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Det planetariske menneske 



Det planetariske økosystem 



Gaia hypotesen 

https://www.fillyourcup.com.au/the-gaia-theory-james-lovelock/ 

Jorden er mere end et 
hjem, det er et levende 
system og vi er en del af 
det. 



Fire Gaiahypoteser 

• Den mytologiske Gaiafortolkning: Gaia er en 
personlig gud (oprindelige folkeslag) 

• Den svage Gaiafortolkning: kloden besidder 
selvregulerende egenskaber (i form af nogle 
mekanismer – fx. James Lovelook) 

• Den stærke Gaiafortolkning: Gaia er levende 
(kan opleve instinktivt – fx. Ken Wilber) 

• Den meget stærke Gaiafortolkning: Gaia er 
bevidst og intelligent (fx Martinus) 



       

•  

4% lysende stof 

23% mørkt stof 

73% mørkt energi 

Nulpunktsfeltet/ 
kvantevakuum 

Kvanter, atomer 

         ? 

         ? energi i rummet  

Kvantefluktuationer  
1094 g energi pr. cm3 

10-17 m 

10-33m Planck længden 

? 



   Global Consciousness Project 



  Globale begivenheder 1998-2007 



RNG aktivitet d. 11/9 2001 



  Udsving registreres før begivenheden 



Klodens geomagnetiske felt d.11/9-01 



Alt i økosystemer er forbundet 



Hunde der ved hvornår deres 

ejer kommer hjem 

Jaytee, a dog who knew when his owner was coming home_ The ORF Experiment.mp4
Jaytee, a dog who knew when his owner was coming home_ The ORF Experiment.mp4


Joe McMoneagle  

                                                        
Fra Jim Schnabel: Remote viewers 



Hemmelig russisk atomanlæg 

                                                        
Jim Schnabel: Remote viewers 



Øvelsesmål 





Entangled Minds and  Beyond  

 Dean Radin, Ph.D. 2015 

Kan bevidstheden påvirke energi 

nonlokalt? 



Påvirkning af kvanter i dobbeltspalteforsøg via 

mental observation 1-18000 km 

Entangled Minds and Beyond - 

Dean Radin, Ph.D. 2015 



Der er vinduer mellem menneskers hjerter 
- Rumi  

 

  Hjertet er en global antenne  



                             

www.heartmath.org/research/ 

tempT27dGR/index.html


Samarbejde får vores hjerter til at slå i takt 
 

• 30 deltagere opdelt i grupper af 5 individer, 
der bygger lego-modeller sammen og 
individuelt 

• Målinger af deres hjerterytme viser, at denne 
synkroniseres i gruppen, sammen med sociale 
områder i hjernen 

• Konklusion: aktivitet omkring den samme ide 
skaber hjertekohærens 

 Fusaroli, R., Bjørndahl, J. S., Roepstorff, A., & Tylén, K. (2016).  
A heart for interaction: Shared physiological dynamics and behavioral coordination in 
a collective, creative  construction task. Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and  Performance,  
 42(9), 1297-1310. https://doi.org/10.1037/xhp0000207 
Dansk kilde: 
 https://videnskab.dk/krop-sundhed/samarbejde-far-vores-hjerter-til-sla-i-takt 

https://doi.apa.org/doi/10.1037/xhp0000207
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Hjertet fungerer som en magnet 



  Klodens magnetfelt  

påvirker livet på jorden 
 

• Påvirker vores hjerne og nervesystem hukommelsen 

og atletiske præstationsevner 

• Påvirker parapsykologiske forsøg 

• Næringsindholdet i planter og alger 

• Antallet af rapporterede trafikulykker 

• Dødeligheden af hjerteanfald 

• Flere depressionstilfælde og selvmordsforsøg 

• Geomagnetiske forandringer påvirker hjertet mere 

end nogen anden kendt fysisk faktor 

 



     Global hjerteharmoni 

• Øget hjerteharmoni skaber grundlaget for global 

harmoni 

• Målet er at flere mennesker lever 

hjerteharmonisk  

• De påvirker hermed andre mennesker, alt andet 

liv og klodens geomagnetiske felt 

• Klodens geomagetiske felt bliver mere 

kohærent/harmonisk og skaber et miljø af mere 

harmoniske energifelter for os  



Det globale kohærens initiativ 

• Hypotese: 350.000 mennesker i 

hjertekohærent tilstand kan påvirke hele 

menneskehedens mentale tilstand 

• I dag: 29.000 mennesker fra 75 lande er 

medlemmer 

• Akutte Care-grupper der fokuserer på 

bestemte aktuelle brændpunkter rundt 

omkring i verden 



Schumann-resonans  

Schumann-resonans er flere toppe i den ekstreme lavfrekvente del af jordens 

elektromagnetiske spektrum. Schumann-resonanserne er en verdenomspændende 

elektromagnetisk resonans, som anslås af lynudladninger i det område som findes 

mellem jordoverfladen inkl. især havoverfladen og ionosfæren. Wikipedia 

https://da.wikipedia.org/wiki/Schumann-resonans


Deltabølger (0,5-4Hz): Dyb søvn 

Thetabølger (3-7Hz): Drømme 

og underbevidste følelser 

Alfabølger (8-12Hz): Afslappet 

indadvendt opmærksomhed 

Betabølger (12-30Hz): vågen og 

fokuseret på omverdenen 

Gammabølger (30-100Hz): 

Begge hjernehalvdele er 

højaktive i vågen tilstand 

 



Bevidsthed – kosmos relation 

• Jordens magnetfelt påvirker mennesker 

• Solens aktiviteter påvirker Jordens 

magnetfelt 

• Ægyptisk, indisk, Maya, Azteker og kinesisk 

kultur har ment at solen påvirker mennesker 

 

 



Hjertet mærker verden 

Institute of HeartMath 

Hjertet lærer os at samarbejde med vores biologi, 

andre mennesker og ultimativt universet 



 Er kloden et levende væsen? 



Kloden og menneskehedens 

parallelle udvikling 

 



Kloden som levende og bevidst væsen 

Jordklodevæsenets Jeg 

Overbevidsthed med talentkerner, der 
står for verdensimpulsernes 
manifestationer  og hermed er  levende 
væsener og samfundets skytsengle 

Bevidsthedsegenskaber 
der skaber legemer 



Martinus om klodens organisme 

      Ser vi på selve jordens samlede struktur og 

fremtræden, afslører den sig som et levende 

væsen. Gennem vandfordampningen og 

lufthavet foregår dens åndedræt. Vandene er 

dens blod. Dens ernæring er selve solstoffet, der 

stråler ind på den hele døgnet rundt og 

opretholder dens organiske liv. 

    Artikelsamling 1, De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen, stk. 40.3 

 



Forskellen mellem klodevæsenets fysiske 

organisme og jordmenneskenes fysiske 

organisme 

   ”Medens den jordmenneskelige fysiske 

organisme er beregnet som redskab for en helt 

fysisk aktivitet, er jordklodevæsenets fysiske 

organisme, altså den fysiske klode, kun 

beregnet som redskab for en mindre fysisk 

aktivitet. I jordklodevæsenets eget 

mellemkosmos er det allerede nået frem til den 

begyndende oplevelse af "den store fødsel".” 

   Artikelsamling 1, De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen, stk. 40.4 

     



Klodevæsenets kosmiske 

kommunikation 
   ”Jordens aktivitet er i en overvejende grad 

af åndelig eller kosmisk art. Jordkloden er 

forbundet med andre kloder eller verdener 

ved gensidige makrokosmiske 

tankeimpulser. Disse danner et stort, 

virksomt område af stråler og bølger 

omkring den fysiske klode.” 

   Artikelsamling 1, De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen, stk. 40.5 



Kosmiske impulser 

 



Martinus om den kosmiske bevidstheds 

forbindelse til galaksevæsenet  

    ”Den hellige ånd" stråler i dag med fornyet kraft ind over 

verden. Nævnte ånd er jo ikke en person, men er den 

lysende kosmiske materie, der er det eneste, der kan 

være materiale for skabelsen af de tanker i hjerne og 

bevidsthed, der er den højeste viden om Gud, om 

verdensaltets natur og livets højeste love. Denne 

materie lyser i dag i form af en kosmisk energibølge 

fra vort mælkevejssystems centrum direkte ind over 

de skandinaviske lande. Og det er denne, der f.eks. 

betinger, at jeg kan manifestere den højeste 

kosmiske viden. Min bevidsthed har nået et stadium, 

hvor den er udviklet til at kunne modtage, opleve og 

tilbagemanifestere "den hellige ånd".” 

     

      

Artikelsamling 1, Tærskelens vogtere, stk. 9.4 



Kosmiske udviklingsbaner 

       Symbol nr. 29                                                                       Martinus institut 



 



 



 



 



Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens 

åndelige verden i dens nuværende epoke 

 



 

Jordklodens fuldkomne 

menneskerigetilstand 

 

 
 



Solens kosmiske stråler og 

menneskehedens udvikling 

 



Spørgsmål med baggrund i 

dette oplæg 
 

 

 Hvad kan denne forståelse af kloden som 

et levende og bevidst væsen bidrage 

med? 

 Hvilke konkrete problematikker kan den 

løse? 



Det planetariske samfund 



 Menneskers verdensbilleder styrer deres liv 

    Den amerikanske psykolog Dan Kahan har via 

en række undersøgelser påvist, at menneskers 

overbevisninger styres af kulturel erkendelse, 

dvs. de verdensbilleder og værdier man har 

identificeret sig med. Det er en vigtigere faktor 

end indkomst, køn, race, uddannelse og politisk 

ideologi (Kahan 2010).  

   Derfor vil henvisninger til videnskabelig forskning 

og argumenter blive set gennem et sådant 

kulturelt identitetsfilter.  
       Journal of Risk Research Vol. 14, No. 2, February 2011, 147–174 

       Cultural cognition of scientific consensus  

       Dan M. Kahana*, Hank Jenkins-Smithb and Donald Braman 

 



Menneskehedens udvikling 

  Hans Rosling 

Paul  

Ray 



WVS – bevidsthedsevolutionens 

tre stadier 
• Overlevelsesværdier, traditionel tænkning 

    Religion betyder meget, patriarkalsk, fordømmende 

over for homoseksuelle 

• Rationelle og materielle værdier (verdslig fokus) 

    Kun få finder religion vigtig, personlig 

frihedsidealer, større tolerance for homoseksuelle 

• Postmaterielle livskvalitetsværdier 

    Spiritualitet og mening erstatter religion, lighed 

mellem kønnene, størst tolerance for 

homoseksuelle   



Det planetariske menneske 

 Traditionalisterne: famileidentitet, religion, nationale,   

   landbrug 

 Modernisterne: personlig frihed, videnskab, global   

   markedsøkonomi, byboere  

 De kulturelt kreative: planetarisk identitet (alt liv),   

   integrale, humanistiske og tilkender naturen egenværdi  

Paul H. Ray og Sherry R. Anderson  







Det planetariske mennesket 

Modernisterne 

Traditionalisterne Alex Grey. Pictures\spiral4/5.jpg 



Empirisk belæg for at verden bliver bedre 

for flere mennesker 

• Flere mennesker lever    

  længere og er sundere 

• Børnedødeligheden er faldet 

• Hungersnøden er faldet 

• Ekstrem fattigdom er faldet 

• Den internationale ulighed   

  er faldet 

• Fald i store krige 

• Drabshyppigheden er faldet   

• Mere frihed og rettigheder 

• Flere demokratier   

 

 

 

• Dødsstraf er faldende 

• Dekriminalisering af   

  homoseksualitet 

• Børnearbejde er faldet 

• Selvmord er faldende  

• Vold mod børn er faldet 

• Analfabetisme er faldende 

• Mere fritid for flere 

• Velfærd har skabt mere   

  tilfredse borgere 

• Rettigheder for kvinder og   

  børn  
Kilde Steven Pinker: Enlightenment Now 2018 

 



Fald i store krige 



Barack Obama 

   ”Hvis du skulle vælge en bestemt 

tidsperiode at leve her på Jorden, og du 

ikke viste, hvem du ville blive, ville du 

vælge nutiden.” 



Generelt er mennesker i dag: 

• Sundere 

• Venligere 

• Gavmildere  

• Har flere ressourcer  

• Er mere nysgerrige 

• Klogere 

 End på noget andet tidspunkt i historien 



Etik og forståelse  

for hinanden 

 

”Vi tænker stadig først på vores familie, så på 

vores venner, naboer, og mere fjerne relationer, 

herefter på vores medborgere generelt, og til sidst 

på alle dem, som vi ikke har noget til fælles med, 

ud over at de er mennesker.”  
Peter Singer: The Expanding Circle. S. 31 (2011 udgaven). 

 
 
 

 

 

 

Peter Singer 



Nye etiske cirkler skaber nye længsler 

Mig og min familie 

Min nation 

Alle 
mennesker 

Alt liv 

Planeten 



Martinus stadier i udviklingen  

• De gamle verdensimpulser: mennesket er 

forbundet via instinkter til kosmos. 

Trosreligioner. Enpolede seksualitet 

 

• Den ny verdensimpuls intelligensdominerede 

fase: materialister, humane materialister. 

Fremmedgørelse, dødsangst, eksistentiel 

ensomhed. Vækst i den modsatte pol 



     Det planetariske menneskes fremkomst  
                      

     
Kosmisk bevidst 
verdensregering 
        Organisk   

 demokrati 

        Humanistisk    
      demokrati    

          Liberalistisk 
demokrati 

       Troreligiøs   
       diktatur   

          
Diktatoriske 

kejsere, konger 
           Animistiske   

           stammer  
            

Arkaiske 
grupper  
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Illustration: Alex Riel 





                  Det planetariske samfund 

                         Det fuldkomne menneskerige        Symbol nr. 26 

© Martinus Institut 1981 



Samarbejde med forsynet 

 Hvem er forsynet? 

 Det planetariske menneskes samarbejde 

med forsynet er overvejen ubevidst 

 Samarbejde via bønnen 

 Samarbejde via kosmiske glimt 

 Samarbejde via kosmisk bevidsthed 



De dyriske og menneskelige tankeklimaer. Symbol  nr. 33 © Martinus Institut 1981 

                                             Samarbejdet med forsynet 



Samarbejde mellem klodejeget og 

jordmenneskene 

 Jordklodejeget er den højeste myndighed på 

jorden 

 Konger, diktatorer, politikere og andre 

meningsdannere er klodejeget talentkerner  

 Klodejeget styrer udvikling med sin vilje via disse 

talentkerner/gudesønner  

 DGV og DNV er modsætninger i klodevæsenets 

bevidsthed 

 Den ny tids talentkerner for DNV 



Klodevæsenets indvielseskrise er 

menneskenes samfundskriser 

    ”Da den er af en helt anden tidsbane end den 

mikrobane, vi selv lever i, er dens "tanketid" af et langt 

længere tidsrum end vores. Hvad der er et sekund for 

jordvæsenet, er måske ét år, ét tiår eller ét århundrede 

for os. Vi forstår derfor, at jordens tankefunktioner, dens 

skiftende sindelag, går igennem menneskeheden som 

dennes kulturepoker. Jorden befinder sig netop i en 

krise, den krise som altid vil gå forud for en 

indvielse. Og da jordkloden allerede har begyndt den 

åndelige proces for århundreder siden og først vil være 

færdig om tre tusinde år, er det ikke så mærkeligt, at vi 

mærker disse dens bevidsthedsimpulser så stærkt i vor 

egen sfære, idet denne jo er besat af jordens ånd.” 

 

 

Martinus: Skytsengle i nationens tjeneste 1-1998 



Nutidens konflikter mellem mennesker 

er DGV’s dødskampe 

    

   ”Der er nu kun tilbage for jordjeget at få fjernet 

de nu ubrugelige talentkerner, der derfor er 

døende. Men døende talentkerner, der jo er det 

samme som døende væsener, udløser altid en 

vis kamp imod døden, en kamp, der undertiden 

kan vise stor kraftudfoldelse, en kraftudfoldelse 

vi kender under begrebet dødskrampe.” 

     

Martinus: Lysets og mørkets skytsengle 2-1998 



Bevidstheds-

zoner 
Forholdet til 

X1 

De kosmiske 

principper 

Grundenergi 

dominerende 

Gode, sande 

og skønne 

Kosmisk 

bevidsthed 
Det rigtige 

menneskerige 

 

   Selverkendt 

     

 

   Selverkendt 

    Viljestyret 

 

       Intuition 

 

  Kosmisk geni 

 

Den store 

fødsels forgård 
Fosterzone 

 

 

 

 Teoretisk viden 

   

 

 Kosmisk glimt 

Teoretisk viden 

  Åndeligt fokus 

 

 Intelligens og 

Følelse i 

balance på højt 

niveau 

 

 Integration af 

videnskab, etik 

og kunst 

Den ny 

verdensimpuls 
Humane 

materialister, 

materialister 

 

   

      Ukendt 

  

     Naturlove 

  Materiel fokus 

 

 Intelligens med     

 vækst i følelser 

 

Adskilte med 

fokus på 

mennesket 

Gamle verdens-

impulser 
De store verdens-

religioner, 

naturfolk 

 

   Forestillinger 

          Tro 

 

        Tro via 

  Verdens 

genløsning 

 

  Instinkt og    

følelser 

 

Udifferentieret 

med fokus på 

Gud/guderne 

Ved/Alex Riel 



En planetarisk politik 
- Loven om at alle må tjene alle 

   ”Det enkelte individ er her hundrede 

procent medvirkende til statens eller rigets 

(organets) beståen, ligesom staten er en 

hundrede procents beskyttelse af 

individets velfærd. Altså en politik der 

endnu ikke er blevet almengældende 

blandt individerne i verdensstaterne eller 

nationerne og racerne på jorden.” 
     Martinus: Lysets og mørkets skytsengle 2-1998 

 

 



Spørgsmål med udgangspunkt i 

dette oplæg om samfundsudvikling 

 Hvordan kan denne udviklingsbeskrivelse 

anvendes til at skabe bedre samfund? 

 Hvordan harmonerer denne 

udviklingsbeskrivelse med nutidens 

konspirationsteorier (magtfulde skjulte styrelser 

som styrer eller dominerer udviklingen)? 

 Hvordan kan individet bedst muligt bidrage til at 

fremme denne samfundsudvikling? 

 



Det planetariske menneske 

 



Lokal identifikation skaber intolerance  

 

Symbol nr. 3 Intolerance. © Martinus Institut 1981 



Når vi ser verden fra et lokalt perspektiv  

 

 

 

 

Din forståelse af dig 

 Din forståelse af mig 

Din forståelse af os 

 



Når vi ser verden fra et lokalt perspektiv 

Min forståelse af mig selv  

Min forståelse af dig  

Min forståelse af os 

 

 

 

 

 

Din forståelse af dig 

 Din forståelse af mig 

Din forståelse af os 

 



Når vores forståelse rummer den 

andens perspektiv 

 

Jeg forstår, hvordan du forstår dig selv 

Jeg forstår, hvordan du forstår mig 

Jeg forstår, hvordan du forstår os 

 

Du forstår, hvordan jeg forstår mig selv 

Du forstår, hvordan jeg forstår dig 

Du forstår, hvordan jeg forstår os 



               

                   Grundenergiernes kombinationer                  Symbol nr.12 © Martinus Institut 1981 

Grundenergierne viser at forståelse er et 

udviklingsspørgsmål 



Kosmisk kemi mellem mennesker 

Hvordan jeg forstår mig 

 

Hvordan du forstår dig 

 

Hvordan jeg forstår dig 

 

Hvordan du forstår mig 

 

Hvordan jeg forstår os 

 

Hvordan du forstår os 

 

Mig 

 
      Dig 

 



Martinus om forståelsens evolution  

- Jeg versus det 

Udviklingen: 

Jeget begynder at skelne mellem jeg og det 

 

Jeget forstår egen og andres psykologi 

 

Jeget forstår, at andre også er et jeg 



 

 Martin Buber 

 (1878-1965) 

 

  

 

          Jeg-du-forhold versus jeg-det-forhold 

 

• Jeg-det-forhold: ting eller gruppe, som ikke har 

krav på rettigheder (objektiv beskrivende) 

 

• Jeg-du-forhold: anerkendelsen af den anden, som 

et væsen med rettigheder, hvormed en relation 

kan opstå (det intersubjektive rum) 

 



Jeg-du forhold til 

menneskeheden? 

Lokaliseret 12-04-2016: http://e4gi.weebly.com/cosmopolitan-identities.html 



Jeg-du forhold til kloden? 

www.nasa.gov 



   Den urgamle verdensimpuls 

  Forståelsen af andre baseret på instinkter, etnocentriske 
følelser.  

 

Jeg-du-forhold til min familie/stamme 

                 

• Forholdet til planeten: 

    Moder Jord – et beskyttende væsen 

    Fader/moder figur eller gud 

• Instinktivt forhold, magisk, rituelt 

• Jeg-du-forhold til kloden 

 

 

     

 

 

Foto: Shutterstock.com 



   Forståelsen af andre er baseret på stærke autoritative 
følelser. Instinkter og autoritetsfølelser dominerer.  

     

Jeg-du-forhold til alle i min religion 

 

• Forholdet til planeten: 

    Hellig og skabt af Gud 

• Mytologisk, astrologisk. 

    Lavere rangerende gud eller system 

    under Gud 

• Ofte jeg-det-forhold til kloden 

                            

 

Den gamle verdensimpuls 

Foto: Shutterstock.com 



                

                     

 

 

 

     Forholdet til kloden: 

• Magisk egocentrisme: 

    ”Jeg styrer kloden med mine tanker” 

    Materialistisk: planeten er til for at  

    dække mine behov 

 

Overgange fra den gamle 

verdensimpuls til den ny 
Forståelsen af andre er baseret på tyngdeenergi og 

en mindre vækst i intelligensen.  

 

Jeg-du-forhold til mig og min familie.  

Jeg-det-forhold til andre 

Foto: Shutterstock.com 



      Den verdslige og materialistiske epoke 

       Forståelse baseret på rationel konsensus 

 

         Jeg-du-forhold til alle menneskers ret til frihed 

 

• Forholdet til planeten er materialistisk. Planeten er et 
Fysisk system, der opstår og forgår i 

    universets evolutionære processer 

• Vi kan forstå den med intelligens og  

    naturvidenskabelige observationer 

• Jeg-det-forhold til planeten 

 

                             

               

Den ny verdensimpuls 

Foto: DLR/BIRA/ESA 



              

 

 

 

                             

• Planeten er et selvregulerende 

    system, som er sårbart – Gaia 

• Medfølelse med alle  

    mennesker og bevarelse af 

    klodens arter 

• Jeg-det-forhold med start på 

    Jeg-du-forhold til planeten 

     

     

Den ny verdensimpuls 

                 De humane materialisters epoke 

   Forståelse baseret på human følelse og intelligens 

 

Jeg-du-forhold til alle menneskers ret til lighed og frihed 

Foto: mrearthscience.com/ 



    Forståelse baseret på høj intelligens og humane følelser 
i balance 

Jeg-du-forhold til alt liv      

 

• Forholdet til Planeten: 

    Levende og selvorganiserende 

    væsen, som man kan  

    kommunikere med 

• Kosmiske glimt af enhed med  

    planeten og kontakt til dens  

    indre planer og vores fælles formål 

• Begyndelsen på et Jeg-Jeg-forhold til planeten 

 

 

Den store fødsels forgård 



Martinus om fremtidens natur 

• Alle de lavere dyrearter, særlig rovdyr og andre 

kødædende dyr er i færd med at uddø på den 

[klodevæsenet].  

    Det samme er tilfældet med slanger og de andre 

giftige og for en højere menneskelig tilværelse 

skadelige levende væsener. Her ind under hører 

også de giftige og sygdomsbefordrende 

insektarter. Alle junglekrat og urskove vil 

forsvinde for menneskets fremtrængen til fordel 

for en højere menneskelig tilværelse.  
      Det Evige Verdensbillede, bog 3, symbol nr. 27, Jordklodens kosmiske 

stråleglans, stk. 27.1 



  Intuitionsviden. Evighedsperspektiv på alt 

 

             Jeg-Jeg-forhold til alt liv og planetvæsenet 

 

• Forholdet til planeten: 

    Jeg-jeg forhold til planeten. Man  

    deler den samme Jeg fornemmelse 

 

• Viljestyret kontakt til klodens indre  

    planer via kosmisk bevidsthed 

 

 

 

Kosmisk bevidst menneske 



 Tre niveauer at forstå hinanden og planeten på: 

Jeg – Jeg-forhold: eksistentiel identitetsperspektiv (X1) 

Jeg – Du-forhold: rummer næstens perspektiv (X3, X2) 

Jeg – Det-forhold: organismeperspektiv 
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             Det planetariske menneskets bevidsthed 



                              

        

         Bevidsthedsegenskabernes kontrære forhold  

 
      Instinkter Intelligens 

   Tyngde Humane følelser 

          Kontrære forhold skaber modsætninger i sindet 

    Overlevelseskræfter versus det planetariske menneske 

Foto: Shutterstock 

tempT27dGR/index.html


                             

    Det planetariske menneskets brug af hjernen 



Spørgsmål 

 Hvad kan man selv gøre for at leve 

planetarisk? 

 Hvad er de største udfordringer ved at 

leve planetarisk? 

 Hvordan motiverer man andre til at leve 

planetarisk? 



Ved/Alex Riel med inspiration fra Ken Wilber 

     Det planetariske menneskets fire livsrum 

   1. Person indre livsrum    3. Person ydre livsrum 

 2. Person indre livsrum  3. person ydre livsrum 
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Det planetariske menneske 

Min psyke 

Jeg kan identificere mig med 
klodevæsenet 

 

Min adfærd  

Mine kostvaner og forbrug er 
tilpasset planeten 

 

Min kultur 

Jeg deltager i fællesskaber der 
har et planetarisk formål 

Mit miljø 

Jeg bidrager til et sundt 
økosystem omkring mig 

Mit 
planetariske  

liv 



Motivationsfaktorer fra Martinus 

Min psyke 

Kloden som mit hjem for 
reinkarnationer 

 

Min adfærd  

Lev vegetarisk/vegansk og ikke 
så materialistisk 

 

Min kultur 

Alle lever for alle i en  
kærtegnskultur 

Mit miljø 

Alt er organiseret som liv inden i 
liv 

Mit 
planetariske  

liv 



Børnene spørger Kornelius om han fanger nogen fisk. Nej svarer han, for han har ingen krog på snøren, 
men har bundet lidt fiskemad for enden af den. En sulten fisk tager en gang i mellem en lille bid. Ib Sprang 
Olsen: Bedstemors Vægtæppe 

                     Det planetariske menneskets nye livsstile 


