bestoj ĉu homoj. La trapasitaj 
suferoj faras la homojn pli humanaj kaj 
amaj kaj la kapablo senti la suferojn de 
aliaj estuloj, fariĝas la instigilo en la 
evoluo. Tial oni ne bedaŭru ke ekzistas 
periodoj, dum kiuj oni estas en la mal-
lumaj statoj kaj suferoj, ĉar tio donas 
spertojn, kiuj postlasas la diecan ka-
pablon humaneco. En ĉi tiu mondo, kie 
ĉiuj devas batali por la ĉiutaga pano, la 
inteligento neeviteble estas evoluigata, 
kaj krome oni povas ĝin evoluigi en ler-
nejoj kaj universitatoj. Alie estas pri la 
humaneco, ĉar ĝin oni ne povas lerni en 
la lernejoj. Eblas ĝin demonstri teorie, 
kaj tio povas doni certan helpon, sed 
per tio oni ne fariĝas pli bona homo. 
La humaneco evoluas per niaj eraroj, 
kiuj venigas suferojn al ni. La sufero 
estas sonorilo, kiu sonoras, kiam estas 
danĝero, kaj ju pli ni malproksimiĝas 
de tio, kio estas natura, des pli la sufero 
kreskas, kaj tial ni returniĝas. Eĉ se oni 
ne povas liberiĝi de la bezono konatiĝi 
kun la malluma kontrasto, neniu homo 
iam ajn estos perdita. Eterna perdiĝo 
ne ekzistas. Ĉiuj estas survoje, kaj ĉiuj 
estas en la plej bona dia prizorgo.

14. Se vi agos bone, vi estos forta
Ni estas ricevintaj la liberon fari kion 
ni volas; ni povas agi beste aŭ home. 
Estas tio, kion Dio diris al Kain: “Ja 

se vi agos bone, vi estos forta; sed se 
vi agos malbone, la peko kuŝos ĉe la 
pordo”. Fari bonon estas ĝuste tio doni 
donacojn kaj esti ama, kaj la donacoj ne 
nepre devas esti materiaj. Doni amon, 
sendi bonajn pensojn kaj stimuli aliajn 
al ĝojo kaj vivemo estas ankaŭ grandio-
zaj donacoj. Se oni tiel faras, oni fariĝas 
ŝatata kaj amata de siaj kunestaĵoj. Se 
oni faras la malon, t.e. se oni faras mal-
bonon, la peko “kuŝos ĉe la pordo”, tiam 
venos malsanoj, malriĉeco, malfeliĉo kaj 
mizero.

15. La kristookazaĵoj estas rivelo de 
la principo de la vivo
Klare videblas, ke la kristookazaĵo en 
Betlehemo ne estas fantaziaĵo, kiam ĝi 
povis krei tian grandegan postefikon. 
La kaŭzo estas, ke ĝi esprimas la vivon 
mem, ĝi estas kompleta rivelo de la 
principo de la vivo mem, kiun oni poste 
povas ĉie esplori. Sur la kruco Kristo 
demonstris la kulminon de amo, kiu 
estas la modelo por tiu Kristinfano, 
kiun ni havas en nia propra konscio. La 
besta tendenco, kiu diras: “Vi absolute 
ne toleri tion aŭ tion de aliaj”, estas 
nia plej grava malamiko. Ĝi devigas la 
homon resti en la stalo, en la malpuraĵo 
kaj mallumo. La sola, kiu povas liberigi 
la homon kaj konduki ĝin el la ŝtalo 
kaj en la freŝan kaj klaran aeron kun 
la blua ĉielo kun lumo kaj varmo, estas 
ĝuste tio: “Prefere doni ol preni”. Per tio 
la kristoprincipo kreskas, kaj la besta 
tendenco degeneras kaj malaperas. El 
la mallumo leviĝas la perfekta homo, 
kiu estas la plenumo de la plano de Dio 
por la homo: “La homo laŭ la bildo de 
Dio simila al li!”

16. Sur la flugiloj de la intuicio. La 
granda naskiĝo
Kion do signifas fariĝi bona kaj ama? 
– Signifas, ke oni liberiĝas de la mal-
luma fizika mondo kaj ties tradicioj 
kaj spertos ĉian saĝon. Jam dum la 
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fizika stato oni povas agordiĝi kun la 
ondolongo de la saĝo kaj sperti realan 
klarigitan staton, dum kiu oni ekzemple 
povas sperti kiel fakton la senmortecon, 
la eternan ekziston kaj la diecan saĝon, 
kiu direktas kaj kondukas la tutan uni-
verson. Oni sentos sin unu kun la sen-
lima forto kaj kun tiu senlima estulo. 
Oni ricevos grandegan memcertecon, 
kaj la timo forlasas onin. La morto ne 
plu ekzistas. La granda naskiĝo estas 
stato, kiu ekestas, kiam oni, ne per 
forto, sed per la naturaj talentoj atingas 
povi regi sin mem kaj povos vivi reali-
gante la homajn tendencojn en si mem. 
Ĉiuj estuloj en la planta, besta kaj 
nefine homa formoj ĉi tie sur la fizika 
plano vivas en embria stato survoje al 
la granda naskiĝo, kiun la homoj tra-
vivos kiam ili kapablos fari la samon, 
kiel Kristo faris sur la kruco de Golgoto. 
Post tio ili komencas povi adiaŭi la fizi-
kajn enkarniĝojn; ili ne plu bezonas la 
fizikan alkonstruaĵon aŭ pezan mate-
rion, kaj ili vivos en radianta mondo, en 
kiu ĉio obeas la penson. Se oni volas ion 
krei, ekzemple artaĵon, tio okazas per la 
ordono de la penso, sen ke oni bezonas 
helpon. Oni troviĝas en mondo, kie la 
materio obeas la penson; oni komencas 
esti plenkreska homo en la vivo mem 
kaj vivi la realan perfektan vivon.

17. Travivi la proksimecon de Dio. 
La kristnaska principo
Jam ĉi tie en la fizika mondo, la homoj 
atingos la perfektan staton, kaj inter 
la unuaj grandaj efikoj estas la krist-
naska etoso, kiu eniras la homojn dum 
la kristnaska tempo. La kristnaska 
etoso, kiu estas la ĝojo pro la manifes-
titaj amo kaj amikeco de aliaj estuloj al 
oni mem, rezultigas ke oni ankaŭ mem 
ekemas doni donacojn, kaj estas tio, kio 
estas bezonata. Se ĉiuj preferus doni 

ol preni, la homoj jam estus atingintaj 
perfektecon. Tiel ankoraŭ ne estas, sed 
ili atingis ĝis povi komenci kompreni 
la diecan planon, kiam ĝi estas prezen-
tita en la formo de kosmaj analizoj, 
kiuj montras la senliman logikon kaj 
amon, kiuj kuŝas malantaŭ la tuto. La 
principo de la kristinfano kaj tiuj logiko 
kaj amo, kiuj metiĝis en la homojn, 
kreskos, kaj kelkaj jam atingis tiom 
en sia kreskado, ke ili komencas senti 
la proksimecon de Dio en ĉio kaj vidas 
Dion en sia proksimulo. Kiam mi vidas 
ĉiujn homojn en tiu ĉi salono, mi vidas 
la vizaĝon de Dio, vi estas la parolilo 
de Dio al mi, kaj mi estas la parolilo de 
Dio al vi. Ni ne povas ekzisti sen Dio, 
kiu uzas ĉiujn vivajn estulojn kiel sian 
parolilon aŭ manifestilon. Temas pri 
tio, kia organo oni volas esti por Dio, ĉu 
oni volas esti ekzekutisto kaj tiu, kiu 
svingas la skurĝon, aŭ tiu, kiu kura-
cas la vundojn, karesas kaj benas? La 
homoj estas tiel longe atingintaj, ke ili 
verŝajne ĉiuj deziras beni, kaj tiun be-
non oni radias unu al la alia per amaj 
okuloj, varmaj manpremoj, donacoj ktp, 
jen la kristnaska principo. La etoso de 
la kristnasko estas la etoso de la nova 
mondkulturo, kiun la homoj komencas 
senteti, kiel maran aeron proksime al la 
maro. Ju pli oni subtenas sian propran 
kreskadon en ĉi tiu kampo, des pli ra-
pide la homaro finos pri la militado kaj 
ĉio malluma, kaj per tio oni spertos la 
veran pacon en sia propra interno kaj 
sentos sin unu kun Dio.
Originala dana titolo “Julestemning”. 
Surbendigon de la prelego de 19.12.1960 
prilaboris Ole Therkelsen. La prilaboraĵo 
estas aprobita de la konsilio de Martinus-
Instituto. Unua publikigo en dana Kosmos 
n-ro 12, 1992. La originan tradukon de Ej-
nar Langkilde prilaboris Henning Sato von 
Rosen. Artikolo n-ro M1025. 
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1. La spirito de Dio super la akvoj
De la Biblio ni konas la nocion “La spi-
rito de Dio ŝvebis super la akvoj” (Gen. 
1.2). Ni konas ankaŭ eldiron de Kristo, 
kiam en la nokto li parolas kun Niko-
demo dirante: “Se homo ne estas naskita 
el akvo kaj spirito, li ne povas eniri en 
la regnon de Dio” (Joh. 3.5). Ni konas 
ankaŭ la rakonton pri “La Sankta Spi-
rito”, kiu atingis la apostolojn. Kaj Kristo 
priparolas “La parakleton, la sanktan 
spiriton” aŭ “La spiriton de la vero”, 
kiu anoncos al vi venontajn aferojn kaj 
gvidos vin en ĉian veron (Joh. 16.13). 
Kion signifas tio, ke “La spirito de Dio 
ŝvebis super la akvoj” (Gen. 1.2), kaj kion 
signifas la esprimo “naskiĝi el akvo kaj 
spirito”? Akvo kaj spirito esprimas du 
eternajn realaĵojn, sen kiuj la tero kaj ĉia 
vivo sur ĝi neniam ajn povus okazi. Tiujn 
du realaĵojn ni konas laŭ aliaj esprimoj. 
“La akvo” en la biblia rakonto estas sim-
bola esprimo pri tio, kion ni nomas sub-
stanco aŭ materio. Necesis io, el kio Dio 
povis krei la teron. Sen materio aŭ sub-
stanco ne povus ekzisti ia kreado. Io ne 
povas estiĝi el nenio, same kiel io ankaŭ 
ne povas fariĝi nenio. “Spirito” signifas 
konscion, kiu estas tiu mensa regiono 
ĉirkaŭ mio, kiu kaŭzas ties aperon kiel 
viva estulo. Konscio estas la kapabloj kaj 
dispozicioj de la viva estulo, pere de kiuj 
aktiviĝas ties avido, volo, pensoj kaj scio. 

2. Kosma organa aparato
Pere de nia konscio ni spertas ĝojojn kaj 
malĝojojn, agrablon kaj malagrablon, ali-
vorte tion, kion ni nomas nia sorto. Per 

nia konscio ni direktas ankaŭ la movojn 
de nia fizika organismo kaj tiujn agojn 
kaj formojn de kreado, kiuj manifestiĝas 
pere de ĝi. Ni havas kapablojn kaj talen-
tojn, ni povas evoluigi novajn kapablojn, 
kaj aliaj kapabloj estas en degenero. La 
tuto estas kunligita kun la travivado de 
la vivo kaj kun tiuj ŝanĝoj en niaj deziroj 
kaj avidoj, kiujn ĝi sekvigas. Tiu tuta 
vivtransformado estas ĉeno de kaŭzoj 
kaj efikoj, kiuj kreas novajn kaŭzojn, 
kiuj ankaŭ kreas novajn efikojn ktp. 
Tio kompreneble ne okazas kaose aŭ 
pere de iu “nenio”, sed kreiĝas pere de 
speciala kosma organa aparataro, kiun 
mi nomas “la superkonscio” de la viva 
estulo. Surbaze de tiu superkonscio la 
estulo konservas sian “subkonscion”, kiu 
konsistas el du realaĵoj: “Tago- kaj nok-
tokonscio”, kaj surbaze de la superkons-
cio ĝi kreas ankaŭ sian fizikan korpon. 
La superkonscio estas do la bazo por la 
eterna vivstrukturo de la viva estulo. En 
tiu regiono troviĝas la talentaro kaj dis-
pozicioj de la estulo, kaj ili estas koncen-
tritaj en talentokernoj, kiuj transvivas la 
morton de la fizika korpo, kaj ili ekzistas 
malantaŭ ties vivaktivado kaj travivado 
post la morto. De la superkonscio radias 
ankaŭ tiuj fortoj, kiuj en nova enkarniĝo 
konstruas la feton en la ventro de la pa-
trino kaj post la naskiĝo plulaboras pri 
la kreskado kaj evoluo de la korpo. 

3. Materio kaj movo – partikloj kaj 
malplena spaco
Nia fizika korpo konsistas el materioj 
aŭ substancoj, kiuj estas submetitaj al 
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transformoprocesoj ekde la feta stato, 
ĝis ĝi eventuale estos korpo de maljuna 
viro aŭ virino. De la fizika scienco ni 
aŭdas, ke tiu fizika korpo konsistas ĉefe 
el akvo, kaj en religia simbola lingvo la 
esprimo “akvo” estas fakte simbolo pri la 
materio. Sed tiu “akvo”, tiu materia aŭ 
fizika korpo transformiĝas, kaj tio sig-
nifas, ke ĝi moviĝas. Transformo estas 
nome formo de movo. Kaj ĉia substanco 
aŭ materio estas esprimo de movo. Eĉ la 
tre solidaj substancoj konsistas el par-
tikloj, kiuj moviĝas en malplena spaco 
multfoje pli granda ol la partikloj. La sa-
man principon ni renkontas senkonside-
re, ĉu ni studas la ĉielan spacon kun ĝiaj 
astroj, sunoj kaj galaksioj, aŭ ni studas 
la materion kun ĝiaj ĉeloj, molekuloj kaj 
atomoj. Se ni studas la organismojn de 
la vivaj estuloj, ni ekvidas, ke ankaŭ ili 
reprezentas multajn formojn de movoj 
kaj en sia interna organa strukturo kaj 
en la ekstera spaco. Sed kio estas tio, kio 
kreas la movon en ĉia substanco? Kaj 
kio kreas la movojn en la mondspaco?

4. Iu io, kiu ne estas materio
Maleblas por la substanco mem movi sin. 
Tiu movo, en kiu troviĝas ĉia substanco, 
realiĝas de io tute alia ol la substanco 
mem. Tio montriĝas fakto per tio, ke la 
substanco konstruiĝas laŭplane. çi estas 
influata tiel, ke ĝi realigas logikajn pro-
cesojn. La organismoj de la vivaj estuloj, 
kiuj estas la plej altaj kaj plej perfektaj 
materikombinoj de la vivo, estas ja kon-
struitaj kiel geniaj iloj por uzo en kreopro-
cesoj. Ĉu ne estas fakto, ke en specialaj 
kazoj la substanco estas formita kiel 
perceptiloj por vido, aŭdo, flaro, gusto kaj 
sento? Kial la materio estas formita kiel 
manoj kaj piedoj, kiuj ankaŭ estas geniaj 
iloj, kaj kiel koro, pulmoj, renoj, skeleto 
kaj muskolaro? Ĉu ne tio okazas ĝuste por 
plenumi certajn celojn? Se ekzistus nur 
la materio, ĝi ne povus esti formita tiel 
laŭcele. Necese troviĝas “io”, kies intenco 
kaj celo plenumiĝas pere de tiu transfor-

mado. Tiu “io” ne povas esti la organismo 
mem, kiu ja estas nur ilo direktata. Tiu 
“io” estas la origino de la organismo, kaj 
tiu organismo ne estas materio, kaj sekve 
ĝi ne estas alirebla por rekta perceptado. 
çi estas nevidebla, sed pere de ĝia influo 
sur la materion kaj ĝia kreado en tiu, ĝia 
ĉeesto estas konstatebla. 

5. Senmoveco, forto kaj movo
Sen la ekzisto de tiu “io” neniel povus 
ekzisti movo en la materio. Kaj la gi-
gantaj movoj en la stelmondo de la uni-
verso kiel ankaŭ la nevideblaj movoj en 
mikrokosmo aŭ la materia mondo estus 
maleblaj. Kaj ne povus ekzisti vivaj estu-
loj. Tiu “io” havas econ, pro kio ĝi estas 
viva estulo, nome spirito aŭ konscio. 
çuste tiun vivan estulon ni nomas Dio, 
kaj ĝuste en tiu viva estulo ni “vivas kaj 
moviĝas kaj ekzistas” (Agoj 17.28), kiel 
dirite en la Biblio. En tiu libro estas di-
rite pri la homo, ke ĝi estas “kreita laŭ la 
bildo de Dio simila al li” (Gen. 1.26-27). 
Sed ĉu ne ankaŭ ni estas iu viva “io”, kiu 
kaj travivas la vivon kaj konigas nin pere 
de la “akvoj” aŭ la materio tiel, kiel ĝi 
estas kombinita en formo de organoj kaj 
sensaparatoj, kiuj kune konsistigas orga-
nismon? Tiun “ion” ni konas laŭ la nocio 
“mio”. Absolute ĉiu homo estas viva estu-
lo pro sia mio, sia superkonscio, sia sub-
konscio kaj la manifestadorganoj de la 
konscio. Sed sen superkonscio ni havus 
nek subkonscion, tago- kaj noktokonscion 
aŭ fizikan korpon. La mio ekzistus, sed ĝi 
povus esti nur “io, kio estas” sen kreado 
kaj travivado. çi estus nur senmoveco aŭ 
senviveco. Kiel Kristo diris, la mio de-
vas “naskiĝi el akvo kaj la spirito” (Joh. 
3.5), ĝi devas travivi sin mem rilate al la 
movo. Kaj ne sufiĉas “akvo”, substanco 
aŭ materio. La spirito aŭ formanta forto 
necesas por movi la materion. 

6. La principo de malsato kaj satiĝo
Spirito estas tiu forto, kiu en ĉiuj situa-
cioj movas ĉian materion kaj en mikro-
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kosmo kaj en mez- kaj makrokosmo. Tiu 
forto estas videbla aŭ alirebla por per-
ceptado nur pere de tiuj reagoj aŭ mo-
voj, kiujn ĝi estigas en la materio. Ĉiuj 
formoj de materikombinoj, senkonsidere 
ĉu ili estas fizikaj aŭ psikaj, estiĝis pro 
spirito. Ĉar spirito estas konsciforto, ĝi 
aperas kiel volo, kaj malantaŭ tio, kion 
ni nomas volo, ekzistas avido, malsato. 
Spirita malsato povas ŝanĝiĝi al satiĝo 
nur pere de kontentiĝo. Sed kiel estiĝas 
tia avido aŭ tia malsato? 
 En la universo ekzistas eterna prin-
cipo pro kiu konserviĝas ĉio viva. çin mi 
nomis la principo de malsato kaj satiĝo. 
La manifestaĵoj de tiu principo ne estas 
limigitaj nur al la rilato de la viva estu-
lo al fizika nutraĵo. La transformiĝo, 
moviĝo kaj evoluo de la tuta universo 
estas bazita sur tiu principo. La kosmaj 
spiralcikloj estas manifestaĵoj de la 
principo de malsato kaj satiĝo. 
 En tia ciklo la tera homaro komencis 
sopiri al paco, al perfekta homa vivo kaj 
pli hela kaj feliĉa sorto. Iom post iom 
eblas kontentigi tiun sopiron, ne per 
mirakloj aŭ iu aŭ alia diktatora decido, 
sed per tio, ke pli kaj pli da homoj iom 
post iom lernas krei tiujn spiritajn forto-
faktorojn kaj psikajn kaj fizikajn materi-
kombinojn, kies efikoj estas la paco. Tio 
daŭras la necesan tempon, kaj post tio la 
homoj dum ankoraŭ pli longa tempo, ja 
dum grandegaj epokoj vivos en la lumo 
kiel diaj kunkreantoj en la universo, kaj 
tio signifas kiel organoj en la unuaranga 
konscio de Dio, pere de kiuj aktiviĝas la 
sankta spirito aŭ plej alta kreokapablo. 

7. La eternaj cikloj de la vivaj 
estuloj tra la duaranga kaj 
unuaranga konscio de Dio
Ĉar ĉiuj vivaj estuloj estas eternaj, kaj 
ĉar la principo de malsato kaj satiĝo 
estas eterna principo de moviĝo kaj 
evoluo en la universo, do iam la estuloj 
satiĝos de la stato de lumo kaj sopiros 
al ĝia malo, kiu tiam estos lumo por ili. 

Tio signifas, ke iam de la beatoregno de 
la nuntempa evoluspiralo ni komencos 
elsendi tiajn konscifortojn, kies efikoj 
formos “mineralan regnon” en pli altaj 
evoluspiraloj, kio estas la komenciĝo de 
nova “envolviĝo en la materion”. Por la 
nuntempaj homoj, kiuj komencas satiĝi 
de ĉiuj formoj de mallumaj manifestaĵoj, 
estas malfacile kompreni, ke iam ili sopi-
ris same forte al tiaj formoj de vivtravi-
vado kaj manifestado, kiel ili nun sopiras 
for de ili, kaj ke iam en la estonteco ili 
denove sopiros al io nova simila, kvan-
kam tio okazos post tiel longa tempo, ke 
ili ne povos imagi tion laŭ tempaj me-
zuroj. Memkompreneble oni ne sopiras 
al la suferoj. Sed post praktikado de la 
proksimula amo, sindonemo kaj altruis-
mo dum neimageblaj tempoj oni sopiros 
al potenco, sinreliefigo kaj egoismo. Kaj 
kiel oni semas, tiel oni rikoltos. Tio signi-
fas sperti la efikojn de sia potencprakti-
kado, kaj per tio venos la transformo aŭ 
novigo de la konscio. La vivo estas eterna 
novigoproceso de Dio kaj de la difiloj aŭ 
vivaj estuloj. Sed troviĝas tiu diferenco, 
ke tute eterne Dio troviĝas sur la apogeo 
en sia unuaranga konscio. Kaj tiuj estu-
loj, kiuj en la evoluspiraloj trapasas la 
plej altajn mondojn, estas la iloj de krea-
do kaj travivado de Dio, dum tiuj estuloj, 
kiuj reprezentas la stadiojn de plantoj, 
bestoj kaj homoj en la spiraloj, konsisti-
gas la duarangan konscion de Dio. La 
konscinovigo de tiuj estuloj kaj de Dio 
okazas samtempe, kaj samtempe ĉiuj tiuj 
miriadoj da vivaj estuloj konsistigas sub-
stancojn kaj universojn unu por aliaj.

8. La praavido kaj la akto de volo
La avido de la estuloj do realiĝas de 
eterna principo, pro kiu ili tiriĝas al no-
vaj sferoj kaj statoj, kiuj neniam fariĝos 
detala ripeto, kvankam la laŭleĝeco 
ripetiĝas. Tiun principon mi nomis “la 
praavido”, sed ĝi ne estas la samo kiel 
volo. La praavido estas la eterna vivavi-
do aŭ sopiro pri vivnovigo, kaj en si mem 



Kosmos 2020 - n-ro 2 13

ĝi garantias, ke tio, kion ni nomas “la 
morto”, estas nur iluzio. Tiu avido havas 
sian bazon en la superkonscio de la indi-
viduo. Tie troviĝas ankaŭ la talentoker-
noj de la individuo, kaj ili estas koncen-
tritaj en “spiralcentroj”, t.e. konstantaj 
kreocentroj por la korpoj de la subkons-
cio: la instinkto-, pezo-, sento-, inteligen-
to-, intuici- kaj memorkorpoj. Tiuj korpoj 
formas la subkonscion de la individuo, 
kaj pere de ili ĝi povas percepti, travivi 
kaj disvolvi sian kreokapablon. 
 Ĉia manifestado aŭ kreado kaj sekve 
ankaŭ movoj en la materio estiĝas sur-
baze de impulsoj en la superkonscio de la 
estulo. La praavido kaj la patrina energio 
transigas la impulsojn al la volgvidaj for-
toj en la spiralcentroj, kaj tio signifas, ke 
la praavido kaj la vivovolo transformiĝas 
al tio, kion sur sia nuntempa evoluŝtupo 
la estulo havas kapablon voli kaj povi. 
Pere de impulso de la spiralcentroj kaj 
la talentokernoj ligitaj al tiu parto de la 
subkonscio, kiu nomiĝas la tagokonscio, 
la estulo konsciiĝas en tiu impulso en 
formo de deziro, kiu nun transformiĝu 
al akto de volo. Nur tie ni atingis al tiu 
parto de la proceso, kiun la fizika scienco 
povas komenci kontroli, nome ke estiĝas 
elektraj impulsoj en la cerbo. Sed kio 
estas elektro? 
 La homoj uzas ĝin en lampoj kaj 
elektraj maŝinoj, kaj ili komencis kom-
preni, ke troviĝas elektraj tensioj kaj 
impulsoj en ili mem. Sed respondo al 
la demando, kio estas elektro, ne eblas 
nur fizike-teknike. Elektro estas vivo-
forto kaj sekve spirita forto. 

9. Uzo de la elektro
En ĉi tiu jarcento la fizikaj scienco kaj 
tekniko progresis treege multe kompare 
kun tio, kion oni kapablis fari sur tiuj 
kampoj en antaŭaj jarcentoj en nia kul-
turepoko. Grandparte tiu grandega evo-
luo estas kaŭzita de tio, ke oni trovis kaj 
kapablis uzi la elektron. La moderna 
homo simple premas butonojn, kaj tiam 

aperas lumo, aŭ ĝi startas motoron en 
ilo aŭ malfermas radion aŭ televidilon. 
çi eble kuiras sian manĝaĵon pere de 
elektro, kaj per tramo aŭ elektra trajno 
ĝi veturas al la laboro, kie multmaniere 
ĝi uzas elektron en maŝinoj, kiuj varias 
de etaj facile uzeblaj aparatoj al grande-
gaj dinamoj kaj elektromaŝinoj. 
 Ĉio tio fariĝis tiel ĉiutaga kaj kutima, 
ke tie oni ne vidas ion mirindan, aŭ – se 
oni do ne estas fakulo – ne pensas pri 
tio, kio fakte okazas. Kaj la homo tute ne 
pripensas, ke por uzi tiujn aparatojn kaj 
maŝinojn, ja por entute fari kion ĝi volas 
kaj pensas, necesas elektraj procesoj 
en ĝia propra organismo. Ĉiujn movojn 
kaŭzas tensioj, kiuj aktiviĝas, kaj novaj 
tensioj, kiuj estiĝas. Elektraj kaj kemiaj 
procesoj influas unu la alian en nia or-
ganismo kaj en nia nervosistemo, kiuj 
estas aparato tre delikate konstruita. 
Sed la viva estulo ne estas, kiel iuj ma-
teriisme sintenaj esploristoj igas mul-
tajn kredi, nur kemia-elektra aparato. 
çi estas viva spirita estulo, kiu uzas la 
menciitan aparaton tiel longe, kiel ĝi 
estas uzebla. Kaj kvankam homo mor-
tas, kiel oni diras, tamen ne estas la viva 
estulo, kiu mortis. Sed estas ĝia organa 
aparataro, kiu fuŝkontaktiĝis. Same 
kiel la elektro daŭre ekzistas, kvankam 
lampo aŭ maŝino difektiĝas, tiel ekzistas 
post la morto de la korpo ankaŭ tiu estu-
lo, kiu vivigis tiun korpon per la elektraj 
fortoj kaj tensioj de sia spirito.

10. Spirita scienco anstataǔos 
religion kaj materiismon
Ne havante scion pri la elektro la homo 
uzis ĝin longan tempon, antaŭ ol ĝi tro-
vis ĝin en la naturo kaj eltrovis uzi ĝin 
en la servo de la tekniko. Kaj tio okazis, 
ĉar esti viva estulo fakte estas la samo 
kiel esti elektra estulo. Iom post iom la 
laboro per radioj kaj ondoj kaj elektro-
magnetaj fortoj en tekniko kaj scienco 
kondukos la homaron antaŭen por fariĝi 
malpli materiisma, ĉar oni komprenos, 
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ke la materio, ĉia ajn substanco, ne 
estas, kio ĝi aspektas esti. çi konsistas 
el partikloj kaj malplena spaco, sed 
“la malplena spaco” estas trafluata de 
radioj kaj ondoj, kaj la partikloj estas 
ĉirkaŭitaj de fortokampoj konsistantaj 
el multaj specoj de vibroj kaj ondolongoj. 
 Tiuj eltrovoj nature ne sufiĉas por 
ŝanĝi la materiisman vivsintenon de la 
homoj por fariĝi sinteno al spirito. Sed 
ankaŭ aliaj faktoroj en la sorto de la 
homaro kunefikas tiel, ke pli kaj pli da 
homoj fariĝas serĉantaj. Tio estas inter 
alie militoj, malsanoj, socialaj tensioj, 
ekonomiaj malfacilaĵoj kaj seksaj proble-
moj. Materiisma vivkoncepto ne sufiĉas 
por ili, kaj la malnova religia vivsinteno 
bazita sur dogmoj kaj blinda kredo ne 
plu inspiras ilin. Tial tute nature fariĝos 
spirita scienco, kiu anstataŭos la religion 
kaj kondukos la fizikan sciencon antaŭen 
al kompreno pri la spiritaj leĝoj kaj eter-
naj principoj de la vivo kaj universo. Sed 
en la scienco de la estonteco ja estos unu 
faktoro, kiu havos gvidan rolon, kaj ĝi 
estos la moralo, sed tiun rolon ĝi ne ha-
vas en la scienco de la nuna tempo. 

11. Elektro en tri dimensioj
Mikrokosmo estas la mondoj de organoj, 
ĉeloj, molekuloj kaj atomoj. Meze inter 
tiu kosmo kaj makrokosmo, kiu estas la 
mondoj de la sunsistemoj kaj galaksioj, 
la homoj travivas mondon, kiu sekve 
nature povas nomiĝi “mezkosmo”. Kaj 
same kiel elektraj fortoj aktivigas la 
movojn en mikro- kaj makrokosmo, tiel 
estas ankaŭ elektro, kiu aktivigas la 
mezkosmajn movojn. Oni do distingu in-
ter makro-, mez- kaj mikrokosma elek-
tro. Ĉio estas psika forto aŭ psika mate-
rio, sed uzata de vivaj estuloj responde 
en makrokosmo, mezkosmo kaj mikro-
kosmo. Post sufiĉa atingo en la evoluo la 
scienco akceptos la nocion “spirito” kaj 
komprenos, ke spirito estas psika forto 
aŭ radiforma materio aperanta en tri 
dimensioj konformaj al la tri kosmoj. 

 En nia tempo la homoj ne scias multe 
pri spiritaj fortoj. Ili scias multe pli pri 
elektro, kvankam ili ankaŭ ne scias, kio 
estas elektro. Kio estas tio, kion homoj 
ordinare nomas “elektro”, kaj kiun ili 
grandskale uzas en elektroaparatoj kaj 
lampoj? çi estas makrokosma elektro, 
kaj tio plue signifas, ke ĝi estas makro-
kosma spirito. La homoj kredas, ke elek-
tro estas pure fizika forto, ĉar certagrade 
ili povas mezuri ĝin, same kiel ili povas 
mezuri fizikajn materiojn. Tio tamen ne 
ŝanĝas ĝian kosman analizon kiel ma-
krokosman spiriton. çi estas parto de la 
konsciforto de la terglobo kaj sekve apar-
tenas al la psika strukturo de tiu estulo. 
çi estas psika forto de spiralciklo situan-
ta super tiu de la homoj, spiralciklo, en 
kiu la terglobo troviĝas kiel viva estulo.

12. Elektro kaj “magio”
Certagrade la teraj homoj povas trakti la 
fizikajn materiojn de la terglobo por kon-
servi sian fizikan vivon. Ili ekzemple se-
mas kaj rikoltas la produktojn de la kam-
po kaj alimaniere elprenas sian nutraĵon 
el la fizika materio, kaj ili konstruas 
domojn kaj faras ilojn kaj maŝinojn ktp. 
Same tiel ili ankaŭ iom post iom certa-
grade traktos la psikan forton de la ter-
globo, kvankam ili ne imagas, ke la ter-
globo estas viva estulo, en kies organismo 
ili troviĝas. Tia scio tamen ekzistis kaj 
ekzistas ĉe homoj, kiuj estas inicitaj en la 
vivleĝojn. En la estinteco troviĝis inicitaj 
estuloj sur la tero, kiuj havis specialajn 
taskojn rilate al la evoluo de la homoj. 
En certaj kazoj tiuj inicitoj uzis magian 
forton, kiel oni nomis ĝin. Kaj la homoj 
de la postaj tempoj imagis la magion kiel 
ion “supernaturan”. Ĉio, kio estas dirita 
en la Biblio pri tiel nomataj supernaturaj 
okazaĵoj rilate al la kesto de la interligo 
de la Eternulo kaj la templo de Salomono 
(Nom. 10.33), plej verŝajne estis elektraj 
fenomenoj. En la Malnova Testamento 
estas ja dirite en la rakonto pri la kon-
struo de la templo, ke tie estis kupraj 
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kolonoj ĉirkaŭvolvitaj per fadeno, fandita 
maro kaj multaj aliaj objektoj, kiujn 
ĝenerale oni vidis kiel ornamaĵojn. Sed 
ĝi estis tiel grandega elektro-elemento, 
kies deŝarĝoj estis tiel fortaj dum la inico 
de la templo, ke la pastroj falis sur la 
teron. Ombro de “gloro de Dio” plenigis la 
domon. Tiam iu aŭ alia eble diras: “Nu, 
ĉu tio ne estis nur elektro?” Sed, ĉar tiu 
persono fakte ne scias, kio estas elektro, 
ĉar estas la elektraj fortoj, kiuj efikas kaj 
en makro-, mez- kaj mikrokosmo kiel 
diaj fortoj, kaj kiuj kaŭzas ĉian kreadon, 
transformadon, disrompon kaj novigon 
en la universo, tial oni povas malfacile 
uzi la vorton “nur” en tiu kunligo.

13. De magio tra la materiismo al 
konscia regado de la vivoforto
Ne estas la senco, ke elektro estu uzata 
kiel “magio” en la plia evoluo de la 
homaro. Sed ĝi estis grava faktoro en 
kelkaj el la evolustadioj, dum la homaro 
ankoraŭ estis gvidata de inicitaj estuloj 
enkarniĝintaj en fizikan materion. 
 Dum la tempo la kono pri tiuj pli al-
taj naturaj fortoj, kiujn la neinicitoj kon-
sideris “supernaturaj”, preskaŭ perdiĝis 
por la homaro. Tio okazis iom post iom 
laŭ tio, ke la enkarniĝoj de la inicitaj 
estuloj fariĝis pli kaj pli maloftaj, kaj ĝia 
fizika gvidado transiris pli kaj pli al nei-
nicitaj estuloj. Tiuj kondukis la homaron 
antaŭen al materiismo kaj sendieco, sed 
ankaŭ al scienco kaj tekniko. Nun oni 
konas la elektron kaj povas uzi ĝin, sed 
ne scias, kio ĝi estas. Sed same kiel “la 
magio” ne revenu, la elektro ne restu io, 
kion oni kredas esti fizika kaj ne scias, 
kio estas. Plej grave estas, ke la teraj 
homoj lernas kompreni kaj regi la elek-
trajn fortojn, ne nur tiun makroelektron, 
kiun ni nomas “elektro”, kaj kiu efektive 
estas parto de la vivoforto de la tergloba 
estulo, sed ankaŭ tiu elektro aŭ vivo-
forto, kiu trafluas la nervosistemon kaj 
fizikan organismon de la homoj mem. Ĉi 
tie nome gravas eviti fuŝkontaktojn, ĉar 

malsanoj, psikaj kiel fizikaj, kaj multe 
da alia terhoma mizero estas efektive 
efikoj de fuŝkontaktoj de la homoj en la 
propra spirito aŭ konscio.
 Ni scias, ke la naturo ĉirkaŭ ni, kiel 
ankaŭ nia propra organismo, konsistas 
el solidaj, fluidaj kaj gasaj substancoj aŭ 
materioj. La nuntempa homo komencas 
scii ion ankaŭ pri tio, ke radioj kaj ondoj 
havas gravan rolon en la naturo kaj en ni 
mem. Al la tri aliaj formoj de materio ni 
do povas aldoni la radiforman. Inter la tri 
unue menciitaj materioj kaj la radiforma 
materio estas nur tiu grava diferenco, ke 
en sia pura formo la laste menciita estas 
komplete nealirebla por rekta fizika 
sensado. çi estas rekonebla nur pere de 
ĝia influo al la senseblaj fizikaj materioj. 

14. La solvo de la mistero de la 
substanco estas: spirito
Kiam ni spertas la reagokapablon de la 
fizikaj materioj, iliajn kolorojn kaj formo-
jn, ilian transformadon, ilian aperon en 
solida, fluida kaj gasa statoj, iliajn mo-
vojn kaj vibrojn, do la kaŭzo de tio estas, 
ke en tiuj substancoj ekzistas nevidebla 
forto aŭ radiforma materio, kiu estas la 
samo kiel psika forto aŭ spirito. La ma-
terioj en la propra organismo de la homo 
estas konstruitaj el mikroorganismoj, 
kiuj estas korpoj por vivaj mikroestuloj, 
do estuloj en sube troviĝantaj spiralcikloj. 
La kaŭzo, ke ĉiuj tiuj estuloj troviĝas en 
nia organismo kaj ne en alia organismo, 
estas, ke per la elektraj vibroj kaj ondo-
longoj de nia konscio ni altiris ĝuste tiujn 
vivajn estulojn. Principe tiu sama kaŭzo 
estas bazo por tio, ke ni troviĝas kiel mi-
kroestuloj en la organismo de la tergloba 
estulo. Tio okazis, ĉar ni harmonias kun 
tiu makroestulo, kiu altiris nin. Alie ni 
naskiĝus sur alia astro. 
 Troviĝas do precize radiforma kon-
takto inter la psikaj aŭ radiformaj ener-
gioj de makroestulo kaj tiuj de la mi-
kroestuloj. Se ne estus tiel, la forto de 
la menciitaj mikroindividuoj ne povus 
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daŭri kaj per tio formi fizikan organis-
mon konforman al la makroestulo. 
 La mikrokosma elektro estas la kons-
cio, spirito aŭ psika forto de la mikroin-
dividuoj. Sed ne tiu forto konservas la 
organismon kaj novigas ĝin. Tion faras la 
konscifortoj de la homo, ĝuste la spirito 
aŭ mezkosma elektro de la homo, kiu kiel 
nevidebla forto traradias la tutan organis-
mon. Kiam homo mortas, kiel ni diras, t.e. 
kiam ĝia fizika organismo fariĝas kadav-
ro, tiam estas tiu nevidebla forto, kiu for-
lasis ĝin. La korpo ne plu estas vivigata 
de mezkosma elektro, sed tiu forto daŭre 
ekzistas, ĉar ĝi ja estas disradiado de la 
superkonscio de la estulo. “La mortinto” 
ne plu travivas kaj kreas en la fizika sfero 
pere de fizika organismo. Sed tiu estulo 
travivas nun la radiforman mondon, mon-
don de radioj kaj ondoj, spiritan mondon, 
kiu estas precize same natura kiel la fi-
zika mondo, kvankam tie la leĝoj funkcias 
iomete alie ol en la fizika sfero.

15. La sankta spirito estas spirito, 
kiu aktivigas manifestaĵojn de amo
La viva estulo estas do ĉefe elektra aŭ 
spirita estulo. Kaj kiam ĝi komencas 
povi kompreni tion kaj pensi kaj agi sur-
baze de tiu kompreno, tiam eblas ŝanĝi 
multon en ĝia vivo kaj sekve ĝian tutan 
estontan sortoformadon. Precipe tio estas 
signifa, ke ĝi komprenas, ke la nocio 
proksimula amo havas kaj mikrokosman 
kaj mezkosman perspektivon. De la Bib-
lio ni konas nur la mezkosman perspek-
tivon: Nian proksimulon kiel kunhomon 
en la ĉiutago, iom post iom ampleksantan 
ankaŭ bestojn kaj plantojn. Sed ĉiuj tiuj 
vivaj estuloj, kiuj vivas, moviĝas kaj 
ekzistas en nia fizika organismo estas 
ankaŭ nia proksimulo. Sed kial Kristo 
ne rakontis tion? La kaŭzo estas, ke dum 
multaj sekvantaj jarcentoj la homoj abso-
lute ne povus kompreni lin. Por ili estis 
sufiĉe malfacile kompreni multe de tio, 
kion li rakontis. Sed li ja diris ĝuste tion, 
ke la Patro sendos la spiriton de la vero, 

kiu prenos el lia kaj donos al la homoj kaj 
anoncos la venontajn aferojn kaj gvidos 
en ĉian veron (Joh. 16.13-14). Pere de la 
evoluo de la fizika scienco kaj tekniko 
okazis enkonduka laboro. Kaj kiam la 
homo laciĝos de la materiisma vivkon-
cepto, ĝi povos plukonduki tiun laboron 
en formo de spirita scienco. En tiu laboro 
la kosmologio estos la inspira faktoro. 
Sed, kiel mi menciis pli frue: En tiu 
scienco la moralo havos gravan rolon. çi 
ne estos moralo, kiu averte diros: “Vi ne 
rajtas” kaj “Vi devas”, sed ĝi estos moralo 
bazita sur la principo de proksimula amo, 
ankaŭ al nia proksimulo en mikrokosmo. 
Malamo, venĝosento, kolero, amaro, 
iritiĝo, ĵaluzo, acido, timo kaj deprimo 
estas psikaj fortoj, kiuj faras damaĝon 
kaj akcidenton ne nur rilate al nia 
proksimulo en mezkosmo. Tiuj energioj 
aŭ psikaj fortoj faras minimume same 
grandajn katastrofojn en nia propra or-
ganismo, kiel faras elektraj fuŝkontaktoj. 
Estus bone scii, kiujn naturkatastrofojn 
povas kaŭzi atako de ekscitiĝo al niaj mi-
kroestuloj, kiuj vivas en la regiono de nia 
koro aŭ pulmoj. Estus ankaŭ bone scii, 
kiel katastrofe povas efiki timneŭrozo 
aŭ deprimo al tiuj estuloj, kiuj kune 
konsistigas niajn ventroregionojn. Tiam 
la homoj klopodus regi sian menson iom 
pli. Samtempe tiaj atakoj kreas dispozi-
ciojn por malsanoj, ja ili eble eĉ aktivigas 
la malsanon. Ankaŭ tie ni traktas nian 
proksimulon malbone kaj devas rikolti, 
kiel ni semis. Sed kiam por sia proksi-
mulo en mikro- kaj mezkosmo la homo 
malfermas sian menson en amo, tiam la 
sankta spirito de la eterna Dio tiras la 
estulon al pli kaj pli grandaj horizontoj 
de travivado en ĝia eterna evoluo. 
Originala dana titolo “Ånd og elektricitet”. 
Manuskripto de prelego la 25.04.1960 pri-
laborita de Mogens Møller kaj aprobita de 
Martinus. Traduko Ib Schleicher 1998. Unua 
publikigo en dana Kosmos n-ro 3-4, 1970. 
Artikolo n-ro M2640.
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9. Flugantaj teleroj 
Martinus respondas demandon pri flu-
gantaj teleroj: “La absoluta natura kaj 
perfekta aliro de progresintaj vivantaj 
estuloj por travivi viziton sur fremdaj 
mondoj, planedoj kaj sunoj estas kosma 
travivaĵo. Ĝi do normale estas travive-
bla nur per spirita vojo, kiam la estuloj 
estas liberaj el sia fizika korpo. Ili sekve 
apartenas al la spirita nivelo, kie la 
estuloj estas liberigitaj el la obstrukcaj 
malhelpoj de la fizika organismo, de 
distancoj, tempo kaj spaco. Jen kial 
spiritaj estuloj povas riveli sin al estuloj 
sur la fizika nivelo, kiam ajn kaj kie ajn 
troviĝu la objekto de la rivelo. Ili tiam 
montriĝas en porokaze provizora fizike 
videbla korpo. Ĉi tiu korpo estas korpo 
materiigita kaj povas esti demateriigita 
same rapide kiel ĝi estis materiigita. 
Se la flugantaj teleroj kaj ilia origino ne 
estas absolute fizikaj kaj apartenantaj 
ĉi tie sur la tera, fizika nivelo, ili nur 
povas esti spiritaj estuloj en provizoraj 
fizikaj materiigoj. Tiam ili ne venas el 
la spaco, sed rivelas sin rekte el la spi-
rita aŭ kosma nivelo. Tiam ili tre bone 
povas esti spiritaj estuloj, iamaniere 
ligitaj al la spiritaj niveloj de Marso 
kaj Venuso, kvankam la fizika nivelo 
de tiuj mondoj ŝajne ne estas taŭga por 
loĝado de fizikaj homoj aŭ aliaj elstare 
evoluintaj fizikaj estuloj.” (Kosmos n-ro 
7/2005).
 Martinus plue diras ke la kapablo 
de la homoj vojaĝi en la spaco estas tre 

limigita kaj ke ne estas estonteco en tio. 
Ĉu la multe priparolitaj flugantaj tele-
roj estas kosmaj vizioj vestitaj en fizika 
materiigo aŭ ĉu ili estas nur ordinaraj 
materiaj fizikaj fenomenoj kun sekreta 
kaŝejo ĉi tie sur la tero, li ne povis diri, 
ĉar li neniam havis iajn ajn intuiciajn 
aŭ kosmajn impulsojn okupiĝi pri ni-
foj, kaj li neniam estis en proksima 
kontakto kun nifo. Li opiniis ke ne 
apartenas al lia misio skribi analizojn 
pri flugantaj teleroj. Je unu okazo Mar-
tinus ankaŭ diris ke eblus al li skribi 
analizon pri Uri Geller, sed li sentis ke 
ankaŭ ne apartenus al lia misio tion 
fari.
 Martinus forte malaprobis la fan-
taziajn nifo-filmojn kiujn oni povis 
spekti en la kinejoj, sed li parolis pri 
materiiĝoj el la vera homregno. Marti-
nus referencis al tri lokoj de la Biblio 
kun tiaj fenomenoj: A. La alvokiĝo de la 

MARTINUS KAJ LA PIRAMIDO

La sekreto de la piramido 
Parto 3 el 3

de Ole Therkelsen

Martinus, 71-jara, sidante dekstre inter la 
gamboj de la sfinkso ĉe la piramido de Ke-
opso en 1961
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profeto en Ezekiel 1-a ĉap. – B. La Mo-
sea evento sur la monto Sinaj en Eliro 
19-a ĉap. – C. La detruo de Sodom kaj 
Gomora en Genezo 19-a ĉap. (Kosmos 
n-ro 7/2005).

10. La dia kreado sur la tero pere de 
mondliberigantoj 
La piramidoj kiel dirite estas atestaĵo 
de spirita fekundigo, kiu okazis antaŭ 
ĉ. 90.000 jaroj, kaj la absolute matura 
frukto estos rikoltebla nur jarmilojn po-
ste en la formo de absolute vera krista-
nismo. Same kiel Martinus, Kristo estis 
unu el la estuloj kiuj finis sian evoluon 
kaj ricevis kosman konscion sur pli evo-
luinta fizika planedo, kaj kiu enkarniĝis 
ĉi tie sur la tero por helpi al siaj pli 
junaj fratoj progresi en la evoluo. Dum 
la daŭro de la historio tiel venis pluraj 
mondliberigantoj el pli evoluintaj pla-
nedoj aŭ fizikaj mondoj por konservadi 
kaj varti tiun semon kiu estis metita en 
la teron per la konstruo de la piramidoj. 
La piramidoj parolas pri la plej alta 
amo kaj scienco, pri konscio pli alta, 
kapabla materiigi kaj demateriigi. La 
piramidoj plu parolas tiun lingvon, kaj 
tial Kristo povis diri ke se vi silentos, 
parolos la ŝtonoj.
 En tre poezia maniero Martinus 
priparolas la ekeston de la piramidoj de 
Egiptio en Kristnaska saluto de 1948.
 Martinus: “La dirita [Kristnaska] 
evangelio ĝuste estas mesaĝo, fabelo 
el la reala vivo pri la lumanta spirito 
de Dio al ĉiuj tiuj kiuj vagas en la mal-
lumo. Ĝi estas la granda lumo kiu brilis 
super la unuaj kre-epokoj de la mondo 
kaj poste plu dum ĉiuj tempoj. Ĝi lu-
mis super la ekesto de la piramidoj de 
Egiptio, ĝi brilis jam en tempoj delonge 
malaperintaj kaj forgesitaj super la 
temploj kaj pagodoj de Hindio kaj su-
perombris ĉinajn terenojn. Ĝi sparkis 
kun ĉiosuperbrila heleco el la montoj de 
Judeo kaj hodiaŭ koncentras sian ĉielan 
lumon meze en la malluman nokton 

fatalan de la okcidentaj landoj. Vere, 
ĝia lumo estas kiel “la fulmo kiu venas 
el la oriento kaj montriĝas ĝis la okci-
dento”. La spirito de Dio plu ŝvebas su-
per la akvo. Ĝi ridetas al ni ĉi tie en la 
vintromezo de nia nordia domeno sub la 
koncepto Kristnaska etoso.” (Kristnaska 
saluto 1948).
 En la ĉefa verko mem Livets Bog 
Martinus mencias en poeziaj frazoj 
Egiption, Himalajon, Hindion kaj Pale-
stinon, kiuj havis grandan signifon por 
la mondliberigo.
 Martinus: “Dankon ke vi donis al mi 
la kapablon ĝui la muzikon kaj parola-
don de ĉi tiu via ĉiela voĉo. Ĉi voĉo mirin-
da, kiu sonadis de estuloj ĉielaj ĉirkaŭ la 
neĝaj pintoj de Himalajo, kreis la pirami-
dojn kaj la Sfinksojn kaj tiel dum jarmi-
loj plenigis la spiritan atmosferon en la 
sunaj tropikaj regnoj de Hindio kaj Egip-
tio. La sama voĉo ĉiela iam resonegis sur 
la montojn de Judeo, tiel ke reeĥis en 
malproksimaj regnoj kaj malproksimaj 
tempoj.” (Postskribo, Livets Bog, 7).

Martinus ĉe la ŝtona ĉerko en la reĝa 
ĉambro. Fone Sam Zinglersen kaj Peter 
Zacho 

11. La inico en la piramido 
La naturscienco opinias ke la piramido 
de Keopso estas konstruita kiel tomba 
monumento. Kontraste Martinus opi-
nias ke ĝi estis inicejo de estontaj reli-
giaj gvidantoj kaj faraonoj. (Kio estas 
la vero, libro n-ro 3, ĉap. 20, kaj La 
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homaro kaj la mondbildo, libro n-ro 8, 
ĉap. 52).
 La reĝa ĉambro do ne reprezentus 
tomboĉambron kun ŝtona ĉerko, sed 
sanktan ĉambron por inicado de la 
aspiranto. La tuta kompleksa sistemo 
da koridoroj kaj ĉambroj en la piramido 
servus por testado kaj inicado de la 
ĉefpastroj kaj faraonoj, gvidontaj aŭ 
kondukontaj sian popolon. La faraonoj 
ne ricevis kosman konscion, sed per la 
helpo de spiritaj majstroj ili ricevis lo-
kan inicon kiu sufiĉis por ke ili gvidu la 
popolon en la direkton de homeco.
 La homoj de la pasinteco akceptis 
la konsekritajn reĝojn, profetojn kaj 
mondliberigantojn kiel filojn de Dio, ĉar 
tiuj estis die inspiritaj aŭ eĉ “unu kun 
la Patro”. La mistera principo aŭ la dia 
sugestio de reĝoj kaj ĉefpastroj estis 
tio kio direktadis kaj regadis la teran 
homaron, kiam ĝi estis en sia infana 
stadio. Fakte temis pri ia dia diktaturo. 
(Proleta konscio kaj reĝa konscio, Kos-
mos n-ro 2/2004).

12. La inico en la piramido de la 
ĉiutago 
Kun la evoluo de la inteligento kaj de la 
memstara pensado la homaro iom post 
iom kreskas el la infana stadio al la 
pubera stadio.
 Pri la plua evoluo Martinus skribas: 
“Granda parto de tiu sama homaro nun 
komencas kreski el tiu kosma pubera 
aĝo kaj maturiĝas por stari sur siaj 
propraj piedoj, t.e. akcepti la kosman 
inicon. Sed nun tio ne plu okazos per 
templaj inicoj aŭ piramidaj inicoj, en 
kiuj oni devis sukcese trapasi malfaci-
lajn fizikajn kaj psikajn testojn. Nun la 
inico okazas meze de la “piramido de la 
ĉiutago”, kaj la klerikaj instruistoj estas 
anstataŭataj de tiu spirita scienco, kiu 
estas alirebla al ĉiu serĉanta homo”. 
(Kosmos n-ro 4/1990).
 La unuan religian epokon de la ho-
maro, dum kiu ili estis ligitaj al religio 

kaj kultado danke al sia religia instink-
to kaj la dia sugestio, Martinus nomas 
“la unua grado de la granda inico de la 
homaro”. (Ekbrilo el la mondliberigo, 
Libro 15A, ĉap. 10).
 La dua grado de la inico de la ho-
maro en la grandan konsekron aŭ kreon 
de la homo en la bildo de Dio estas la 
epoko kiam kulminas la mallumo. La 
homo hodiaŭ estas en tio kion Martinus 
nomas la inico en la mallumon, kiu im-
plicas sperti la efikojn de sia malluma 
aŭ mortiga kondutmaniero kaj de sia 
ĝenerale nefinita stato. (Libro 15A, ĉap. 
11).
 Martinus skribas: “Per la spertado 
de materiismo kaj sendieco, inico en la 
mallumon, estiĝas la humana kapablo 
aŭ la amo al la proksimulo, kies kon-
duto siavice rezultigas la intuici-kapab-
lon, kiu estas la perceptilo por kosma 
travivado.” (La Eterna Mondbildo 2 
par. 22.15).
 Hodiaŭ la homo estas ĉe la komenco 
de la tria inica epoko, kaj kiam ĝi poste 
estos tute trapasinta la mallumon kaj ĉi 
tiun epokon de suferado, ĝiaj humana 
kapablo, kompato kaj amo al la proksi-
mulo estos plene evoluintaj.
 La tria kaj lasta grado de la granda 
inico de la homo do okazas per tio ke la 
tiucele matura homo unue tute spon-
tane sentas kosman ekbrilon kaj poste 
tutan serion da kosmaj ekbriloj.
 Martinus: “Ĝi nun sukcesis ami Dion 
super ĉio kaj sian proksimulon kiel 
sin mem. Tiam alvenas la granda dia 
inico, kiun mi esprimis kiel “La granda 
Naskiĝo”. Ĝi estas la kulmino mem de 
la tria grado de la inico. En tiu ĉi lum-
kulmino la estulo atingas konstantan 
kosman konscion.” (Libro 15A, ĉap. 12). 

13. Paul Brunton kaj Martinus 
La monde konata aŭtoro Paul Brunton 
(1898-1981) verkis libron pri la inicadoj 
en la piramidoj, pri religio, ritoj, ma-
gio kaj misteroj en antikva Egiptio, A 
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Search in Secret Egypt (1935). (Serĉo en 
la sekretan Egiption).
 Paul Brunton vizitis Martinus-on 
trifoje: en 1950, 1952 kaj 1956. La 
unua fojo estis nur semajnfino, la sekva 
fojo estis en 1952 de majo ĝis aŭgusto, 
dum kiam la ges-roj Brunton loĝis en 
la Martinus-instituto en la loĝejo de 
Gerner Larsson. Pere de interpretisto 
Brunton ricevis instruadon de Martinus 
trifoje semajne dum kvar monatoj. La 
du unuaj vizitoj estas ilustritaj per fotoj 
kaj priskribitaj en la revuo de la Insti-
tuto, Kosmos n-roj 10/1990 kaj 12/2000.
 La vizito de Brunton ĉe Martinus en 
1952 estis priparolata en la kontakt-
leteroj de la Instituto n-roj 2, 11, 15, 
19 kaj 25 de la jaro 1952. La plej rek-
tan atestaĵon pri la vizito de Brunton 
ĉe Martinus ni trovas en Kosmos n-ro 
7/1952, kie estas publikigita plurpaĝa 
artikolo de Brunton, kiu donas enkon-
dukon al Martinus kaj lia verkaro. La 
angla originala versio estis reproduk-
tita en la anglalingva Kosmos, “Special 

Issue”, n-ro 4/1990. La intenco estis ke 
ĉi tiu artikolo aperu kiel antaŭparolo de 
la angla traduko de la libro de Martinus 
La homaro kaj la mondbildo por povi 
pli bone surmerkatigi Martinus-on en la 
anglalingva mondo. Sed la angligo de la 
libro estis kelke mankohava, kaj ĝi re-
stis neeldonita. Poste la tradicio fariĝis 
ne plu eldoni la librojn de Martinus kun 
antaŭparoloj verkitaj de aliaj personoj. 
La libroj prezentiĝu pure kaj propre el 
la mano de Martinus mem.
 Brunton intencis verki libron pri 
Martinus kaj lia spirita scienco. Sed 
ĉiuj liaj paperoj kaj notoj de la vizito en 
1952 perdiĝis, kiam li pluvojaĝis ŝipe 
de Egiptio al Barato. La ŝipo dronis en 
neprofunda akvo, ĉiuj pasaĝeroj saviĝis, 
sed la kargo perdiĝis – interalie kun la 
paperoj kaj valizoj de Brunton. Dum 
la unua vizito en 1950 Brunton skribis 
kelkajn notojn (ĉ. 8 paĝojn), kiuj baldaŭ 
estos publikigataj de PBPF, Paul Brun-
ton Philosophic Foundation, www.paul-
brunton.org.

Paul Brunton kaj Martinus en 1952

https://www.paulbrunton.org
https://www.paulbrunton.org
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 Martinus sendube iĝus monde ko-
nata, se Brunton verkus libron pri li. 
Sed ŝajne ne estis la intenco ke Marti-
nus diskoniĝu pere de alia aŭtoro. Kom-
preneble Martinus konatiĝu pere de sia 
propra verkaro. 

Egiptio situas en reciproka rilato same 
kiel la steloj de la konstelacio Oriono. 
La konstruaĵoj do estas iaj reflektoj de 
la steloj, kio kredeble devas esprimi la 
interligitecon de homoj kun la ĉielo.
 Hancock kaj Bauval opinias ke la pi-
ramidoj kaj la Sfinkso estas konstruitaj 
antaŭ 12 500 jaroj. Tiutempe la unuaj 
matenaj radioj de la suno je printempa 
ekvinokso trafis precize inter la antaŭaj 
piedoj de la Sfinkso, dum samtempe la 
zono de Oriono staris sur la ĉielo preci-
ze en sudo. Kalkuladoj montras ke sam-
tempe unu el la kanaloj de la piramido 
rekte montris al la plej luma stelo de la 
ĉielo, Siriuso, kiu laŭ la egipta mitologio 
estas ligita al la dio Oziriso. La preciza 
situo de tiu kanalo en la piramido sim-
bolas la homan kontakton kun la dia 
mondo.
 Pro la precesio de la ter-akso 
(ŝanceliĝado kiel de turbo) ĉi tiu spe-
ciala konstelacio montriĝas proksimu-
me ĉiun 26.000-an jaron. Tio signifas 
ke ĝi montriĝis ankaŭ ĉ. 26.000, 52.000 
kaj 78.000 jarojn antaŭ la supozata 
konstru-tempo de antaŭ 12.500 jaroj.
 Martinus estas sufiĉe sola kun sia 
vidpunkto ke la piramidoj estus tiel 
malnovaj kiel ĉ. 90.000 jaroj, sed laŭ 
la teorioj de Hancock kaj Bauval tio 
povus akordiĝi kun tio ke la priparolita 
tre speciala konstelacio ĉeestis antaŭ 
12.500 + ĉ. 78.000 = ĉ. 90.000 jaroj.
 Robert Bauval, kiu cetere estas nask-
ita samtage kiel mi, partoprenis en plu-
raj televidaj dokumentaj programoj, kaj 
fine de unu el tiuj programoj li diris ke 
la faraonoj mortis, sed vivas la pirami-
doj. Kiel simboloj ili plu estas potencaj, 
kaj tiu kiu esploras ilian misteron, fine 
komprenos la mondbildon kiun ili espri-
mas. – Pli trafe ne eblus diri tion, ĉu?
Fino de artikolo – parto 3/3. Pli da informoj 
en “Martinus kaj la nova monda moralo”, 
www.oletherkelsen.dk. La libro ekzistas en 
Esperanto. Tradukis la tekston el la dana 
Jens Stengaard Larsen.

Martinus kaj Sam Zinglersen rajdas sur 
kamelo en Egiptio en 1961

14. Moderna esplorado kaj novaj 
teorioj pri la piramidoj
Graham Hancock (n. 1950) kaj Robert 
Bauval (n. 1948) estas du el tiuj esplo-
ristoj kaj aŭtoroj kiuj prezentis novajn 
teoriojn kaj esplorrezultojn en libroj, 
en televidaj dokumentaj filmoj kaj 
interrete. 
 Ili pruvis ke la tri steloj de la zono de 
Oriono reciproke situas same kiel la tri 
piramidoj en Giza inter si. La zono de 
Oriono cetere situas rilate al la Lakta 
Vojo same kiel la tri piramidoj rilate al 
Nilo. Pluraj piramidoj kaj temploj en 

https://www.oletherkelsen.dk
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De la 22-a ĝis la 29-a de julio 2017 pli ol 
1.200 esperantistoj el 80 landoj de kvin 
kontinentoj ĉeestis la 102-an Universa-
lan Kongreson de Esperanto en Seulo, 
Sud-Koreio. Ĉi tiu kongreso, same 
kiel la antaŭaj, havis neniun interpre-
tiston kaj la kongresa lingvo estis nur 
Esperanto; al tio oni jam alkutimiĝis 
delonge. La kongresanoj surprize ĝojis 
pro la lanĉo de la Esperanta versio de la 
“Unesko-Kuriero” ĉe la inaŭguro. 
 La lanĉo de la “Kuriero” reciproke 
pliproksimigis interrilate Uneskon kaj 
UEA, interesis esperantistojn pri Une-
sko kaj Uneskon pri Esperanto. Por 
evoluigi la Esperanto-uzadon ĉe Unesko 
mem, laŭ iniciato de Trezoro Huang 
Yinbao, UEA lanĉis en aprilo 2018 stra-
tegian planon por disvastigi la idealojn 
kaj la valorojn de Unesko per Espe-
ranto. La projekto pli vidigis la valoron 
de Esperanto al Unesko kaj pliigis ĝian 
intereson kaj favoron al Esperanto. 
 En aprilo 2019, Trezoro, la nuna dua 
vicprezidanto de UEA, raportante al 
Unesko, ke pli da esperantistoj, kiuj ne 
konas UN-lingvojn, esperas koni Une-
skon per Esperanto, proponis, ke Une-
sko eldonu “De ideoj al agoj: 70 jaroj de 
Unesko en Esperanto”. Danke al la kun-
laboro de afablaj kaj helpemaj Unesko-
oficistoj kaj danke al esperantistoj el 
sep landoj, precipe la Esperanta tradu-
kisto kaj eksa vicredaktoro de Unesko-
Kuriero en Esperanto Andrej Peĉonkin, 
la iniciatinto kaj ĉefredaktoro Trezoro, 

Unesko eldonis unuan libron en Esperanto: 
“De ideoj al agoj: 70 jaroj de Unesko”
de Trezoro Huang Yinbao 

vicredaktoro François Lo Jacomo, la re-
viziintoj Rob Moerbeek, Michela Lipari 
kaj Wang Fang, kaj la ĉinlingva traduka 
kaj revizia teamo de Trezoro, la paralela 
Esperanto-ĉina versio de la Unesko-
libro estas oficiale eldonita de Unesko 
kun UEA, julie, antaŭ la VK 2020, kun 
Unesko-ISBN 978-923-000112-4 kaj 
UEA-ISBN 978-92-9-017138-6, en for-
mato 220×210 mm, 230 koloraj paĝoj 
kun abundaj bildoj sur kuproplataj pa-
peroj, kaj kun malmola kovrilo. 
 Tiu ĉi libro estas dediĉita al la sen-
nombraj homoj, kiuj realigis tiun aga-
don, tra la tuta mondo, asocie aŭ unuope, 
en Naciaj Komisionoj aŭ Unesko-Kluboj, 
ĉe la ĉefsidejo aŭ surloke. Unesko estas 
reto de homoj tra la mondo, tute diver-
saj kaj unuigitaj de valoroj kaj de sia 
sindevigo profundigi, laŭ la vortoj de la 
Unesko-Konstitucio, “la intelektan kaj 
moralan solidarecon de la homaro”. La li-
bro prezentas rakontojn pri tio, kiel Une-
sko plenumis tiun ĉi mision, reflektante 
la profundecon, amplekson kaj efikon de 
Unesko-agado, por certigi klerigadon por 
ĉiuj, konservi kaj krei konsciiĝon pri uni-
versala kultura kaj natura heredaĵo, por 
protekti la parolliberecon, plibonigi ĉiujn 
sciencojn por ĉies bono, lukti kontraŭ ra-
sismo kaj por dialogo, toleremo kaj socia 
inkludo, kaj por doni povon al knabinoj 
kaj virinoj en ĉiu socio. 
 En 2015, la Membraj Ŝtatoj konsen-
tis pri nova elrigardo por la homaro, 
la planedo kaj paco por la venontaj 15 
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INFORMO PRI
LA TRIA TESTAMENTO

La celo de la revuo Kosmos estas 
doni enrigardon en tiun mondbildon, 
kiun la verkisto Martinus (1890-1981) 
priskribis en vico da libroj kun la  
kumuna titolo: La Tria Testamento.
La mondbildo de Martinus estas 
logika analizo de la spiritaj leĝoj kaj 
principoj de la vivo. La nova mond-
bildo estas studebla per la libroj 
de Martinus, kiuj eldoniĝas de la 
Martinus-Instituto, kaj per prelegoj, 
kursoj, studrondoj kaj informoj en 
la interreto. Okazas aktivecoj en la 
Martinus-Instituto en Kopenhago, en 
la Martinus-Centro en Klint ĉe Nykø-
bing Sjælland, en aliaj lokoj en Danio 
kaj eksterlande. Pliajn informojn oni 
ricevas kontaktante la Martinus- 
Instituton. La disvastiĝo de la konoj 
pri La Tria Testamento okazas sen ia 
formo de membreco aŭ kreado de 
asocio.

Eldonanto: Martinus-Instituto
Mariendalsvej 94-96 
DK-2000 Kopenhago
Tel: (+45) 3838 0100
Telefontempo: lundo-ĵaŭdo 9-12
DK p.ĝiro 642-9580
www.martinus.dk
esperanto@martinus.dk
shop.martinus.dk

Redakcio: Ole Therkelsen.
Kompostado: Jan Tarbensen.  
La frontpaĝa bildo: © Martinus Institut
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Redono de teksto nur laŭ skriba 
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jaroj, enkorpigita en la “Celaro 2030 por Daŭripova 
Evoluigo”. La ideoj de Unesko staras kerne ĉe ĉi tiu 
nova celaro, en edukado-klerigado, sciencoj, kulturo, 
komunikado kaj informado, kaj ni devas resti same 
engaĝitaj kiel ĉiam pri la valoroj kaj celoj, kiujn ni 
kundividas por konstrui pli bonan estontecon por ĉiuj. 
 La rakontoj ĉi tie montras, kion Unesko povas fari 
por helpi sociojn tra la mondo, promocii homajn rajtojn 
kaj dignon, en kreado de vojoj al justa kaj daŭripova 
evoluigo, en profundigado de dialogo kaj paco. Unesko 
naskiĝis el tio, ke la homaro estu vidata kiel unusola 
komunumo, dividanta valorojn kaj aspirojn, pasin-
tecon kaj estontecon – hodiaŭ, en tempoj tumultaj, tiu 
ĉi humanismo estas tiel grava kiel neniam antaŭe. 
 Menciinde estas, ke Carlo Minnaja, komisiite de 
Esperanta PEN-Centro, zorge kaj tre atente kontrolis 
la tekston de la libro pli ol kvarfoje kaj donis bone-
gajn konsilojn. La eksa Ĝenerala Direktoro de Une-
sko Irina Bokova verkis la Antaŭparolon, kaj Duncan 
Charters, Trezoro Huang Yinbao kaj François Lo 
Jacomo verkis la Enkondukon. Mark Fettes, Duncan 
Charters kaj Martin Schäffer kunordigis la projek-
ton. UEA kore dankas al ĉiuj menciitaj kontribuintoj 
de la libro. La libro estos baldaŭ videbla en la ŝrankoj 
de Unesko kaj mendebla ĉe la Libroservo de UEA. 

Mark Fettes, Trezoro Huang Yinbao, UEA ĉe Unesko-sidejo

http://www.martinus.dk
mailto:esperanto%40martinus.dk?subject=
http://shop.martinus.dk


Martinus-Instituto situas en Kopenhago, Danio, kaj estas sociutila institucio, taski-
gita de Martinus konservi, eldoni kaj traduki lian verkaron, La Tria Testamento. 
La Instituto ankaŭ devas informi pri 
la verkaro kaj instrui pri la kosmaj 
analizoj.
 Martinus-Instituto entenas admi-
nistradon, librovendadon kaj eldone-
jon, kiu krom la verkoj de Martinus 
ankaŭ eldonas la revuon Kosmos en 
pluraj lingvoj. Dum la vintra duonjaro 
organiziĝas studrondoj kaj prelegoj. 
La Instituto prizorgas la instruadon 
kaj en Kopenhago kaj en Martinus- 
Centro ĉe Klint, Danio.

Martinus-Centro en Klint en norda Selando, Danio (ĉ. 100 km nordokcidente de 
Kopenhago), estas internacia studcentro, kie eblas studi la Kosmologion de Marti-

nus per prelegoj, kursoj kaj studgrupoj. 
Somere okazas ĉiutaga instruado en 
la dana kaj la sveda kun nova temo 
ĉiusemajne, kaj en certaj semajnoj ankaŭ 
estas instruado en la angla, la germana 
kaj Esperanto. (Petoj pri instruado 
ankaŭ en aliaj lingvoj estas bonvenaj.) 
Printempe kaj aŭtune estas kursoj 
kun varia daŭro, kiuj donas eblecon 
profundiĝi en la analizojn de Martinus.

Martinus-Instituto

Martinus-Centro, Klint

Martinus-Instituto havas plurlingvan retpaĝaron, kun ampleksa informo pri la 
mondbildo de Martinus, la literaturo kaj la simboloj, kursoj kaj prelegoj, la revuo 
Kosmos kaj informo pri la aktivecoj en la Instituto kaj la Centro en Klint. La paĝaro 
ankaŭ havas serĉilon, per kiu eblas legi kaj serĉi en la verkaro de Martinus kaj en 
malnovaj numeroj de la revuo Kosmos. Interesitoj povas pere de la paĝaro teni sin 
orientitaj pri aranĝoj, aktualaj eldonoj, kursoj kaj prelegoj.
 Provnumeroj de Kosmos, informbroŝuroj, listo de literaturo, artikola kajero, in-
struprogramoj k.s. mendeblas ĉe la Instituto.
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