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Komplet indholdsfortegnelse på basis af kapitel-
og tekstinddeling samt marginnoter i teksten til

Per Bruus-Jensens fire X-bøger

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Æ Å 
 

 
 

 
Martinus’ kosmologi 
 
Kosmologi – læren om kosmos, det ordnede verdensalt eller modsætningen til kaos. 
 
Med baggrund i en række gennemgribende intuitionsoplevelser tegner Martinus’ 
kosmologi et billede af verdensaltets åndelige grundlag og struktur, dets evige love og 
principper. 
 
Ifølge dette billede er verdensaltet et levende gigantvæsen, der efter holistiske principper 
eksisterer som opsplittet i en uendelig skare levende enheder, der alle eksisterer i 
gigantvæsenets billede. Disse enheder er de kendte levende væsener – bl.a. dig og mig. 
 
Bag den fysiske organisme er hvert eneste levende væsen udrustet med en særlig 
parafysisk struktur, der er uforgængelig og herved gør livsenheden udødelig, akkurat som 
det universelle gigantvæsen er udødeligt. 
 
Det evige liv former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution, der 
hæver dem til stadig voksende højder af indsigt i karakteren af det universelle 
gigantvæsens liv og tilværelse. 
 
Martinus’ kosmologi munder ud i, at verdensaltets grundtone bag om alle lidelser og 
mørke til dragelser er guddommelig kærlighed, ført ud i livet via almagt og alvidenhed. 
Enhver tildragelse er nemlig led i et eventyrligt eksperiment, det universelle alvæsen evigt 
udfører med sig selv. 
 
 
 
Per Bruus-Jensen (1932 - ) 
 
Påbegyndte i 1955 uddannelse ved forstvæsenet, der to år senere blev afbrudt ved en 
arbejdsulykke. Kom i 1958 i berøring med Martinus Institut og modtog her en dybtgående 
indføring i det kosmiske verdensbillede af Martinus personligt. Har foruden nærværende 
indføringsværk (4 bind) udgivet en afhanfling i to bind om det erkendelsesteoretiske 
indhold i Martinus’ kosmologi. Er også kendt som artikelforfatter, foredragsholder og 
kursusleder i Sverige, Norge og Danmark. 
 
 

 
På www.nordisk-impuls.dk kan du finde alle Per Bruus-Jensen´s bøger  

samt mere information om Martinus’ kosmologi. 
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Stikordsregistrets opbygning: 
 
Samtlige henvisninger i de fire bøgers indholdsfortegnelser er anvendt i diverse 
omvendinger, således at registret fremstår som et ”kvalificeret” stikordsregister, idet det for 
hvert enkelt stikord fremgår, hvilken sammenhæng det skal ses i. 
 
Fremgangsmåden vises her i nogle typiske eksempler – med udgangspunktet nævnt først: 
�   markerer det første ord i henvisningen.  (IV: 329) betyder X4, side 329. 
 
En ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks (IV: 329) 
ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks, �   En (IV: 329) 
Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks, �   En ny (IV: 329) 
Jord - træk af den homokratiske moralkodeks, �   En ny Himmel og (IV: 329) 
homokratiske moralkodeks, �   En ny Himmel og Jord - træk af den (IV: 329) 
moralkodeks, �   En ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske (IV: 329) 
 
Det treenige princip (IV: 14)  bliver til 
treenige princip, �   Det (IV: 14)  
princip, �   Det treenige (IV: 14)  
 
Tiden som bevægelse (1: 131) dubbleres ikke 
Tiden og bevægelsen (1: 131) dubbleres til  
bevægelsen, �   Tiden og (1: 131) 
 
Når de to registre har tilfælde med samme stikord, er det med det laveste sidetal valgt. 
 
Ved søgehenvisninger med tal (1-9) anvendes det første ord efter tallet.  
 
Samtlige 4 X-bøgers indeks er her blevet samlet og systematiseret, således at der kan 
søges i kun ét stikordsregister. Svar fremkommer med henvisning til aktuelle bogs sidetal. 
 
Stikordslisten anvendes direkte fra skærmen.  
Blot klik på det aktuelle forbogstav til det ord, der ønskes at søge på. Dette fører direkte til 
samtlige ord med dette forbogstav. Herefter kan der så søges videre med piletaster eller 
Page Down / Page Up.  
 
Tilbage til alfabetoversigten klares ved et tryk på [  INDEX  ] øverst ved hvert enkelt bogstavs 
ordliste. 
 
 

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    HHHH    IIII    JJJJ    KKKK    LLLL    MMMM    NNNN    OOOO    PPPP    RRRR    SSSS    TTTT    UUUU    VVVV    XXXX    YYYY    ÆÆÆÆ    ÅÅÅÅ    
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A [  INDEX  ]

 
A- og B-livsenheder,   Fødens (IV: 337)  
A-, B- og C-viden,   En organtalentkernes tilblivelse;  (I: 399)  
absolut eller kosmisk virkelighed,   Relativ virkelighed kontra (II: 27)  
absolut virkelighed,   Relativ kontra (II: 37)  
absolutte virkelighed som størrelsesløs,   Den (II: 40)  
Adam, Eva og slangen,   Den guddommelige verden og myten om (III: 232) 
Adel forpligter (III: 320) 
Afsendelse og modtagelse af energi (IV: 15)  
afsendelse og modtagelse af information,   Kommunikation generelt som et spørgsmål 
om    (III: 198)  
afslutning, Faktorerne begyndelse, varighed og (I: 134)  
Albert Einstein og Max Planck (IV: 297) 
altruisme som livsholdning,   Egoisme kontra (III: 289)  
Altruisme som verdensaltets grundtone (III: 297)  
Altruisme,   Egoisme -  (III: 289) 
altruisme,   Livets kosmiske grundplan kontra fænomenerne egoisme og (III: 289)  
altruismens plads i livets kosmiske grundplan,   Egoismens kontra (III: 299) 
altruistisk livsindstilling i praksis,   Fra egoistisk til (III: 295)  
altruistiske livsforms chancer,   Mennesket og den (III: 293)  
anden død - udfrielse af helvede,   Den (II: 243)  
anden død i praksis,   Den (II: 243)  
anden død som en virkning af suggestion,   Den (II: 248)  
anden død,   Den første død kontra den (II: 193)  
anden døds dødsmoment,   Signalement af den (II: 253)  
anden fødsel,   Den første kontra den (II: 300) 
anden og tredje grundenergi,   Tyngde- og følelsesenergien:  (I: 202)  
Anden verdenskrig,   Tiden siden (IV: 315)  
Andet kosmiske tilværelsesplan),   Tyngdeplanet eller dyreriget ( (III: 119)  
anlæg,   Det levende væsens psyko-sympatiske (IV: 25) 
anlæg,   Polorganerne eller de psykosympatiske (IV: 32)  
anlæg”,   Begrebet ” psyko-sympatiske (IV: 41)  
Ansvar,   Frihed kontra (II: 360)  
Ansvar,   Vilje og (II: 359)  
arbejdsdeling,   Den guddommelige bevidsthedsstrukturs (IV: 437)  
arbejdsdeling,   Den guddommelige bevidsthedsstrukturs totale (IV: 443)  
Automatfunktionernes differentiering (I: 400)  
autonom viljeføring”,   Begrebet (II: 330)  
A-viden - organtalentkernens undfangelsesstadium (I: 403) 
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B [  INDEX  ]

 
Begrebet selvopholdelsesdrift (II: 303)  
Begrebsoversigt (IV: 29)  
begrænset vilje,   fri vilje kontra (II: 316)  
begrænsning’,   momentet (II: 107) 
begyndelse,   varighed og afslutning, Faktorerne (I: 134)  
begærledet vilje",   Begrebet (II: 331)  
Begær-stadiet,   O-talentkerneskabelsens A-, B- og C-stadium (I: 402)  
Behag kontra ubehag (IV: 19)  
behag og ubehag,   Livsoplevelsens livsside kontra faktorerne (III: 361)  
behovet for ‘nyheder’,   Gud og (IV: 421)  
behovet for forandringer,   Livsoplevelsen og (II: 16)  
behovet for plads,   Planteriget og (IV: 214)  
beskyttelse af verdensgenløsere,   Forberedelse og (IV: 249)  
Beskyttelse,   Skæbne og (II: 413)  
Beslutning kontra fri vilje (II: 336)  
Beslutningsdannelsen som en lovbunden proces (II: 339)  
Beslutningsdannelsen som en mental afvejningsproces (II: 337)  
Beslutningsprocessen,   Jeget og (II: 336)  
betaling,   Forbrug kontra (IV: 359)  
betinget fri vilje”,   Begrebet ”(II: 347)  
bevidsthed,   Det levende væsens (I: 279) 
Bevidsthed,   Grundenergierne kontra fænomenet (I: 293)  
bevidsthed,   Guds primære og sekundære (IV: 417) 
Bevidsthed,   Primær kontra sekundær 
bevidsthed,   Sansningen fra oven og fra neden som grundlag for kosmisk (III: 446) 
Bevidstheden kontra virkeevnen (I: 282)  
Bevidstheden og den treenige sammenhæng (I: 282)) 
Bevidstheden og energiens bevarelsessætning (I: 286) 
Bevidstheden og grundenergierne (I: 294)  
Bevidsthedens apparat (I: 308)  
bevidsthedens apparat,   Grundenergierne og (I: 293) 
bevidsthedens apparat,   Jeget og (I: 295)  
bevidsthedens fluktuationer,   Tiden og (I: 140)  
Bevidsthedens fænomen og status (I: 279)  
bevidsthedens fænomen,   Videnskaben og (I: 279)  
bevidsthedens kontrol,   Jeget og (I: 302)  
Bevidsthedens plads i tre-enigheden (I: 283)  
Bevidsthedens princip (I: 279)  
bevidsthedens rolle,   Årsagsloven og (II: 373)  
Bevidsthedsarkivet (I: 89)   
Bevidsthedsarkivet kontra E- og 0-talentkernerne (I: 382)  
Bevidsthedsfornyelse,   Guds (IV: 421) 
bevidsthedslivets præg i takt med tiden,   Sjælen og (I: 336)  
bevidsthedsmæssige status,   Den (III: 164) 
bevidsthedsområde,   Status over det sekundære (IV: 437)  
bevidsthedsstrukturs arbejdsdeling,   Den guddommelige (IV: 437)  
bevidsthedsstrukturs totale arbejdsdeling,   Den guddommelige (IV: 443)  
bevidsthedszone,   Bønnens funktion som bro mellem sekundær og primær (IV: 442)  
bevidsthedszone,   Skellet mellem primær og sekundær (IV: 437)  
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Bevægelse kontra energi (I: 98)  
Bevægelse kontra hukommelse (I: 154) 
bevægelse,   Begreberne materie og (I: 52)  
bevægelse,   Den kosmiske grundplan og fænomenet (III: 83)  
Bevægelse,   Energi og (I: 157)  
bevægelse,   Energi, kraft, skabelse og (I: 206) 
Bevægelsen og de dynamiske kontrastvirkninger (II: 21)  
Bevægelsen og de statiske kontrastvirkninger (II: 22) 
Bevægelsen som en projektion af Nuets succession (I: 141) 
Bevægelsens centralposition (I: 75)  
Bevægelsens princip (I: 121)  
Bevægelsens princip kontra de fem universelle bevægelsesarter (I: 120)  
Bevægelsens signalement (I: 120)  
bevægelsens stilling,   ”Det skabte” og (I: 98)  
Bevægelsesaspektet kontra energiaspektet (I: 99)  
bevægelsesfrihed,   Planteriget og kravet til bl.a. sanser og fysisk (III: 276)  
Bevægelsesfriheden og den færdige tilstand (III: 165) 
Bevægelsesprincippet kontra kontrastprincippet (II: 15)  
Bevægelsesprincippet og ”det skabte” (I: 123)  
Bevægelsesprincippet og de fem bevægelsesarter (I: 124)  
bevægelsesprincippet,   Kontrastprincippet og (II: 21) 
Bevægelsesprincippet,   Kredsløbsprincippet kontra (II: 157)  
Bevægelsesprincippet,   Polprincippet og (IV: 15)  
bevægelsesprincippet,   Rummet kontra (I: 127)  
bevægelsesprincippet,   Stambevægelsen kontra (I: 125)  
Bevægelsesprincippet,   Tiden og (I: 134)  
biologisk undfangelse,   Sjælelig kontra (II: 296)  
biologiske undfangelse,   Den (II: 291)  
biseksuel status,   Dobbeltpolet kontra (IV: 61)  
bisættelse,   Den ideelle (IV: 350) 
B-livsenheder,   Fødens A- og (IV: 337) 
bredde, højde, tid og dybde,   Begreberne længde, (II: 43)  
Brintatomets vidnesbyrd (II: 33) 
bukkene”,   ”Fårene” kontra ” (IV: 319) 
B-viden - træningsstadiet (I: 403)  
bøn,   Begrebet  (II: 429)  
Bønhørelsens muligheder (II: 439) 
Bønnen og det rigtige menneskerige (IV: 442)  
Bønnen som et spørgsmål om kommunikation mellem det fysiske og det åndelige aspekt 
af Gud (II: 436)  
Bønnen som religiøs funktion (II: 430)  
Bønnen som socialfunktion (II: 429)  
Bønnens funktion som bro mellem sekundær og primær bevidsthedszone (IV: 442)  
Bønnens korrespondanceform (II: 429)  
bønnens korrespondanceform,   Skytsenglene og (II: 435)  
Bønnens magt og muligheder (II: 436) 
 
 
 
 
 



7 

C [  INDEX  ]

 
camoufleret evighed,   Tidsmæssige størrelser som (II: 31)  
camoufleret uendelighed,   Rumlige størrelser som (II: 29)  
centralbehovet (II: 328) - de specifikke ønsker og begær (II: 329)  
Centralbehovet,   Jeget og (IV: 17)  
Centralbehovet,   Urbegæret kontra (I: 94, (I: 95))  
centrale resonansområde der betjener sansningen fra neden,   Signalement af det (III: 
353) 
cølibat,   Fænomenet (IV: 161) 
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D [  INDEX  ]

 
Dags- og natbevidsthedens ombytning eller: fra plante til dyr  (III: 278) 
Dags- og natbevidsthedens sammensmeltning (I: 360)  
Dags- og natbevidsthedsbegrebets generalisering (I: 355)  
dagsbevidst viljeføring”,   Begrebet’ (II: 331)  
Dagsbevidsthed kontra natbevidsthed i praksis (I: 353) 
dagsbevidsthed’ og ‘natbevidsthed’,   Begreberne (I: 344) 
dagsbevidsthed” og ”natbevidsthed”,   Begreberne (I: 335)  
Dagsbevidsthedens primære status (I: 360)  
De fysiske afsporingers frekvensområde (II: 227)  
deduktiv virksomhed,   Materieforskningen og samspillet mellem induktiv og (III: 431)  
deduktive metodes anvendelse i praksis,   Tyngdelovens formulering som et eksempel på 
den induktive og (III: 434) 
Degenerationsmekanisme,   Sjælens vækst- og (I: 323)  
dematerialisation som ny inkarnations- og diskarnationspraksis,   Materialisation og (III: 
146)  
den første død”,   Mennesket og (II: 193)  
Den første kontra den anden fødsel (II: 300) 
Den intellektuelle og den emotionelle seksualisme (IV: 39) 
den lyse til den mørke verdensmoral,   Fra (IV: 205) 
den mørke til den lyse verdensmoral,   Fra (IV: 223) 
det afsjælede legeme,   Hensynet til (IV: 350) 
det evige Nu,   Tiden, Jeget og (I: 138)  
Det skabte” kontra objektiv virkelighed (I: 113)  
Det skabte” og bevægelsens stilling (I: 98)  
Det skabte” og tilværelsens fem universelle bevægelsesarter (I: 94) 
Det skabte” og verdensaltets kosmiske grundenergier (I: 157) 
det skabte”,   Bevægelsesprincippet og (I: 123)  
det skabte”,   Energien og (I: 159) 
determinisme,   præcognition og fatalisme, Fri vilje kontra kausalitet, (II: 365)  
determinisme,   spørgsmålet om (II: 373) 
disciplin og objektivitet,   Materieforskningen og kravet til systematik, (III: 426)  
diskarnationspraksis,   Materialisation og dematerialisation som ny inkarnations- og (III: 
146)  
diskarnationszone,   Salighedsriget - en parafysisk (II: 289)  
distance”,   Perspektivdannelsen og begrebet ”(II: 57)  
dobbeltkredsløb,   Det seksuelle (IV: 68) 
dobbeltkredsløb”,   Begrebet ”det seksuelle (IV: 43)  
dobbeltkredsløbs administrerende grundlov,   Det seksuelle (IV: 83)  
dobbeltkredsløbs mekanisme,   Det seksuelle (IV: 83)  
dobbeltmoral,   Planteriget som skueplads for kosmisk (IV: 217)  
dobbeltpolede klimaksoplevelse kontra den enpolede, � Den (IV: 156)  
dobbeltpolede orgasmeoplevelse,   Signalement af den (IV: 157)  
dobbeltpolede seksualismes ‘teknik’,   Den (IV: 65) 
dobbeltpolet emotionel seksualisme,   Enpolet kontra (IV: 152) 
Dobbeltpolet kontra biseksuel status (IV: 61)  
Dobbeltpolet kontra enpolet orgasme (IV: l56)  
dobbeltpolet tilstand — polforvandlingens hovedtræk,   Fra enpolet til (IV: 137)  
dobbeltpolethed,   Ligevægtig og uligevægtig (IV: 59)  
Dobbeltpolethedens to polaritetsformer (IV: 77) 
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Dommedag i jordklodens tidsperspektiv (IV: 305)  
Dommedag kontra 1. verdenskrig (IV: 304)  
Dommedag kontra 2. verdenskrig (IV: 312)  
Dommedag”,   Optakten til ” (IV: 294)  
Dommedagen som en kontrolleret begivenhed (IV: 318)  
dræbende princip,   Selvopholdelsesdriften og det livgivende kontra det (II: 306)  
dybde,   Begreberne længde, bredde, højde, tid og (II: 43)  
dybden,   Perspektivprincippet og (II: 48)  
Dybden” som en femte dimension (II: 46)  
dybdens tilsløring,   Perspektivprincippet og (II: 149)  
dynamiske kontrastvirkninger,   Bevægelsen og de (II: 21)  
dynamiske kontrastvirkninger,   Statiske kontra (II: 20)  
dynamiske kontrastvirkninger,   Sult- og mættelsesprincippet som grundlag for 
eksistensen af (III: 51)  
dyr kontra det jordiske menneske,   Det rene (IV: 132)  
dyr til jordisk menneske,   Fra (IV: 223)  
dyrerige,   Det rene (III: 120)  
Dyreriget - Koblingsfasen (IV: 116)  
dyreriget (Andet kosmiske tilværelsesplan),   Tyngdeplanet eller (III: 119)  
Dyreriget og de sidste tider (III: 126)  
Dyreriget og den mørke verdensmoral (IV: 215)  
Dyreriget som ”de dødes rige" (III: 285)  
Dyreriget som den mørke verdensmorals kulminationszone (IV: 219) 
Dyreriget som en skole i forskellen på ”godt” og ”ondt” (III: 283)  
Dyreriget som jordisk menneskerige (III: 122)  
Dyreriget som lysets forudsætning (III: 286) 
Dyreriget som udgangspunkt for udviklingsbuen (III: 281)  
dyrerigets kosmiske kendetegn,   Signalement af (III: 120)  
dyrerigets kosmiske mission,   Fra plante til dyr -  (III: 281) 
Dyrerigets rolle (IV: 450)  
dyrerigets sidste stadier,   Signalement af sen- (III: 139)  
dyrerigets signalement i oversigt,   Sen- (III: 153)  
Dyrerigets to sektorer (III: 119)  
Dyrerigets udklang (III: 137)  
Dyrets kontra menneskets kosmiske kendetegn (IV: 132) 
Dyrets situation (III: 393) 
Dyrets situation (IV: 441)  
død - udfrielse af helvede,   Den anden (II: 243)  
død i praksis,   Den første (II: 195)  
Døden kontra det levende væsens udødelighed (II: 171)  
Døden kontra selvopholdelsesdriften (II: 303)  
Døden som indtræden i det personlige livsrum (II: 197)  
døden,   Det levende væsen og (II: 189) 
Døden,   Mennesket og (II: 189)  
Dødens status (II: 189)  
dødes rige",   Dyreriget som ”de (III: 285)  
dødsmoment,   Signalement af den anden døds (II: 253) 
 
 
 
 
 



10 

E [  INDEX  ]

 
E- kontra O-talentkernebetinget skæbnedannelse (II: 394)  
E- og O-talentkernerne,   Bevidsthedsarkivet kontra (I: 382)  
E- og O-talentkernernes organisation,   Spiralcentrene kontra (I: 388) 
eftergivende opdragelse,   Den for (III: 306) 
egenskaber",   Kontrastprincippet og begrebet (II: 18)  
Egoisme - altruisme (III: 289) 
Egoisme kontra altruisme som livsholdning (III: 289)  
egoisme og altruisme,   Livets kosmiske grundplan kontra fænomenerne (III: 289)  
Egoismens kontra altruismens plads i livets kosmiske grundplan (III: 299) 
egoistisk til altruistisk livsindstilling i praksis,   Fra (III: 295)  
egoistiske livsform,   Mennesket og den (III: 291)  
egoistiske livsforms utilstrækkelighed som grundlag for personlig lykke,   Den (III: 293)  
egoistiske moment,   Den første sfære og det (II: 215)  
Einstein og Max Planck,   Albert (IV: 297)  
ekspanderende spiralkredsløb,   Kontrastprincippet og det (II: 167) 
Ekstaseplan,   Salighedsriget som (III: 244)  
ekstern sansning,   Sansningen fra neden som et spørgsmål om (III: 343)  
eksterne sanseapparat og dets virkemåde,   Signalement af det (III: 345)  
eksternt sanseapparat,   Sansningen fra neden som afhængig af et (III: 344)  
emotionel seksualisme,   Enpolet kontra dobbeltpolet (IV: 152) 
emotionel seksualisme,   Intellektuel kontra (IV: 58)  
emotionel seksualisme”,   Begrebet ” (IV: 43)  
emotionelle gennembrud,   Det (IV: 385)  
emotionelle og den intellektuelle pol,   Begreberne den (IV: 39)  
emotionelle seksualisme,   Den intellektuelle og den (IV: 39) 
emotionelle seksualismes klimaksgrundlag,   Den (IV: 46)  
emotionelle seksualismes organiske signalement,   Den (IV: 44) 
En organtalentkernes tilblivelse; A-, B- og C-viden (I: 399)  
Energi = ”X2” (I: 157)  
Energi og bevægelse (I: 157)  
energi,   Afsendelse og modtagelse af (IV: 15)  
energi,   Bevægelse kontra (I: 98)  
Energi,   Føde kontra (IV: 335)  
Energi, kraft, skabelse og bevægelse (I: 206) 
energiaspektet,   Bevægelsesaspektet kontra (I: 99)  
Energibegrebet,   Jeget kontra (I: 169)  
Energibegrebet,   Martinus og (I: 160)  
energibegrebet,   Virkeevnen og (I: 64)  
Energien og ”det skabte” (I: 159) 
energiens bevarelsessætning,   Bevidstheden og (I: 286) 
energi-form,   Energi kontra (I: 161)  
Energiformer og energiomsætning (I: 161)  
Energikonstellationernes faseforskydning (III: 115)  
Energiomsætning i praksis (I: 165) 
energiomsætning,   Begrebet (I: 163) 
Energiomsætning,   Energiformer og (I: 161)  
energiomsætning,   Viljen kontra Jegets (II: 312)  
Energizonernes karakteristika (III: 97)  
enkelte spiralafsnit som et træk ved livets kosmiske grundplan,   De (III: 96)  
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enpolede,   Den dobbeltpolede klimaksoplevelse kontra den (IV: 156)  
Enpolet kontra dobbeltpolet emotionel seksualisme (IV: 152) 
enpolet orgasme,   Dobbeltpolet kontra (IV: l56)  
enpolet til dobbeltpolet tilstand - polforvandlingens hovedtræk,   Fra (IV: 137)  
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hygiejne og pleje,   Hensynet til fysisk (IV: 339) 
hygiejne og pleje,   Hensynet til mental (IV: 340) 
hypnose,   Fænomenet (II: 248)  
højde, tid og dybde,   Begreberne længde, bredde, (II: 43)  
højere følelsesliv som en femfoldig proces,   Det (III: 408)  
højere følelsesliv,   Det lavere kontra det (III: 403)  
højere følelseslivs mekanisme,   Signalement af det (III: 404)  
højere åndelige verden,   Kontrastprincippet kontra den (II: 277)  
højere åndelige verden,   Mennesket og den (II: 277)  
højeste ild,   Begrebet ”den (IV: 21) 
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højeste ild,   Guddommen og den (IV: 423)  
højeste ild,   Polprincippet og den (IV: 14) 
højpsykiske kraftfelt,   Sjælen, talentkernerne og det (I: 364) 
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ideelle bisættelse,   Den (IV: 350) 
identitetsanalysen (I: 39)  
idé-plan,   Den guddommelige verden opfattet som et (III: 220)  
ikke-menneskelige væsener,   Hensynet til (IV: 376)  
Ild,   Guddommen og den højeste (IV: 423)  
ild,   Polprincippet og den højeste (IV: 14) 
ild”,   Begrebet ”den højeste (IV: 21) 
Illusion kontra virkelighed (I: 106) 
Illusion kontra virkelighed (I: 55)  
Illusion kontra virkelighed (III: 339)  
illusionernes verden,   Perspektivprincippet og (II: 54)  
immaterialitet og absolut stilhed,   Begreberne (I: 51)  
individ kontra individ (IV: 366)  
Individ kontra samfund (IV: 363) 
individ,   Samfund kontra (IV: 354) 
Individet og de fysiske interesser (II: 211)  
individualitetsfornemmelse,   Den svigtende (III: 228) 
individuel størrelse’,   momentet (II: 108) 
Indledning (I: 279)  
indre verden,   Den ydre kontra den (III: 327)  
indre verden,   Den ydre og den (III: 324) 
indre verden,   livsoplevelsens stofside og den ydre verden kontra livsoplevelsens 
livsside og den (III: 336)  
Indreverden,   Ydreverden kontra (II: 230)  
induktiv og deduktiv virksomhed,   Materieforskningen og samspillet mellem (III: 431)  
induktive og deduktive metodes anvendelse i praksis,   Tyngdelovens formulering som et 
eksempel på den (III: 434) 
indvikling kontra udvikling (III: 78) 
indvikling og udvikling,   Tvillingekredsløbet kontra begreberne (III: 392) 
indvikling,   Den guddommelige verden og behovet for (III: 226) 
indvikling,   Evolution, udvikling og (III: 65) 
indvikling,   Fra udvikling til (III: 399) 
indvikling,   Kontrastprincippet og behovet for (III: 76)  
Indvikling,   Udvikling og (III: 72)  
Indvikling”,   Evolutionen og begrebet (III: 72)  
Indviklingen som udslag af guddommelig kærlighed (III: 237)  
Indviklingen,   Instinktenergiens rolle i forbindelse med (III: 252)  
Indviklingens perspektiv og tidshorisont  (III: 263)  
Indviklingens proces i praksis (III: 245)  
indviklingsbuen,   Den guddommelige verden som udgangspunkt for (III: 224)  
Inflationsfaktor,   Ægteskabets (IV: 183)  
information,   Kommunikation generelt som et spørgsmål om afsendelse og modtagelse 
af (III: 198)  
inkarnations- og diskarnationspraksis,   Materialisation og dematerialisation som ny (III: 
146)  
inkarnationspraksis,   Den seksuelle revolution kontra den nye (III: 150)  
inkarnationsprocessen i praksis,   Signalement af (II: 293)  
Instinkt-energien - første grundenergi (I: 197)  
Instinktenergien som livsytring (I: 199)  



22 

Instinktenergien som manifestationsevne (I: 199)  
Instinktenergien som sanseevne (I: 197) 
Instinktenergiens ‘fingeraftryk’ i naturprocesserne (I: 200)  
Instinktenergiens principielle natur (I: 197)  
Instinktenergiens rolle i forbindelse med indviklingen (III: 252)  
Instinktlegemets seksuelle rolle (IV: 53) 
Instinktplanet eller planteriget (Første kosmiske tilværelsesplan) (III: 263)  
Intellektuel kontra emotionel seksualisme (IV: 58)  
intellektuel seksualisme”,   Begrebet ” (IV: 57)  
intellektuelle og den emotionelle seksualisme,   Den (IV: 39) 
intellektuelle pol,   Begreberne den emotionelle og den (IV: 39)  
intellektuelle seksualisme,   Den (IV: 57) 
Intelligensenergien - fjerde kosmiske grundenergi (I: 242)  
Intelligensenergien i naturprocesserne (I: 249)  
Intelligensenergien som livsytring (I: 248)  
Intelligensenergien som manifestationsevne (I: 246)  
Intelligensenergien som sanseevne (I: 244)  
Intelligensenergiens principielle natur (I: 243) 
Intelligensplanet eller visdomsriget (Fjerde kosmiske tilværelsesplan) (III: 193)  
Interesselivet og intuitionens udvikling (III: 170) 
Interessen for livskunst (III: 170)  
interessers rolle og status,   De personlige (III: 169) 
interessesfærer,   Den åndelige verden som et spektrum af (II: 204)  
interne procesforløb,   Sanseevnen og det (II: 91)  
interne sanseaspekts generalforudsætninger,   Det levende væsen og det (II: 82)  
Introduktion (II: 7) 
intuition,   Begrebet (I: 28)  
Intuitionens gennembrud (IV: 386) 
intuitionens udvikling,   Interesselivet og (III: 170) 
Intuitionsenergien - femte kosmiske grundenergi (I: 250) 
Intuitionsenergien i naturprocesserne (I: 262) 
Intuitionsenergien som livsytring (I: 260)  
Intuitionsenergien som manifestationsevne (I: 259)  
Intuitionsenergien som sanseevne (I: 251)  
Intuitionsenergiens principielle natur (I: 251) 
Intuitionsevnen,   Mennesket og (I: 250)  
Intuitionsplanet eller den guddommelige verden (Femte kosmiske tilværelsesplan) (III: 
219)  
Ionisering,   Fænomenet (II: 407) 
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Jalousi,   Problemet (IV: 371)  
Jazzmusikken som eksempel på visdomsrigets kommunikationsform (III: 204)  
Jeget kontra livets oplevelse generelt (II: 143)  
Jeget kontra stofsidens emotionelle kerne (III: 367)  
Jeget kontra viljesorganet (II: 319)  
Jeget og beslutningsprocessen (II: 336)  
Jeget og bevidsthedens apparat (I: 295)  
Jeget og bevidsthedens kontrol (I: 302)  
Jeget og centralbehovet (IV: 17)  
Jeget og de absolutte viljeførende faktorer (II: 312)  
Jeget og de relative viljeførende faktorer - de specifïkke behov (II: 327)  
Jeget og den kosmiske kemi (II: 341)  
Jeget og det evige Nu,   Tiden, (I: 138)  
Jeget og formaterfaringerne (II: 94)  
Jeget og skæbneelementet (I: 377)  
Jeget og urbegæret (IV: 14)  
Jeget og værdisystemerne (IV: 19)  
Jeget som virkeevnens forudsætning (II: 369) 
Jeget,   Perspektivprincippet og (II: 51)  
Jeget,   Rummet kontra (I: 128) 
Jegets energiomsætning,   Viljen kontra (II: 312)  
Jegets erfaringsmateriale (I: 229)  
Jegets følelsesliv,   Grundlaget for (I: 210)  
Jegets grund-talentkerner: spiralcentrene (I: 385)  
Jegets individualisering,   Livsrummet og (I: 145)  
Jegets individualisering,   Virkeevnen og (I: 296)  
Jegets kontrastbehov som baggrund for grundenergiernes organisation (III: 94) 
Jegets kosmiske udsigtspunkt”,   Begrebet  (II: 85)  
Jegets mentale livsrum (I: 143)  
Jegets stilling (II: 367)  
Jegets svar på det stadige kontrast-behov,   Evolutionen som (III: 68)  
Jegets tomhed,   P-kraften kontra (I: 207)  
Jegets udadrettede og indadrettede aktivitet (I: 108)  
Jeg-fornemmelsen,   Livsrummet kontra (I: 143)  
Jesu lære kontra ” livets tale” (III: 313)  
Jesus af Nazaret som verdensgenløser (III: 310)  
Jesus og kravet om betingelsesløs tilgivelse (IV: 263)  
Johannes Kepler,   Gallilei og Newton, Giordano Bruno, (IV: 296)  
Jord - træk af den homokratiske moralkodeks,   En ny Himmel og (IV: 329) 
Jordens undergang”,   Begrebet ” (IV: 303)  
jordisk menneske,   Fra dyr til (IV: 223)  
jordiske menneske,   Det rene dyr kontra det (IV: 132)  
jordiske menneskes kosmiske kendetegn,   Signalement af det (III: 122)  
jordiske menneskes paradisoplevelse,   Det (II: 269)  
jordiske menneskes seksuelle forvandling,   Det (IV: 129) 
jordiske menneskes situation,   Det (III: 394) 
Jordkloden og dens livsfunktioner (III: 34)  
jordklodens tidsperspektiv,   Dommedag i (IV: 305) 
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K”,   Den kosmiske værdi af (II: 115)  
K”,   Konstanten (II: 113)  
K”,   Perspektivprincippet og den variable værdi af (II: 122) 
Kaos,   Frihed kontra (II: 350) 
kausalitet, determinisme, præcognition og fatalisme,   Fri vilje kontra (II: 365)  
kausalitetsprincippet (II: 365) 
kendetegn,   Dyrets kontra menneskets kosmiske (IV: 132) 
kendetegn,   Signalement af dyrerigets kosmiske (III: 120)  
kendte verden,   Virkningernes princip og den (I: 69)  
kimbladsstadium,   Den guddommelige verden som den mørke verdensmorals (IV: 210)  
klimaks’ mekanisme,   Det seksuelle (IV: 34) 
klimaksgrundlag,   Den emotionelle seksualismes (IV: 46)  
klimaksoplevelse kontra den enpolede,   Den dobbeltpolede (IV: 156)  
Koblingsfase,   Konstitutionsfase kontra (IV: 69)  
Koblingsfasen,   Dyreriget -  (IV: 116)  
Koblingslegemet - status og formål (I: 320) 
Koblingslegemet (I: 320)  
Kommunikation generelt som et spørgsmål om afsendelse og modtagelse af information 
(III: 198)  
Kommunikation som et spørgsmål om gensidig skabende indsats (III: 199)  
kommunikationsform,   Jazzmusikken som eksempel på visdomsrigets (III: 204)  
komplementære størrelser,   Manden og kvinden som (IV: l41)  
Konfliktbegrebet,   Paradiset kontra (II: 262)  
Konfliktens rolle i den første sfære (II: 264)  
Konstanten ”K” (II: 113)  
konstitutions- eller udelukkelsesanalysen (I: 37)  
Konstitutionsfase kontra koblingsfase (IV: 69)  
Konstruktiv skæbneforvaltning (II: 425) 
kontemplativt væsen,   Gud som et (IV: 411)  
kontra frihedsprincippet,   Lov-princippet (II: 380)  
kontrastbehov som baggrund for grundenergiernes organisation,   Jegets (III: 94) 
kontrast-behov,   Evolutionen som Jegets svar på det stadige (III: 68)  
kontrastprincip,   Det svigtende (III: 226) 
Kontrastprincippet (II: 15) 
Kontrastprincippet (II: 15) 
kontrastprincippet (II: 175)  
Kontrastprincippet (II: 98) 
Kontrastprincippet kontra den enkelte grundenergi (III: 92) 
Kontrastprincippet kontra den højere åndelige verden (II: 277)  
Kontrastprincippet kontra sult- og mættelsesprincippet (III: 54)  
Kontrastprincippet kontra ydre og indre forvandling (III: 66)  
Kontrastprincippet og begrebet ”egenskaber" (II: 18)  
Kontrastprincippet og behovet for indvikling (III: 76)  
Kontrastprincippet og bevægelsesprincippet (II: 21) 
Kontrastprincippet og de begrænsede effektmuligheder(III: 67)  
Kontrastprincippet og den sjælelige strukturs seks grundfremtrædesesformer (III: 95) 
Kontrastprincippet og det ekspanderende spiralkredsløb (II: 167) 
Kontrastprincippet og det åndelige udviklingsafsnit (III: 75)  
Kontrastprincippet og spiralkredsløbet (II: 110)  
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Kontrastprincippet og urkredsløbet (II: 161)  
Kontrastprincippet,   Bevægelsesprincippet kontra (II: 15)  
Kontrastprincippet,   Evolutionen kontra (III: 66)  
kontrastprincippet,   Kredsløbsprincippet og (II: 160)  
Kontrastprincippet,   Livsoplevelsen og (II: 15)  
Kontrastprincippet,   Polprincippet og (IV: 16)  
Kontrastprincippet,   Spiralkredsløbet kontra (II: 99) 
Kontrastprincippet,   Sult- og mættelsesprincippet som variant af (III: 49)  
Kontrastprincippets rolle for spiralkredsløbet (III: 85)  
kontrastvirkninger,   Sult- og mættelsesprincippet som grundlag for eksistensen af 
dynamiske (III: 51)  
korrespondanceregler,   Den åndelige verdens (II:205) 
Korsets tegn (III: 446) 
kosmisk bevidsthed,   Sansningen fra oven og fra neden som grundlag for (III: 446) 
kosmisk bevidsthed”,   Begrebet (I: 254)  
kosmisk dobbeltmoral,   Planteriget som skueplads for (IV: 217)  
kosmisk glimt,   Et (III: 155)  
Kosmisk indvielse kontra fuld kosmisk sansedygtighed (III: 183)  
kosmisk kemi,   Fri vilje kontra (II: 340)  
kosmisk kemi”,   Begrebet (I: 304)  
kosmisk sansedygtighed,   Kosmisk indvielse kontra fuld (III: 183)  
kosmisk sansehorisont,   Signalement af en (II: 106)  
Kosmisk signalement af kvinden (IV: l40)  
Kosmisk signalement af manden (IV: 139)  
kosmisk virkelighed,   Relativ virkelighed kontra absolut eller (II: 27)  
kosmisk voksenhed,   Verdensgenløserne og menneskets opdragelse til (III: 308) 
kosmisk/kemiske grundfremtrædelsesformer,   Sjælens seks (I: 332) 
kosmiske erkendelseslære i 13 punkter,   Syntese af den (I: 83)  
kosmiske glimt til den store fødsel,   Fra (III: 157)  
kosmiske glimt”,   Fænomenet (III: 153)  
kosmiske grundlag,   De psykosomatiske sygdommes (IV: 342) 
kosmiske grundlag,   Det seksuelle princips (IV: 14) 
kosmiske grundlag,   Orgasmens (IV: 30) 
kosmiske grundplan - en oversigt,   Den (III: 61)  
kosmiske grundplan og fænomenet bevægelse,   Den (III: 83)  
kosmiske grundplan,   De enkelte spiralafsnit som et træk ved livets (III: 96)  
kosmiske grundplan,   Forældreprincippets plads i livets (III: 317)  
kosmiske grundplan,   Livets (III: 7) 
kosmiske grundplan,   Sult- og mættelsesprincippet kontra livets (III: 57)  
kosmiske identitet,   Det levende væsens evighedsnatur og (I: 26) 
kosmiske kemi,   Jeget og den (II: 341)  
kosmiske kendetegn,   Dyrets kontra menneskets (IV: 132) 
kosmiske kendetegn,   Signalement af det jordiske menneskes (III: 122)  
kosmiske kendetegn,   Signalement af dyrerigets (III: 120)  
kosmiske livsanskuelse,   Den (IV: 195) 
kosmiske organismeprincipper og deres organisation,   De (III: 28) 
kosmiske organismeprincipper,   De syv (III: 62)  
kosmiske organismeprincippers indbyrdes affinitet,   De (III: 39)  
kosmiske sansehorisonter”,   Begrebet (II: 105)  
kosmiske sanseområder,   De tre (III: 62)  
kosmiske sanseområder,   Verdensaltets tre (III: 22) 
kosmiske seksualstruktur,   Det levende væsens (IV: 32)  



26 

kosmiske skabeprincipper,   Evighedslegemet og de (I: 368) 
kosmiske skabeprincipper,   Virkeevnen og de (I: 59)  
kosmiske skaberprincipper,   Naturlovene kontra de (II: 3 71)  
kosmiske spiralkredsløb,   Det (III: 84)  
kosmiske tilværelsesplaner,   Spiralkredsløbet og de seks (III: 104)  
kosmiske udfordringer,   Ægteskabets (IV: 169)  
kosmiske udsigtspunkt og de tre basale sanseområder,   Det (III: 22)  
kosmiske udsigtspunkt,   Stofenhedsrækken og det (III: 22)  
kosmiske udsigtspunkts bevægelighed,   Det (III: 25) 
kosmiske universalitet,   Verdensbilledets (IV: 392)  
kosmiske verdensorden,   Skabeprincipperne og den (I: 370)  
kosmiske vibrationsform,   Moderenergien og den (I: 266)  
kosmiske værdi af ”k”,   Den (II: 115)  
kosmisk-kemisk analyse,   Et eksempel på en elementær (I: 274) 
kosmisk-kemiske grundfremtrædelsesformer,   Sjælens seks (I: 329) 
Kosmologi,   Begrebet (I: 13)  
Kosmos,   Gud og de tre (IV: 413)  
kosmos,   Signalement af repræsentanterne for de tre (III: 24)  
kraft, skabelse og bevægelse,   Energi, (I: 206) 
Kraft, Tyngde + følelse = (I: 204)  
Kraftfelt,   Evighedslegemet anskuet som et (I: 365)  
kredsløb",   Definition af begrebet ”et (II: 156)  
kredsløbets mekanisme,   Introduktion til (II: 158)  
Kredsløbsprincippet (II: 155) 
kredsløbsprincippet (II: 392)  
Kredsløbsprincippet (II: 97)  
Kredsløbsprincippet i den guddommelige seksualismes tjeneste (IV: 427)  
Kredsløbsprincippet kontra bevægelsesprincippet (II: 157)  
Kredsløbsprincippet og den guddommelige sanseevnes fornyelse (IV: 427)  
Kredsløbsprincippet og kontrastprincippet (II: 160)  
Kredsløbsprincippet som grundlag for skæbnemæssig retfærdighed (II: 402)  
Kredsløbsprincippet som spiral-kredsløbsprincip (II: 167) 
Kredsløbsprincippet,   Reinkarnationsprincippet og (II: 171)  
Kredsløbsprincippet,   Sjælen og (I: 324)  
Kredsløbsprincippets natur og mekanisme (II: 156) 
Krise,   Ægteskabets (IV: 167)  
Krishna og næstekærlighedstanken (IV: 256) 
kulminationszone,   Dyreriget som den mørke verdensmorals (IV: 219) 
kulturmønster,   Stofenhedsprincippet og det menneskelige (III: 13)  
kvalitativ bevægelse’,   Begrebet (I: 178)  
kvalitative dimension,   Evolutionen og den (III: 71)  
kvinden som komplementære størrelser,   Manden og (IV: l41)  
Kvinden,   Kosmisk signalement af (IV: l40)  
Kærlighed som verdensaltets grundtone (IV: 422)  
kærlighed,   Indviklingen som udslag af guddommelig (III: 237)  
Kærlighed,   Seksualisme og (IV: 147)  
kærligheden som livskunst,   Tankeskabelsen og (III: 181)  
Kærlighedsbegrebets revolution (IV: 366)  
Kønspræget som fænomen (IV: 123)  
Kønsprægets grundlag og udformning (IV: 123) 
Kønsprægets kosmiske cyklus (IV: 123) 
Kønsvæsen,   Mennesket som (IV: 137) 
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langs af materien i praksis,   Forskningen på (III: 442)  
langs af materien”,   Begrebet forskning ”på (III: 436)  
langs og på tværs af materien,   På (III: 415) 
lavere følelseslivs mekanisme,   Signalement af det (III: 412) 
lavere kontra det højere følelsesliv,   Det (III: 403)  
levende væsen og bønnens korrespondanceform,   Det (II: 429) 
levende væsen og det interne sanseaspekts generalforudsætninger,   Det (II: 82)  
levende væsen og døden,   Det (II: 189) 
levende væsen og livets oplevelse,   Det (I: 24)           
levende væsen og livets oplevelse,   Det (III: 324)  
levende væsen og virkningsprincippets generalkategorier,   Det (I: 86) 
levende væsen,   Det (I: 19) 
levende væsen”,   Begrebet ”det (I: 21)  
levende væsens bevidsthed,   Det (I: 279) 
levende væsens evighedsnatur og kosmiske identitet,   Det t (I: 26) 
levende væsens evighedsnatur,   Det (I: 21) 
levende væsens grundanalyse,   Det (I: 36) 
levende væsens kosmiske seksualstruktur,   Det (IV: 32)  
levende væsens psyko-sympatiske anlæg,   Det (IV: 25) 
levende væsens selvopholdelsesdrift,   Det (II: 303) 
levende væsens skæbnedannelse,   Det (II:II: 385) 
levende væsens udødelighed,   Døden kontra det (II: 171)  
levende væsens vilje,   Det (II: 311) 
leveregler,   Martinus’ 7 gyldne (IV: 381) 
Lidelsen og det religiøse liv (IV: 230)  
Lidelsen som igangsætter af den lyse verdensmoral (IV: 288)  
Lidelsen som løftestang for den lyse verdensmoral (IV: 225)  
Lidelseserfaringen og moraludviklingen (IV: 281)  
lidelseserfaringer,   Humanitetskvotienten og de personlige (IV: 276)  
Lidelseserfaringernes kosmiske betydning (II: 419)  
Lidelsesfaktoren som grundlag for lyse verdensgenløsningsinitiativer (IV: 245)  
Lidelsesskæbnens neutralisering (II: 412)  
Ligevægtig og uligevægtig dobbeltpolethed (IV: 59)  
Liv kontra tilværelsesplan (III: 101)  
Livets kosmiske grundplan (III: 7) 
Livets kosmiske grundplan kontra fænomenerne egoisme og altruisme (III: 289)  
livets kosmiske grundplan,   De enkelte spiralafsnit som et træk ved (III: 96)  
livets kosmiske grundplan,   Egoismens kontra altruismens plads i (III: 299) 
livets kosmiske grundplan,   Forældreprincippets plads i (III: 317)  
Livets mekanismer (II: 13) 
livets oplevelse generelt,   Jeget kontra (II: 143)  
livets oplevelse,   Det levende væsen og (III: 324)  
livets oplevelse,   Guddommen og (IV: 404) 
livets tale”,   Jesu lære kontra ” (III: 313)  
livgivende kontra det dræbende princip,   Selvopholdelsesdriften og det (II: 306)  
livgivende princips tjeneste,   Den guddommelige seksualisme i det (IV: 428)  
livsanskuelse,   Den kosmiske (IV: 195) 
livsanskuelse,   Selvopholdelsesdriften kontra den materialistiske (II: 307)  
Livsanskuelse,   Verdensanskuelse kontra (IV: 195) 
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livsenheder,   Fødens A- og B- (IV: 337) 
livsenhedsprincip,   Den særlige version som (III: 15)  
livsenhedsprincippet (II: 176)  
Livsenhedsprincippet som grundlag for et universelt organisationsskema (III: 38)  
Livsenhedsprincippets praktiske udslag (III: 15)  
Livsenhedsprincippets sande rækkevidde (III: 20) 
Livsenhedsrække,   Stofenhedsrækken opfattet som en (III: 29)  
Livsenhedsrækken og de syv basale organismeprincipper (III: 31)  
Livsenhedsrækken og uendelighedsbegrebet (III: 28)  
Livsenhedsrækkens relativistiske pointe (III: 46) 
Livsformernes sande mangfoldighed (III: 32)  
Livsfunktioner,   Jordkloden og dens (III: 34)  
livsholdning,   Egoisme kontra altruisme som (III: 289)  
livskunst,   Interessen for (III: 170)  
livskunst,   Paradiset som en sfære af (II: 271) 
livskunst,   Tankeskabelsen og kærligheden som (III: 181)  
livsloven,   Overtrædelse af (III: 229) 
Livsoplevelse,   Gud og fænomenet (IV: 396)  
livsoplevelse,   Guddommens kontra gudesønnens (IV: 405)  
Livsoplevelsen kontra sanseevnen (III: 325)  
Livsoplevelsen og behovet for forandringer (II: 16)  
Livsoplevelsen og kontrastprincippet (II: 15)  
Livsoplevelsen og sanseapparatet (I: 26)  
Livsoplevelsen og selvopholdelsesdriften (I: 25)  
Livsoplevelsen,   Subjektet og (I: 76)  
Livsoplevelsen/bevidstheden (I: 88)  
livsoplevelsens evige fornyelse,   Om grundlaget for (II: 147)  
Livsoplevelsens kosmiske identitet (I: 79) 
Livsoplevelsens kosmiske status (I: 24)  
Livsoplevelsens livsside kontra faktorerne behag og ubehag (III: 361)  
livsoplevelsens livsside,   Følesansens betydning for (III: 362)  
livsoplevelsens livsside,   Stofsidens emotionelle kerne kontra (III: 366)  
livsoplevelsens livsside,   Åndsforskning som et spørgsmål om udforskning af (III: 436)  
livsoplevelsens skabelse,   Gud og (IV: 412)  
Livsoplevelsens stilling (III: 324)  
livsoplevelsens stofside kontra dens livsside,   Begreberne (III: 330)  
livsoplevelsens stofside kontra dens livsside,   Generalsignalement af (III: 330)  
livsoplevelsens stofside og den ydre verden kontra livsoplevelsens livsside og den indre 
verden (III: 336)  
livsoplevelses generalpræg,   Den guddommelige (IV: 405)  
livsorganer for Gud,   Gudesønnerne som (IV: 395)  
livsrum,   Døden som indtræden i det personlige (II: 197)  
Livsrummet kontra Jeg-fornemmelsen (I: 143)  
Livsrummet og Jegets individualisering (I: 145)  
livsside kontra faktorerne behag og ubehag,   Livsoplevelsens (III: 361)  
livsside og den indre verden,   livsoplevelsens stofside og den ydre verden kontra 
livsoplevelsens (III: 336)  
livsside,   Følesansens betydning for livsoplevelsens (III: 362)  
livsside,   Begreberne livsoplevelsens stofside kontra dens (III: 330)  
livsside,   Generalsignalement af livsoplevelsens stofside kontra dens (III: 330)  
Livsside,   Salighedsrigets stofside kontra (III: 256)  
livsside,   Stofsidens emotionelle kerne kontra livsoplevelsens (III: 366)  
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livsside,   Åndsforskning som et spørgsmål om udforskning af livsoplevelsens (III: 436)  
Livssideerfaringerne og begrebet talentkernekoblinger (III: 386)  
livssidens tvillingekredsløb,   Stof- og (III: 390)  
livssidens vekselvirkning,   Stofsidens og (III: 385)  
livssyn som materieforskningens yderste konsekvens,   Det materialistiske (III: 435)  
livssyn,   Naturvidenskaben og det materialistiske (III: 126) 
livsytringsforskning,   Åndsforskningen som et spørgsmål om (III: 441)  
Livsytringsforskningen i praksis (III: 444)  
livsytringssfære,   Åndsforskningen og verdensaltet opfattet som en (III: 441)  
logofeltet,   Signalement af (II: 75)  
logofeltet”,   Begrebet  (II: 74)  
lokalorganer,   O-talentkernernes mængde kontra summen af sjælelige (I: 381)  
lokalorganer,   De åndelige legemer og deres (III: 90) 
Lovmæssighed,   Frihed kontra (II: 366)  
Lov-princippet kontra frihedsprincippet (II: 380)  
Lufternæring,   Ernæringsprogrammets udvikling til fordel for (III: 172) 
væsens psyko-sympatiske anlæg,   Det levende (IV: 25) 
lykke,   Den egoistiske livsforms utilstrækkelighed som grundlag for personlig (III: 293)  
Lys kontra mørk verdensmoral (IV: 199)  
lys og mørk verdensmoral,   Den guddommelige verden som mødested for (IV: 201) 
lyse til den mørke verdensmoral,   Fra den (IV: 205) 
lyse verdensgenløsninger kontra den ”store fødsel”,   De (IV: 248)  
lyse verdensgenløsningsinitiativer,   Lidelsesfaktoren som grundlag for (IV: 245)  
lyse verdensmoral,   Den mørke og den (IV: 199) 
lyse verdensmoral,   Fra den mørke til den (IV: 223) 
lyse verdensmoral,   Lidelsen som igangsætter af den (IV: 288)  
lyse verdensmoral,   Lidelsen som løftestang for den (IV: 225)  
lyse verdensmorals etablering,   Den (IV: 223) 
lysets forudsætning,   Dyreriget som (III: 286) 
længde, bredde, højde, tid og dybde,   Begreberne (II: 43)  
længst levende afgud”,   Begrebet “Den (II: 218) 
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magtreligioner,   De mørke verdensgenløsere og begrebet (IV: 239) 
makrokosmos og mellemkosmos,   Mikrokosmos (III: 24)  
makrokosmos,   Homokrati og (IV: 351)  
Manden og kvinden som komplementære størrelser (IV: l41)  
Manden,   Kosmisk signalement af (IV: 139)  
Manifestation kontra sansning (I: 108)  
Manuelle kontra organiske automatfunktioner (I: 401)  
Martinus - en kort præsentation (I: 9) 
Matematikkens og talsprogets betydning for materieforskningen (III: 433)  
Materialisation og dematerialisation som ny inkarnations- og diskarnationspraksis (III: 146)  
materialisationsteknikken,   Fordelene ved (III: 152)  
materialistiske livsanskuelse,   Selvopholdelsesdriften kontra den (II: 307)  
materialistiske livssyn som materieforskningens yderste konsekvens,   Det (III: 435)  
materialistiske livssyn,   Naturvidenskaben og det (III: 126) 
materie og bevægelse,   Begreberne (I: 52)  
materieforskning,   Begreberne åndsforskning og (III: 417)  
materieforskning,   Problemerne omkring den gennemført objektiviserede (III: 429)  
Materieforskning,   Åndsforskning og (III: 323) 
Materieforskningen eller ” materien på tværs” (III: 418)  
Materieforskningen og de to sansemetoders indbyrdes prioritering (III: 420)  
Materieforskningen og det fysiske verdensbillede (III: 425)  
Materieforskningen og grænserne for observation (III: 421)  
Materieforskningen og kravet til indsamling af stofsidedata (III: 425)  
Materieforskningen og kravet til systematik,   disciplin og objektivitet (III: 426)  
Materieforskningen og samspillet mellem induktiv og deduktiv virksomhed (III: 431)  
Materieforskningen som et spørgsmål om naturvidenskab (III: 418)  
materieforskningen,   Matematikkens og talsprogets betydning for (III: 433)  
Materieforskningens metodebestemte begrænsninger (III: 427)  
Materieforskningens principielle resultatindeks (III: 423) 
materieforskningens yderste konsekvens,   Det materialistiske livssyn som (III: 435)  
Materien - den femte bevægelsesart (I: 149)  
materien i praksis,   Forskningen på langs af (III: 442)  
Materien kontra stambevægelsen (I: 149)  
materien på langs”,   Åndsforskning eller (III: 436)  
materien på tværs”,   Materieforskningen eller  (III: 418)  
Materien som åndelig virkelighed (I: 151) 
materien",   Begrebet ”forskning på tværs af (III: 418)  
materien,   Den parafysiske verden og (II: 198)  
materien,   På langs og på tværs af (III: 415) 
materien”,   Begrebet forskning ”på langs af (III: 436)  
Materiens aggregattilstande (I: 150)  
Max Planck,   Albert Einstein og (IV: 297)  
mellemkosmos,   Homokrati og (IV: 353) 
mellemkosmos,   Mikrokosmos, makrokosmos og (III: 24)  
menneske,   Den seksuelle status hos det færdige (III: 166) 
menneske,   Det rene dyr kontra det jordiske (IV: 132)  
menneske,   Fra dyr til jordisk (IV: 223)  
menneskeheden og den homokratiske epokes indledning,   Vårbrud -  (IV: 321) 
Menneskeheden og den åndelige videnskab (IV: 321) 
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Menneskeheden og det 20. århundredes verdensgenløsning (III: 318)  
Menneskehedens opdragelse i teori og praksis (III: 316)  
Menneskehjernens skjulte reserver (IV: 384) 
menneskelige kulturmønster,   Stofenhedsprincippet og det (III: 13)  
menneskelige sansebegavelse,   Gudsbegrebet kontra den (II: 431)  
menneskelige seksualisme,   Signalement af den (IV: 142)  
menneskerige som overgangsplan mellem den fysiske og den åndelige verden,   Det 
rigtige (III: 162)  
menneskerige,   Bønnen og det rigtige (IV: 442)  
menneskerige,   Det rigtige (III: 395) 
menneskerige,   Det rigtige (IV: 85)  
menneskerige,   Følelsesplanet eller det rigtige (Tredje kosmiske tilværelsesplan) (III: 
162)  
menneskerige,   Vedrørende den fysiske sektor af det rigtige (III: 189)  
menneskerige,   Vedrørende den åndelige sektor af det rigtige (III: 190)  
menneskeriges fysiske afsnit,   Signalement af det rigtige (III: 163) 
menneskeriges fysiske og åndelige sektor,   Vedrørende grænsen mellem det rigtige (III: 
177)  
menneskeriges fysiske sektor som springbræt for den åndelige sektor,   Det rigtige (III: 
171) 
menneskeriges fysiske sektor,   Det rigtige (III: 163)  
menneskeriges rolle,   Den rigtige (IV: 451) 
menneskeriges åndelige sektor,   Det rigtige (III: 177)  
menneskeriges åndelige sektor,   Signalement af det rigtige (III: 178)  
Menneskeriget og de store verdensgenløsere (III: 182)  
menneskes kosmiske kendetegn,   Signalement af det jordiske (III: 122)  
menneskes seksuelle forvandling,   Det jordiske (IV: 129) 
menneskes situation,   Det jordiske (III: 394) 
Mennesket - en såret flygtning (IV: 129)  
Mennesket kontra naturen (IV: 351)  
Mennesket og ”den første død~’ (II: 193)  
Mennesket og begrebet seksualisme (IV: 7) 
Mennesket og den altruistiske livsforms chancer (III: 293)  
Mennesket og den egoistiske livsform (III: 291)  
Mennesket og den grimme ælling (IV: 375)  
Mennesket og den højere åndelige verden (II: 277)  
Mennesket og døden (II: 189)  
Mennesket og intuitionsevnen (I: 250)  
Mennesket og naturens undervisning i forskellen på godt og ondt (IV: 244)  
Mennesket og selvopholdelsesdriftens fallit som overlevelsesfaktor (IV: 228)  
Mennesket som kønsvæsen (IV: 137)  
menneskets fremtidsudsigter,   Signalement af (IV: 379)  
menneskets kosmiske kendetegn,   Dyrets kontra (IV: 132) 
menneskets opdragelse til kosmisk voksenhed,   Verdensgenløserne og (III: 308) 
mental hygiejne og pleje,   Hensynet til (IV: 340) 
mentale afsporingers frekvensområde,   De (II: 233)  
mentalt fængsel",   Begrebet (II: 231)  
mikrokosmiske sektor,   Myndighedsområdets (IV: 334)  
Mikrokosmos,   Homokrati og (IV: 334) 
Mikrokosmos,   makrokosmos og mellemkosmos (III: 24)  
mineralrige til planterige,   Fra (III: 264)  
Moderenergien eller skabeprincippet - syvende kosmiske grundenergi (I: 264) 
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Moderenergien i naturprocesserne (I: 272) 
Moderenergien kontra de seks øvrige grundenergier (I: 176)  
Moderenergien og den kosmiske vibrationsform (I: 266)  
Moder-energien som livs ytring (I: 271)  
Moderenergien som manifestationsevne (I: 269) 
Moderenergien som sanseevne (I: 271)  
Moderenergien som viljeførende faktor (II: 322)  
Moderenergien,   Evighedslegemet og (I: 367)  
moder-energien,   Navnet (I: 264)  
Moderenergiens principielle natur (I: 267)  
modsatte pols vækst,   Konsekvenserne af den (IV: 244)  
modtagelse af energi,   Afsendelse og (IV: 15)  
modtagelse af information,   Kommunikation generelt som et spørgsmål om afsendelse 
og (III: 198)  
momentet ‘individuel størrelse’ (II: 108) 
momentet begrænsning’ (II: 107) 
moralkodeks,   En ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske (IV: 329) 
moralske standpunkt,   Det organiske grundlag for den enkeltes (IV: 275)  
moralspørgsmål,   Martinus og spørgsmålet om teknik kontra tilskyndelse i (IV: 273)  
Moralspørgsmålet og forholdet mellem teori og praksis (IV: 270)  
moraludvikling,   Poludviklingen og den personlige (IV: 283) 
Moraludviklingen,   Følelseslegemet og (IV: 279)  
moraludviklingen,   Lidelseserfaringen og (IV: 281)  
myndighedsområde,   Det personlige (IV: 333)  
Myndighedsområdets mikrokosmiske sektor (IV: 334)  
mættelse”,   Guds rige og princippet (II: 287)  
Mættelsesprincippet,   Sult- og (IV: 18)  
mørk verdensmoral,   Den guddommelige verden som mødested for lys og (IV: 201) 
mørk verdensmoral,   Lys kontra (IV: 199)  
mørke og den lyse verdensmoral,   Den (IV: 199) 
mørke til den lyse verdensmoral,   Fra den (IV: 223) 
mørke verdensgenløsere og begrebet magtreligioner,   De (IV: 239) 
mørke verdensmoral,   Dyreriget og den (IV: 215)  
mørke verdensmoral,   Fra den lyse til den (IV: 205) 
mørke verdensmoral,   Planteriget og den (IV: 205)  
mørke verdensmoral,   Salighedsriget og den (IV: 212)  
mørke verdensmorals etablering,   Den (IV: 205) 
mørke verdensmorals kimbladsstadium,   Den guddommelige verden som den (IV: 210)  
mørke verdensmorals kulminationszone,   Dyreriget som den (IV: 219) 
mørke verdensmorals tjeneste,   Religionen i den (IV: 235)  
mørke verdensmorals undergang,   Vendepunktet - den (IV: 287) 
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natbevidsthed i praksis,   Dagsbevidsthed kontra (I: 353) 
natbevidsthed’,   Begreberne ‘dagsbevidsthed’ og (I: 344) 
natbevidsthed”,   Begreberne ”dagsbevidsthed” og (I: 335)  
Natbevidsthedens status i den parafysiske verden (I: 360)  
Naturen eller Gud som opdrager (III: 307) 
Naturen,   Mennesket kontra (IV: 351)  
Naturen,   Sansning fra oven i relation til (III: 378) 
naturens undervisning i forskellen på godt og ondt,   Mennesket og (IV: 244)  
Naturlig kontra unaturlig død (II: 172)  
Naturlovene kontra de kosmiske skaberprincipper (II: 3 71)  
Naturprocesserne,   Instinktenergiens ‘fingeraftryk’ i (I: 200)  
naturrigerne,   Sjælen kontra (I: 339)  
Naturvidenskab kontra humanistisk videnskab (III: 430)  
Naturvidenskab,   Materieforskningen som et spørgsmål om (III: 418)  
Naturvidenskab,   Åndsvidenskab kontra (I: 72)  
Naturvidenskaben og det materialistiske livssyn (III: 126) 
neden som grundlag for kosmisk bevidsthed,   Sansningen fra oven og fra (III: 446) 
neden som lige værdige sansemetoder,   Sansningen fra oven og fra (III: 446)  
neden,   Sansningen fra oven og fra (III: 343) 
Neden,   Utilstrækkeligheden af sansning fra (III: 429)  
negative’ O-talentkerner,   Begrebet (I: 417)  
Neutralisering af skæbne eller ”syndernes forladelse” (II: 417)  
Newton, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Gallilei og (IV: 296)  
ny Himmel og Jord - træk af den homokratiske moralkodeks,   En (IV: 329) 
nye verdensimpuls,   Verdenssamfundet og den (IV: 363)  
nyheder’,   Gud og behovet for ‘ (IV: 421)  
Næstekærlighed som homokratiets bærende tankeklima (IV: 330)  
næstekærlighed som livskunst (III: 139)  
næste-kærlighed,   Ægteskab kontra (IV: 189) 
Næstekærlighedstanken,   Krishna og (IV: 256) 
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Objektiv kontra subjektiv virkelighed (II: 73)  
objektiv kontra subjektiv virkelighed,   Begrebet forskning samt forholdet til (III: 415)  
objektiv virkelighed,   ”Det skabte” kontra (I: 113)  
objektiv virkelighed,   Subjektiv kontra (I: 117)  
objektiv”,   Begrebet (I: 113)  
objektive virkelighed kontra X2/X1,   Den (II: 72)  
objektiviserede materieforskning,   Problemerne omkring den gennemført (III: 429)  
objektivitet,   Materieforskningen og kravet til systematik,   disciplin og (III: 426)  
OBZ,   Virkeevnens overbevidsthedszone (I: 362)  
onde” og ”det gode”,   ”Det  (IV: 199) 
ondes relativitet,   Det godes og det (IV: 199) 
ondt,   Mennesket og naturens undervisning i forskellen på godt og (IV: 244)  
ondt”,   Dyreriget som en skole i forskellen på ” godt” og ” (III: 283)  
ontologi”,   Begrebet (II: 71)  
ontologiske aspekt,   Det (II: 71)  
opdragelse i teori og praksis,   Menneskehedens (III: 316)  
opdragelse,   Den for eftergivende (III: 306) 
opdragelse,   Den for strenge (III: 305) 
Opdrager,   Naturen eller Gud som (III: 307) 
operationelle princippers prioritering,   De (I: 37)  
Oplevelse og bevægelse (I: 103)  
oplevelse,   Guddommen og livets (IV: 404) 
Optakten til ”dommedag” (IV: 294)  
Organbesætning,   Viljesorganet kontra den øvrige (II: 316)  
organernes konstruktionsbaggrund,   Spørgsmålet om periferi- (III: 350)  
organiske apparat bag den åndelige verdens frekvensområder,   Det (II: 254)  
organiske grundlag for den enkeltes moralske standpunkt,   Det (IV: 275)  
organiske grundlag,   Det (III: 368)  
organiske signalement,   Den emotionelle seksualismes (IV: 44) 
Organisme kontra tankeskabelser (III: 178)  
organismemæssige status,   Den (III: 164) 
Organismen (I: 86)  
Organismens forfinelse (III: 171) 
organismeprincip,   Evolutionen og behovet for et nyt (III: 77)  
organismeprincip,   Tankeskabelsen og udfordringen fra det næste (III: 179)  
organismeprincipper og deres organisation,   De kosmiske (III: 28) 
organismeprincipper,   De syv kosmiske (III: 62)  
Organismeprincipper,   Livsenhedsrækken og de syv basale (III: 31)  
Organismeprincipper,   Tilværelsens kosmiske (III: 29)  
Organismeprincipperne og det erkendelsesteoretiske perspektiv (III: 45)  
Organismeprincippernes absolutte originalitet (III: 43)  
Organismeprincippernes evige organisation (III: 38) 
organismeprincippernes udskiftning,   Evolutionen og (III: 73)  
organismeprincippers periodiske system,   De syv (III: 41)  
organismeprincips erobring,   Salighedsriget og det nye (III: 243)  
Organtalentkerne kontra sjæleligt organ (I: 381)  
organ-talentkerne”,   Begrebet (I: 375) 
organtalentkernebaserede skæbnedannelse,   Den (II: 395)  
Organtalentkernens principielle funktion (I: 377)  
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organtalentkernens undfangelsesstadium,   A-viden -  (I: 403)  
orgasme,   Dobbeltpolet kontra enpolet (IV: l56)  
Orgasmens kosmiske grundlag (IV: 30) 
orgasmeoplevelse,   Signalement af den dobbeltpolede (IV: 157)  
O-talent kernens overordnede status i forhold til UBZ (I: 412)  
O-talent kernerne og kravet til relevant UBZ-aktivitet (I: 415)  
O-talent kernernes stabilitet (I: 413)  
O-talent kerneskabelsen som led i den personlige skæbnedannelse (I: 422)  
O-talentkerne kontra sjæleligt specialorgan (I: 411)  
O-talentkernerne (autonom viljeføring) (II: 323)  
O-talentkernerne kontra den fysiske organisme (I: 391)  
O-talentkernerne,   Bevidsthedsarkivet kontra E- og (I: 382)  
O-talentkernernes grundenergistruktur,   Opbygningen af (I: 404)  
O-talentkernernes mængde kontra summen af sjælelige lokalorganer (I: 381)  
O-talentkernernes organisation (I: 385)  
O-talentkernernes organisation,   Spiralcentrene kontra E- og (I: 388) 
O-talentkernernes sårbarhed,   Spørgsmålet om (I: 393)  
O-talentkernes opbygning,   Signalement af en (I: 383)  
O-talentkerneskabelsens A-, B- og C-stadium (I: 402)  
oven og fra neden som grundlag for kosmisk bevidsthed,   Sansningen fra (III: 446) 
oven og fra neden som lige værdige sansemetoder,   Sansningen fra (III: 446)  
oven og fra neden,   Sansningen fra (III: 343) 
Oven,   Gud og sansningen fra (IV: 417)  
Overbevidsthedszonen kontra underbevidsthedszonen (I: 308) I)  
overgangsplan mellem den fysiske og den åndelige verden,   Det rigtige menneskerige 
som (III: 162)  
overgangsplan mellem den åndelige og den fysiske verden,   Salighedsriget som (III: 
238)  
overlevelsesfaktor,   Mennesket og selvopholdelsesdriftens fallit som (IV: 228)  
Oversigt over fænomenet bevidsthed og dets organiske grundlag (I: 425) 
Overtrædelse af livsloven,   (III: 229) 
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P- kraften,   Begrebet (I: 204)  
papirløse ægteskab,   Det (IV: 180)  
Paradis - et alternativ til helvede (II: 261)  
Paradis,   Den første sfære som (II: 261)  
Paradiset kontra konfliktbegrebet (II: 262)  
Paradiset som en sfære af livskunst (II: 271) 
Paradisets grundlag (II: 262) 
paradisoplevelse,   Det jordiske menneskes (II: 269)  
parafysisk diskarnationszone,   Salighedsriget - en (II: 289)  
parafysisk livsudfoldelse,   Fysisk kontra (I: 349)  
parafysisk til fysisk tilværelsesform,   Fra (II: 182)  
parafysiske materie,   Den (I: 315)  
parafysiske verden og materie,   Den (II: 198)  
parafysiske verden,   Den åndelige kontra den (III: 438)  
parafysiske verden,   Natbevidsthedens status i den (I: 360)  
Partikelfaktoren og skabeprincipperne (I: 61)  
Partikelfaktoren og virkningsbegrebet (I: 72)  
partikelfaktoren,   Tomrumsfaktoren kontra (I: 60)  
perifere sansning som forskellige måder at føle på,   Den (III: 349)  
periferi-organernes konstruktionsbaggrund,   Spørgsmålet om (III: 350)  
periodiske system,   De syv organismeprincippers (III: 41)  
personlig lykke,   Den egoistiske livsforms utilstrækkelighed som grundlag for (III: 293)  
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Perspektivdannelsens grundlov (II: 52)  
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plante til dyr - dyrerigets kosmiske mission,   Fra (III: 281) 
plante til dyr,   Dags- og natbevidsthedens ombytning eller: fra (III: 278) 
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pols vækst,   Konsekvenserne af den modsatte (IV: 244)  
Polstrukturens organisation (IV: 39)  
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Praksis,   Moralspørgsmålet og forholdet mellem teori og (IV: 270)  
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psyko-sympatiske anlæg,   Det levende væsens (IV: 25) 
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ragnarok,   Det tyvende århundrede — optakt til (IV: 287) 
Rama og retfærdighedsbegrebet (IV: 253)  
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reformer,   Homokratiet og behovet for samfundsmæssige (IV: 293)  
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reinkarnation,   Eksempler på ufuldstændig (II: 185) 
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Reinkarnationsprincippet (II: 171) 
Reinkarnationsprincippet og kredsløbsprincippet (II: 171)  
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Religionen i den mørke verdensmorals tjeneste (IV: 235)  
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religiøse paradis,   Det (II: 273) 
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353) 
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Rummet - den anden bevægelsesart (I: 127)  
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Salighedsenergi,   Guldkopierne som ladning af (III: 244)  
Salighedsenergiernes rolle for den sjælelige undfangelse (II: 292)  
Salighedsriget - den nye inkarnation (II: 287) 
Salighedsriget - en parafysisk diskarnationszone (II: 289)  
Salighedsriget (IV: 104)  
Salighedsriget og de personlige guldkopier (III: 243)  
Salighedsriget og den mørke verdensmoral (IV: 212)  
Salighedsriget og den seksuelle klimaks (II: 290)  
Salighedsriget og det nye organismeprincips erobring (III: 243)  
Salighedsriget og erindringstalentkernerne (III: 239)  
Salighedsriget som ekstaseplan (III: 244)  
Salighedsriget som mineralrige (III: 258) 
Salighedsriget som overgangsplan mellem den åndelige og den fysiske verden (III: 238)  
salighedsriget,   Begrebet (II: 288)  
salighedsriget,   Hukommelsesplanet eller (Sjette kosmiske tilværelsesplan (III: 237) 
Salighedsrigets rolle (undfangelsesplanet) (IV: 448)  
Salighedsrigets situation (IV: 438)  
Salighedsrigets stofside kontra livsside (III: 256)  
Samfund kontra individ (IV: 354) 
samfund,   Individ kontra (IV: 363) 
samfundsmæssige reformer,   Homokratiet og behovet for (IV: 293)  
Samspil,   Polernes (IV: 34) 
sanseapparat og dets virkemåde,   Signalement af det eksterne (III: 345)  
sanseapparat,   Sansningen fra neden som afhængig af et eksternt (III: 344)  
sanseapparat,   Signalement af det totale (II: 133)  
sanseapparatet,   Livsoplevelsen og (I: 26)  
sanseaspekts generalforudsætninger,   Det levende væsen og det interne (II: 82)  
Sanseevnen og det interne procesforløb (II: 91)  
sanseevnen,   Guddommen og behovet for fornyelse af (IV: 429) 
Sanseevnen,   Livsoplevelsen kontra (III: 325)  
sanseevnens parafysiske region,   Sansehorisonterne og (II: 117)  
sanseevnes fornyelse,   Kredsløbsprincippet og den guddommelige (IV: 427)  
Sansehorisonterne og sanseevnens parafysiske region (II: 117)  
Sansehorisonternes organisation (II: 116)  
sansehorisonternes størrelse,   Spørgsmålet om (II: 112)  
Sanseimpulser kontra sansekvaliteter (II: 81)  
Sansekapacitet,   Guddomsvæsenets (IV: 404)  
Sansekvaliteter,   Sanseimpulser kontra (II: 81)  
Sansemetoder,   Gud og de to (IV: 416) 
sansemetoder,   Sansningen fra oven og fra neden som lige værdige (III: 446)  
Sansemetoder,   Åndsforskningens forhold til de to (III: 437)  
sanseområder,   De tre kosmiske (III: 62)  
sanseområder,   Det kosmiske udsigtspunkt og de tre basale (III: 22)  
sanseområder,   Verdensaltets tre kosmiske (III: 22) 
Sanseprocessens eksterne aspekt (II: 57)  
Sanseprocessens interne aspekt (II: 90) 
sanseprocessens interne aspekt,   Introduktion til (II: 77)  
Sanseprocessens sande omfang (I: 110)  
sanser og fysisk bevægelsesfrihed,   Planteriget og kravet til bl.a. (III: 276)  
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Sanseregistret og perspektivprincippet (II: 119)  
Sanseregistret som et spørgsmål om potentiel energi (II: 128)  
Sanseregistret,   Jeget og (II: 110)  
sanseregistret”,   Begrebet (II: 118)  
Sanseregistrets funktionsmåde (II: 126)  
sanseregistrets oprindelse,   Spørgsmålet om (II: 150)  
sansning fra neden,   Planten og metoden for (III: 264)  
sansning fra neden,   Utilstrækkeligheden af (III: 429)  
Sansning fra oven i praksis (III: 368)  
Sansning fra oven i relation til naturen (III: 378) 
sansning fra oven,   To hovedformer for (III: 370) 
sansning fra oven”,   Begrebet ” (III: 360)  
Sansning som et spørgsmål om screening (II: 78)  
sansning som forskellige måder at føle på,   Den perifere (III: 349)  
sansning,   Sansningen fra neden som et spørgsmål om ekstern (III: 343)  
Sansningen fra neden (III: 343)  
Sansningen fra neden som afhængig af et eksternt sanseapparat (III: 344)  
Sansningen fra neden som et spørgsmål om ekstern sansning (III: 343)  
sansningen fra neden,   Signalement af det centrale resonansområde der betjener (III: 
353) 
Sansningen fra oven (III: 359)  
Sansningen fra oven og fra neden (III: 343) 
Sansningen fra oven og fra neden som grundlag for kosmisk bevidsthed (III: 446) 
Sansningen fra oven og fra neden som lige værdige sansemetoder (III: 446)  
Sansningen fra oven som et spørgsmål om super-intern sansning (III: 359)  
sansningen fra oven,   Gud og (IV: 417)  
Sansningen og den subjektive virkelighed (I: 114)  
Sansningen og den subjektive virkelighed (II: 72)  
Sansningen som aktivitet (I: 108) 
sansningens interne aspekt,   Perspektivprincippet og (II: 79)  
sansningens lokale procedure,   Generalsignalement af (II: 135)  
Seksualisme og kærlighed (IV: 147)  
Seksualisme,   Begrebet (IV: 7) 
seksualisme,   Den intellektuelle og den emotionelle (IV: 39) 
seksualisme,   Enpolet kontra dobbeltpolet emotionel (IV: 152) 
seksualisme,   Fænomenet (IV: 20)  
Seksualisme,   Guddommen og de to former for (IV: 423)  
seksualisme,   Intellektuel kontra emotionel (IV: 58)  
Seksualisme,   Mennesket og begrebet (IV: 7) 
seksualisme,   Signalement af den menneskelige (IV: 142)  
seksualisme”,   Begrebet ” emotionel (IV: 43)  
seksualisme”,   Begrebet ” intellektuel (IV: 57)  
Seksualismen som gavekultur (IV: 63)  
seksualismes ‘teknik’,   Den dobbeltpolede (IV: 65) 
seksualismes klimaksgrundlag,   Den emotionelle (IV: 46)  
seksualismes organiske signalement,   Den emotionelle (IV: 44) 
seksualismes tjeneste,  Kredsløbsprincippet i den guddommelige (IV: 427)  
Seksualitetens balancemoment (IV: 81)  
seksualstruktur,   Det levende væsens kosmiske (IV: 32)  
seksuelle dobbeltkredsløb,   Det (IV: 68) 
seksuelle dobbeltkredsløb,   Signalement af det (IV: 68)  
seksuelle dobbeltkredsløb”,   Begrebet ”det (IV: 43)  
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seksuelle dobbeltkredsløbs administrerende grundlov,   Det (IV: 83)  
seksuelle dobbeltkredsløbs mekanisme,   Det (IV: 83)  
seksuelle forvandling,   Det jordiske menneskes (IV: 129) 
seksuelle klimaks eller den hellige ånd,   Det (IV: 30)  
seksuelle klimaks,   Salighedsriget og den (II: 290)  
seksuelle klimaks’ mekanisme,   Det (IV: 34) 
seksuelle poler,   De (IV: 27)  
seksuelle poler,   Spiralcentrene og de (IV: 27)  
seksuelle princips kosmiske grundlag Det (IV: 14) 
seksuelle revolution kontra den nye inkarnationspraksis,   Den (III: 150)  
seksuelle revolution,   Den (III: 147)  
seksuelle rolle,   Instinktlegemets (IV: 53) 
seksuelle spiralcyklus,   Den (IV: 81)  
seksuelle status hos det færdige menneske,   Den (III: 166) 
sekundær bevidsthed,   Primær kontra 
sekundær bevidsthedszone,   Skellet mellem primær og (IV: 437)  
sekundær og primær bevidsthedszone,   Bønnens funktion som bro mellem (IV: 442)  
sekundære bevidsthed,   Guds primære og (IV: 417) 
sekundære bevidsthedsområde,   Status over det (IV: 437)  
selvopholdelsesdrift,   Det levende væsens (II: 303) 
Selvopholdelsesdriften kontra den materialistiske livsanskuelse (II: 307)  
Selvopholdelsesdriften og det livgivende kontra det dræbende princip, (II: 306)  
Selvopholdelsesdriften som fænomen (II: 304)  
Selvopholdelsesdriften som viljeførende faktor (II: 312)  
Selvopholdelsesdriften,   Døden kontra (II: 303)  
selvopholdelsesdriften,   Livsoplevelsen og (I: 25)  
selvopholdelsesdriften,   Planteriget og (III: 273)  
selvopholdelsesdriftens fallit som overlevelsesfaktor,   Mennesket og (IV: 228)  
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Selvopholdelsesdriftens kosmiske identitet (II: 304) 
sen-dyrerigets sidste stadier,   Signalement af (III: 139)  
Sen-dyrerigets signalement i oversigt (III: 153)  
sidste tider og åndsvidenskabens gennembrud,   De (III: 135) 
sidste tider,   Dyreriget og de (III: 126)  
sidste tider”,   Begrebet ”de (IV: 295)  
Signalement af de 8 kosmiske hovedskabeprincipper (I: 370)  
Signalement af Gud som fysisk virkelighed (II: 432)  
Signalement af Gud som ikke-fysisk virkelighed (II: 434)  
Signalement af virkeevnens funktionelle grundlag (I: 300)  
signalement,   Den emotionelle seksualismes organiske (IV: 44) 
sjette kosmiske grundenergi,   Hukommelsesenergien -  (I: 228)  
Sjette kosmiske tilværelsesplan,   Hukommelsesplanet eller salighedsriget ( (III: 237) 
Sjælelig kontra biologisk undfangelse (II: 296)  
sjælelige lokalorganer,   O-talentkernernes mængde kontra summen af (I: 381)  
sjælelige struktur,   Den (I: 314)  
sjælelige struktur,   Den: Status (I: 314)  Formål (I: 315)  
sjælelige struktur,   Evolutionen og den (III: 86)  
sjælelige struktur,   Polprincippet og den (IV: 25)  
sjælelige struktur,   Spiralcentrene kontra den (I: 387)  
sjælelige strukturs seks grundfremtrædelsesfomler,   Kontrastprincippet og den (III: 95) 
sjælelige undfangelse,   Den (II: 292)  
sjælelige undfangelse,   Salighedsenergiernes rolle for den (II: 292)  



44 

sjæleligt specialorgan,   O-talentkerne kontra (I: 411)  
Sjælen kontra naturrigerne (I: 339)  
Sjælen kontra P-kraftfeltet (I: 364)  
Sjælen kontra pol- og kontrastprincippet (I: 328)  
Sjælen og bevidsthedslivets præg i takt med tiden (I: 336)  
Sjælen og de faseforskudte kredsløb (I: 327)  
Sjælen og kredsløbsprincippet (I: 324)  
Sjælen som procesfelt (I: 316)  
Sjælen, talentkernerne og det højpsykiske kraftfelt (I: 364) 
Sjælens fremtoning kontra præstationskraft (I: 330)  
Sjælens opbygning (I: 317)  
sjælens præstationskraft,   Loven for (I: 323)  
Sjælens seks kosmisk-kemiske grundfremtrædelsesformer (I: 329) 
sjælens temporere forvandling,   Om loven for (I: 324)  
Sjælens udseende (I: 319) 
Sjælens vækst- og degenerationsmekanisme (I: 323)  
skabeevnen og det skabte,   Skaberen,  (I: 35) 
Skabelse og bevægelse (I: 101)  
skabelse og bevægelse,   Energi, kraft,  (I: 206) 
skabelse,   Gud og livsoplevelsens (IV: 412)  
skabende indsats,   Kommunikation som et spørgsmål om gensidig (III: 199)  
Skabeprincipperne og den kosmiske verdensorden (I: 370)  
skabeprincipperne,   Gud og (IV: 398) 
skabeprincipperne,   Partikelfaktoren og (I: 61)  
Skabeprincippernes almene status (I: 121)  
skabeprincippet - syvende kosmiske grundenergi,   Moderenergien eller (I: 264) 
skaber af illusioner,   Perspektivprincippet som (II: 55) 
Skaberen,   skabeevnen og det skabte (I: 35) 
skaberprincipper,   Naturlovene kontra de kosmiske (II: 3 71)  
skabte,   Skaberen, skabeevnen og det (I: 35) 
skabte” og tilværelsens fem universelle bevægelsesarter,   ”Det (I: 94) 
skabte” og verdensaltets kosmiske grundenergier,   ”Det (I: 157) 
skabtes to aspekter,   Det (I: 97) 
skytsengle”,   Begrebet (II: 249)  
Skytsenglen i virksomhed (II: 251)  
Skytsenglene og bønnens korrespondanceform (II: 435)  
Skytsengletjeneste,   Skæbne kontra (II: 413)  
skæbne eller ”syndernes forladelse”,   Neutralisering af (II: 417)  
Skæbne kontra erfaring (II: 399)  
Skæbne kontra retfærdighed (II: 401)  
Skæbne kontra skytsengletjeneste (II: 413)  
Skæbne og beskyttelse (II: 413)  
Skæbne og vilje (II: 423) 
Skæbne,   Frihed kontra (II: 361)  
skæbne” og ”skæbnedannelse”,   Begreberne (II: 385)  
Skæbnebuen opfattet som en kosmisk-kemisk skæbneformel (II: 409)  
skæbnedannelse,   O-talent kerneskabelsen som led i den personlige (I: 422)  
Skæbnedannelse,   Definition af begrebet (II: 389)  
skæbnedannelse,   Den erindringstalentkernebaserede (II: 399)  
skæbnedannelse,   Den organtalentkernebaserede (II: 395)  
skæbnedannelse,   Det levende væsens (II: 385) 
skæbnedannelse,   Det levende væsens (II:II: 385) 
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Skæbnedannelsen som et spørgsmål om tilstandsforløb (II: 412)  
Skæbnedannelsens kosmiske pointe (II: 417)  
skæbnedannelsens mekanisme,   Skæbneloven og (II: 391)  
skæbneelement,   Gen-kompleks kontra (II: 295)  
skæbneelementet”,   Begrebet (I: 396) 
skæbneelementet”,   Begrebet (II: 394)  
Skæbnefænomenet,   Martinus’ syn på (II: 387)  
Skæbneloven og skæbnedannelsens mekanisme (II: 391)  
Skæbnen (I: 91) 
Skæbnen opfattet som et indre anliggende (II: 386)  
Skæbnen opfattet som et ydre anliggende (II: 385)  
Skæbnen som et spørgsmål om aktion kontra reaktion (II: 391)  
Skæbnen som meditationsobjekt (II: 423)  
skæbneprincippet (II: 180)  
Skæbneudligningens reguleringsgrundlag (II: 411)  
skærsildszonens kosmiske berettigelse,   Om (II: 245)  
Slangen,   Den guddommelige verden og myten om Adam,   Eva og (III: 232) 
sociale konsekvenser,   Polforvandlingens (IV: 149)  
socialt betinget,   Ægteskabsmoralen som (IV: 168) 
Spiralcentrene kontra den sjælelige struktur (I: 387)  
Spiralcentrene kontra E- og 0-talentkernernes organisation (I: 388) 
Spiralcentrene kontra underbevidsthedsgrundenergierne (I: 386)  
Spiralcentrene og de seksuelle poler (IV: 27)  
spiralcentrene,   Jegets grund-talent kerner:  (I: 385)  
spiralcyklus,   Den seksuelle (IV: 81)  
spiral-døgn”,   Begrebet (II: 102)  
spiraldøgnenes individualisering,   Perspektivprincippet og (II: 102)  
spiralkredsløb,   Det kosmiske (III: 84)  
Grundenergiernes evige organisation (III: 85) 
Spiralkredsløb,   Evolutionen og det ekspanderende (III: 84)  
Spiralkredsløbet kontra kontrastprincippet (II: 99) 
Spiralkredsløbet og de seks kosmiske tilværelsesplaner (III: 104)  
Spiralkredsløbet og grundenergiernes evige organisation (III: 83) 
Spiralkredsløbet,   Kontrastprincippet og (II: 110)  
Spiralkredsløbet,   Kontrastprincippets rolle for (III: 85)  
spiral-kredsløbsprincip,   Kredsløbsprincippet som (II: 167) 
Spænding,   Tyngde + følelse =  (I: 203)  
spøgelser,   Fænomenet (II: 257) 
Stambevægelsen - den første bevægelsesart (I: 125)  
Stambevægelsen kontra bevægelses princippet (I: 125)  
Stambevægelsen,   Forvandlingen kontra (I: 147)  
stambevægelsen,   Materien kontra (I: 149)  
standpunkt,   Det organiske grundlag for den enkeltes moralske (IV: 275)  
Statiske kontra dynamiske kontrastvirkninger (II: 20)  
Status over det sekundære bevidsthedsområde (IV: 437)  
Stof- og livsenhedsprincippet (III: 61)  
Stof- og livsenhedsprincippet (III: 9) 
Stof- og livsenhedsprincippets principielle betydning (III: 9)  
Stof- og livsenhedsprincippets sande rækkevidde (III: 11)  
Stof- og livssidens indbyrdes relation (III: 385)  
Stof- og livssidens status i den åndelige verden (III: 341) 
Stof- og livssidens tilgængelighed for udforskning (III: 417)  
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Stof- og livssidens tvillingekredsløb (III: 390)  
stof- og livssidens tvillingekredsløb,   Signalement af (III: 390)  
Stofenhedsprincippet og det menneskelige kulturmønster (III: 13)  
Stofenhedsrækken og det kosmiske udsigtspunkt (III: 22)  
Stofenhedsrækken opfattet som en livsenhedsrække (III: 29)  
stofside kontra dens livsside,   Begreberne livsoplevelsens (III: 330)  
stofside kontra dens livsside,   Generalsignalement af livsoplevelsens (III: 330)  
stofside og den ydre verden kontra livsoplevelsens livsside og den indre verden,   
livsoplevelsens (III: 336)  
Stofsidedata,   Materieforskningen og kravet til indsamling af (III: 425)  
Stofsiden og livssiden (III: 325)  
Stofsidens emotionelle kerne kontra livsoplevelsens livsside (III: 366)  
stofsidens emotionelle kerne”,   Begrebet ” (III: 365)  
Stofsidens og livssidens vekselvirkning (III: 385)  
stofskifte,   Produktions- og fordelingssystemet som led i et globalt (IV: 354)  
store fødsel,   Den (IV: 450)  
store fødsel,   Fra kosmiske glimt til den (III: 157)  
store fødsel,   Tærskelens vogtere - den (III: 157)  
store fødsel”,   De lyse verdensgenløsninger kontra den ” (IV: 248)  
strenge opdragelse,   Den for (III: 305) 
struktur,   Polprincippet og den sjælelige (IV: 25)  
størrelsen,   Begrebet (II: 27)  
Størrelser - illusion eller virkelighed? (II: 28) 
størrelsesløs,   Den absolutte virkelighed som (II: 40)  
størrelsesmomentets ontologiske valør,   Spørgsmålet om (II: 148)  
Subjektet kontra tomrummet (I: 54)  
Subjektet og livsoplevelsen - den subjektive virkning (I: 76) 
Subjektet og livsoplevelsen (I: 76)  
Subjektet og materien — den objektive virkning (I: 70)  
Subjektet og urbegæret (I: 76)  
Subjektet under lup (I: 48) 
Subjektet,   virkeevnen og virkningen (I: 33)  
subjektet”,   Generalsignalement af princippet (I: 48)  
Subjektets princip (I: 37),  (I: 40)   
Subjektets usynlighed (I: 49)  
Subjektiv kontra objektiv virkelighed (I: 117)  
Subjektiv kontra objektiv virkelighed (III: 340)  
subjektiv virkelighed,   ”Det skabte” kontra (I: 114)  
subjektiv virkelighed,   Begrebet forskning samt forholdet til objektiv kontra (III: 415)  
subjektiv virkelighed,   Objektiv kontra (II: 73)  
subjektiv”,   Begrebet (I: 113)  
subjektive tid,   Problemet med den (II: 232)  
subjektive virkelighed,   Sansningen og den (I: 114)  
subjektive virkelighed,   Sansningen og den (II: 72)  
subjektive virkning,   Subjektet og livsoplevelsen - den (I: 76) 
suggestion,   Fænomenet (II: 246)  
Sult og mættelse som fænomener (III: 48)  
Sult- og mættelsesprincippet (III: 47) 
Sult- og mættelsesprincippet (III: 64) 
Sult- og mættelsesprincippet (IV: 18)  
Sult- og mættelsesprincippet kontra de relative viljeførende kræfter (III: 56)  
Sult- og mættelsesprincippet kontra fænomenet Evolution (III: 65)  



47 

Sult- og mættelsesprincippet kontra livets kosmiske grundplan (III: 57)  
Sult- og mættelsesprincippet som grundlag for eksistensen af dynamiske 
kontrastvirkninger (III: 51)  
Sult- og mættelsesprincippet som variant af kontrastprincippet (III: 49)  
sult- og mættelsesprincippet,   Kontrastprincippet kontra (III: 54)  
sult- og mættelsesprincippets grundlag,   Signalement af (III: 50)  
Sult- og mættelsesprincippets kosmiske betydning (III: 56)  
Sult- og mættelsesprincippets mekanisme (III: 49)  
Sult- og mættelsesprincippets ytringer (III: 48)  
supertalentkerner,   Den guddommelige verden og begrebet (III: 225)  
svigtende individualitetsfornemmelse,   Den (III: 228) 
svigtende kontrastprincip,   Det (III: 226) 
sygdommes kosmiske grundlag,   De psykosomatiske (IV: 342) 
Syn og perspektiv (II:58)     
syndefald,   Den guddommelige verden og det første (III: 226)  
syndernes forladelse”,   Neutralisering af skæbne eller (II: 417)  
Syntese af den kosmiske erkendelseslære i 13 punkter (I: 83) 
systematik,   disciplin og objektivitet,   Materieforskningen og kravet til (III: 426)  
syv kosmiske organismeprincipper,   De (III: 62)  
syv universelle tilværelsesplaner,   Guds rige kontra de (II: 285) 
syvende kosmiske grundenergi,   Moderenergien eller skabeprincippet -  (I: 264) 
såret flygtning,   Mennesket - en (IV: 129) 
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talentkerne”,   Begrebet (I: 375)  
talentkernebetinget skæbnedannelse    E- kontra O- (II: 394)  
Talentkernekoblinger,   Livssideerfaringerne og begrebet (III: 386)  
talentkerneprincippet (II: 178)  
talentkerneprincippet (II: 393)  
talentkernerne og det højpsykiske kraftfelt,   Sjælen, (I: 364) 
Talentkernerne som viljeførende faktorer (II: 323) 
Talentkerneskabelse som udtryk for skæbnedannelse (II: 395) 
talsprogets betydning for materieforskningen,   Matematikkens og (III: 433)  
tankeernæring,   Begrebet (IV: 341)  
Tankeernæringen i praksis (III: 174) 
tankeklima,   Næstekærlighed som homokratiets bærende (IV: 330)  
tankelivet” (I: 223) 
tankelivets grundenergier (I: 223)  
tankematerie som en form for ernæring,   Omsætning af (III: 173) 
Tankeskabelsen og kærligheden som livskunst (III: 181)  
Tankeskabelsen og udfordringen fra det næste organismeprincip (III: 179)  
Tankeskabelser,   Organisme kontra (III: 178)  
teknik kontra tilskyndelse i moralspørgsmål,   Martinus og spørgsmålet om (IV: 273)  
teknik’,   Den dobbeltpolede seksualismes ‘ (IV: 65) 
teori og praksis,   Moralspørgsmålet og forholdet mellem (IV: 270)  
tibetanske dødebog”,   Den første sfære og “den (II: 225)  
Tid kontra ure (I: 136)  
Tid,   Fysisk størrelse afstand i (II: 139)  
Tiden - den tredje bevægelsesart (I: 131)  
Tiden og bevidsthedens fluktuationer (I: 140)  
Tiden og bevægelsesprincippet (I: 134)  
Tiden som bevægelse (I: 131)  
Tiden som en fjerde dimension (II: 44)  
Tiden som subjektiv forestilling (I: 133)  
Tiden,   Jeget og det evige Nu (I: 138)  
Tiden,   Tilværelsesplaneres placering i (III: 115) 
tider”,   Begrebet ”de sidste (IV: 295)  
tidshorisont på 3.000 år,   En (IV: 383)  
tidshorisont,   Den homokratiske epokes (IV: 383) 
tidshorisont,   Indviklingens perspektiv og (III: 263)  
Tidsmæssige størrelser som camoufleret evighed (II: 31)  
tidsperspektiv,   Dommedag i jordklodens (IV: 305)  
Tilgivelse,   Jesus og kravet om betingelsesløs (IV: 263)  
tilskyndelse i moralspørgsmål,   Martinus og spørgsmålet om teknik kontra (IV: 273)  
Tilværelsens kosmiske organismeprincipper (III: 29)  
tilværelsens åndelige faktorer,   Guds rige og (II: 279)  
Tilværelsesplan,   Liv kontra (III: 101)  
Tilværelsesplan”,   Begrebet ”et  (III: 101)  
tilværelsesplaner,   Guds rige kontra de syv universelle (II: 285) 
tilværelsesplaner,   Spiralkredsløbet og de seks kosmiske (III: 104)  
Tilværelsesplaner,   Verdensaltets kosmiske (III: 101) 
Tilværelsesplaneres placering i tiden (III: 115) 
tilværelsesplanerne,   Den menneskelige navngivning af (III: 106)  
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Tilværelsesplanernes fordeling på den fysiske og den åndelige verden (III: 111)  
Tilværelsesplanernes karakteristika (III: 119)  
Tilværelsesplanernes navne (III: 105)  
Tilværelsesplanernes åndelige og fysiske repræsentation (III: 110)  
to sansemetoder,   Gud og de (IV: 416) 
Tolerance,   Relativ frihed kontra (II: 362)  
Tolerancebegrebet i historisk perspektiv (II: 364)  
tomrummet,   Subjektet kontra (I: 54)  
Tomrumsfaktoren kontra partikelfaktoren (I: 60)  
tosomhed – flersomhed,   Ensomhed -  (IV: 165) 
totale sanseapparat,   Signalement af det (II: 133)  
tre kosmiske sanseområder,   De (III: 62)  
tre kosmos,   Gud og de (IV: 413)  
tre sanseområders relativitet,   De (III: 25) 
tre tusind år,   En tidshorisont på (IV: 383)  
tredje grundenergi,   Tyngde- og følelsesenergien: anden og (I: 202)  
Tredje kosmiske tilværelsesplan),   Følelsesplanet eller det rigtige menneskerige ( (III: 
162)  
treenige princip,   Det (I: 26)  
treenige princip,   Det (IV: 14)  
treenige princip,   Guddommen og det (IV: 393)  
treenige princip,   Verdensaltet og det (I: 32)  
treenige princips operationelle elementer,   Generalsignalement af det (I: 47) 
treenige princips symbol,   Trekanten som det (I: 43)  
tre-enigheden,   Bevidsthedens plads i (I: 283)  
Treenighedsbegrebets pointe (I: 33)  
Trekanten i Martinus’ symbolik (I: 43)  
Trekanten som det treenige princips symbol (I: 43)  
Træningsstadiet,   O-talentkerneskabelsens A-,   B- og C-stadium B. (I: 403)  
Træningsstadiets metodik i tilbageblik (I: 408) 
Træningsstadiets pædagogiske pointe (I: 405)  
Tvillingekredsløbet kontra begreberne indvikling og udvikling (III: 392) 
tværs af materien,   På langs og på (III: 415) 
Tyngde + følelse = kraft (I: 204)  
Tyngde + følelse = spænding (I: 203)  
Tyngde- og følelsesenergien som elementarlivsytringer (I: 216) 
Tyngde- og følelsesenergien: anden og tredje grundenergi (I: 202)  
Tyngde- og følelsesenergiens ytringer i naturprocesserne (I: 220)  
Tyngdeenergien i naturprocesserne (I: 220)  
Tyngdeenergien som livs ytring (I: 217)  
Tyngdeenergien som manifestationsevne (I: 215)  
Tyngdeenergien som sanseevne (I: 210)  
Tyngdeenergiens principielle natur (I: 202)  
Tyngdelegemet og den fysiske livsform (I: 345)  
Tyngdelovens formulering som et eksempel på den induktive og deduktive metodes 
anvendelse i praksis (III: 434) 
Tyngdemanifestationer (I: 217)  
Tyngdeplanet eller dyreriget (Andet kosmiske tilværelsesplan) (III: 119)  
tyvende århundrede — optakt til ragnarok,   Det (IV: 287) 
Tyvende århundrede,   Signalement af det (IV: 287)  
Tærskelens vogtere - den store fødsel (III: 157)  
tærskelens vogtere”,   Begrebet  (III: 159) 
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Ubehag,   Behag kontra (IV: 19)  
ubehag,   Livsoplevelsens livsside kontra faktorerne behag og (III: 361)  
Ubestemthedsprincippet,   Fremtiden og (II: 382)  
UBZ,   O-talentkernens overordnede status i forhold til (I: 412)  
UBZ,   Virkeevnens underbevidsthedszone (I: 310)  
UBZ-aktivitet,   O-talent kernerne og kravet til relevant (I: 415)  
udfordringen fra det næste organismeprincip,   Tankeskabelsen og (III: 179)  
udfordringer,   Ægteskabets kosmiske (IV: 169)  
udsigtspunkt og de tre basale sanseområder,   Det kosmiske (III: 22)  
udsigtspunkt,   Stofenhedsrækken og det kosmiske (III: 22)  
Udvikling og indvikling (III: 72)  
udvikling og indvikling,   Evolution, (III: 65) 
udvikling til indvikling,   Fra (III: 399) 
udvikling,   indvikling kontra (III: 78) 
udvikling,   Tvillingekredsløbet kontra begreberne indvikling og (III: 392) 
Udvikling”,   Evolutionen kontra begrebet (III: 72)  
udviklingsafsnit,   Kontrastprincippet og det åndelige (III: 75)  
Udviklingsbuen,   Dyreriget som udgangspunkt for (III: 281)  
udviklingsbuens zenit eller højdepunkt,   Den guddommelige verden som (III: 222)  
udviklingsindikatorer,   Verdensgenløserne som (IV: 251)  
udviklingsprogram i 12 punkter,   Martinus og det aktuelle (III: 160)  
udødelighed,   Døden kontra det levende væsens (II: 171)  
Udødelighedsinstinktets rolle (II: 191)  
Uendelighedsbegrebet,   Livsenhedsrækken og (III: 28)  
uendelighedsmomentet (II: 107)  
ufuldstændig reinkarnation,   Eksempler på (II: 185) 
uligevægtig dobbeltpolethed,   Ligevægtig og (IV: 59)  
ulykkelige ægteskabers zone,   De (IV: 167) 
unaturlig død,   Naturlig kontra (II: 172)  
Underbevidstheden,   Polprincippet og (IV: 25)  
underbevidsthedsgrundenergierne,   Spiralcentrene kontra (I: 386)  
Underbevidsthedsplanerne,   Evighedsplanet kontra (III: 105)  
Underbevidsthedszonen,   Overbevidsthedszonen kontra (I: 308) I)  
Underbevidsthedszonens tre systemer (I: 310) 
undergang,   Vendepunktet - den mørke verdensmorals (IV: 287) 
undergang”,   Begrebet ”himlens (IV: 301)  
undergang”,   Begrebet ”Jordens (IV: 303)  
underholdningsform,   Generalsignalement af visdomsrigets (III: 197)  
Underholdningsmomentets position i visdomsriget (III: 196)  
undervisning i forskellen på godt og ondt,   Mennesket og naturens (IV: 244)  
undfangelse,   Salighedsenergiernes rolle for den sjælelige (II: 292)  
undfangelse,   Sjælelig kontra biologisk (II: 296)  
undfangelsesplanet),   Salighedsrigets rolle (IV: 448)  
uni-sex”,   Begrebet ” (IV: 145)  
universalitet,   Verdensbilledets kosmiske (IV: 392)  
Ur-begæret - livets ledemotiv (I: 23)  
Urbegæret - livets promotorfaktor (I: 94)  
urbegæret (II: 175)  
Urbegæret kontra centralbehovet (I: 94,   (I: 95))  
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Urbegæret og kravet til skabelse (I: 23)  
Urbegæret som viljeførende faktor (II: 312)  
ur-begæret,   Definition af (I: 23)  
Urbegæret,   Evighedslegemet og (I: 366)  
Urbegæret,   Jeget og (IV: 14)  
Urbegæret,   Subjektet og (I: 76)  
ure,   Tid kontra (I: 136)  
urkredsløbet,   Kontrastprincippet og (II: 161) 
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vanebevidsthed,   Den første sfære kontra den fysiske (II: 200)  
varighed og afslutning,   Faktorerne begyndelse, (I: 134)  
Vendepunktet - den mørke verdensmorals undergang (IV: 287) 
verden og det første syndefald,   Den guddommelige (III: 226)  
Verden som determineret og indetermineret på samme tid (II: 381)  
Verden som indetermineret (II: 379)  
verden som mødested for lys og mørk verdensmoral,   Den guddommelige (IV: 201) 
verden,   Den åndelige kontra den parafysiske (III: 438)  
verden,   Gud og den ydre (IV: 412)  
Verdensaltet og det treenige princip (I: 32)  
verdensaltet opfattet som en livsytringssfære,   Åndsforskningen og (III: 441)  
Verdensaltet,   Gud kontra (IV: 391)  
Verdensaltets forældreprincip (III: 301)  
verdensaltets grundanalyse,   Guddommen og (IV: 391)  
verdensaltets grundtone,   Altruisme som (III: 297)  
verdensaltets grundtone,   Guddommen og (IV: 421)  
verdensaltets grundtone,   Kærlighed som (IV: 422)  
Verdensaltets guddom (IV: 389) 
verdensaltets kosmiske grundenergier,   ”Det skabte” og (I: 157) 
Verdensaltets kosmiske tilværelsesplaner (III: 101) 
Verdensaltets tre kosmiske sanseområder (III: 22) 
Verdensanskuelse kontra livsanskuelse (IV: 195) 
verdensbillede,   Materieforskningen og det fysiske (III: 425)  
Verdensbilledets kosmiske universalitet (IV: 392)  
Verdensgenløser,   Jesus af Nazaret som (III: 310)  
verdensgenløsere og begrebet magtreligioner,   De mørke (IV: 239) 
verdensgenløsere,   Forberedelse og beskyttelse af (IV: 249)  
Verdensgenløsere,   Menneskeriget og de store (III: 182)  
verdensgenløseren selv,   Hensynet til (III: 186) 
Verdensgenløserne og menneskets opdragelse til kosmisk voksenhed (III: 308) 
Verdensgenløserne som udviklingsindikatorer (IV: 251)  
verdensgenløsning,   Menneskeheden og det 20. århundredes (III: 318)  
Verdensgenløsningen og åndsvidenskaben (IV: 292)  
Verdensgenløsningen som temporært fænomen (IV: 291)  
verdensgenløsninger kontra den ”store fødsel”,   De lyse (IV: 248)  
verdensgenløsningsinitiativer,   Lidelsesfaktoren som grundlag for lyse (IV: 245)  
verdensgenløsningsprincip,   Forældreprincippet som (III: 308)  
Verdensgenløsningsprincippet,   Forældre- og (III: 301) 
verdensgenløsningsprincippets virksomhed,   Baggrunden for (III: 185)  
verdensimpuls,   Verdenssamfundet og den nye (IV: 363)  
verdenskrig,   Dommedag kontra 1.  (IV: 304)  
verdenskrig,   Dommedag kontra 2.  (IV: 312)  
verdenskrig,   Tiden siden 2. (IV: 315)  
verdensmoral,   Den guddommelige verden som mødested for lys og mørk (IV: 201) 
verdensmoral,   Den mørke og den lyse (IV: 199) 
verdensmoral,   Dyreriget og den mørke (IV: 215)  
verdensmoral,   Fra den lyse til den mørke (IV: 205) 
verdensmoral,   Fra den mørke til den lyse (IV: 223) 
verdensmoral,   Lidelsen som igangsætter af den lyse (IV: 288)  
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verdensmoral,   Lidelsen som løftestang for den lyse (IV: 225)  
verdensmoral,   Lys kontra mørk (IV: 199)  
verdensmoral,   Planteriget og den mørke (IV: 205)  
verdensmoral,   Salighedsriget og den mørke (IV: 212)  
verdensmorals etablering,   Den mørke (IV: 205) 
verdensmorals kimbladsstadium,   Den guddommelige verden som den mørke (IV: 210)  
verdensmorals tjeneste,   Religionen i den mørke (IV: 235)  
verdensmorals undergang,   Vendepunktet - den mørke (IV: 287) 
Verdensregering og fordelingssystem (IV: 354)  
Verdensregering,   Verdensstat og (III: 140)  
Verdensregeringen og den homokratiske vækstfase (IV: 321)  
Verdenssamfundet og den nye verdensimpuls (IV: 363)  
Verdenssprog,   Fremtidens (III: 142)  
Verdensstat og verdensregering (III: 140)  
videnskab,   Menneskeheden og den åndelige (IV: 321) 
videnskab,   Naturvidenskab kontra humanistisk (III: 430)  
Videnskaben og bevidsthedens fænomen (I: 279)  
Videnskaben,   Reinkarnationstanken i (II: 185)  
vilje kontra begrænset vilje,   fri (II: 316)  
Vilje og ansvar (II: 359)  
vilje,   Det levende væsens (II: 311) 
vilje,   Minimal” og ”maksimal” fri (II: 353)  
Vilje,   Skæbne og (II: 423) 
viljeførende faktorer - de specifïkke behov,   Jeget og de relative (II: 327)  
viljeførende faktorer",   Begrebet (II: 320)  
viljeførende faktorer,   Jeget og de absolutte (II: 312)  
Viljeførende kontra viljeførte kræfter (II: 330)  
viljeførende kræfter,   Sult- og mættelsesprincippet kontra de relative (III: 56)  
viljeførende kræfter”,   Begrebet (II: 330)  
viljeførte kræfter,   Fri vilje kontra (II: 343)  
viljeførte kræfter,   Viljeførende kontra (II: 330)  
viljeførte kræfter”,   Begrebet (II: 333) 
viljehæmmende faktorer",   Begrebet (II: 345)  
Viljen i skæbneudformningens tjeneste (II: 424)  
Viljen kontra Jegets energiomsætning (II: 312)  
Viljen som fænomen (II: 311)  
Viljens definition og organiske grundlag (II: 312)  
Viljens organiske repræsentation (II: 313) 
viljer,   Begrebet (II: 311)  
Viljeslivet og begrebet ”fri vilje” (II: 332)  
Viljeslivets mekanisme (II: 316)  
Viljesorganet kontra den øvrige organbesætning (II: 316)  
Viljesorganet og frihedsbegrebet (II: 318)  
Viljesorganet som impulscentral (II: 318)  
viljesorganet,   Jeget kontra (II: 319)  
Virkeevnen iagttaget som skabeevne (I: 58)  
Virkeevnen og de kosmiske skabeprincipper (I: 59)  
Virkeevnen og energibegrebet (I: 64)  
Virkeevnen og grundenergierne (I: 66) 
Virkeevnen og Jegets individualisering (I: 296)  
virkeevnen og virkningen,   Subjektet, (I: 33)  
Virkeevnen som oplevelsesevne for subjektet (I: 78)  
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Virkeevnen som procesfelt (I: 305) 
Virkeevnen under lup (I: 56)  
Virkeevnen,   Bevidstheden kontra (I: 282)  
virkeevnen”,   Generalsignalement af princippet (I: 51)  
Virkeevnens overbevidsthedszone (OBZ) (I: 362)  
Virkeevnens princip (I: 38),   (I: 41)   
Virkeevnens underbevidsthedszone (UBZ) (I: 310)  
virkelighed,   Illusion kontra (I: 106) 
virkelighed,   Illusion kontra (I: 55)  
Virkelighed,   Illusion kontra (III: 339)  
virkelighed,   Objektiv kontra subjektiv (I: 111)  
Virkelighed,   Subjektiv kontra objektiv (III: 340)  
virkelighed”,   Begrebet (I: 112)  
virkelighedserkendelse,   Problemet omkring en udtømmende (III: 326)  
virkningen. Subjektet. virkeevnen og (I: 33)  
Virkningens princip (I: 39),   (I: 41)  
virkningerne af polforvandlingen,   Ægteskabet og (IV: 186)  
Virkningernes princip og den kendte verden (I: 69)  
virkningernes” princip,   Generalsignalement af  (I: 69)  
Virkningsbegrebet generelt (I: 70)  
Virkningsbegrebet i lyset af intuition (I: 70)  
Virkningsbegrebet,   Partikelfaktoren og (I: 72)  
virkningsprincippets generalkategorier,   Det levende væsen og (I: 86) 
Visdoms-oceanet (I: 252)  
Visdomsriget (III: 397) 
Visdomsriget (IV: 93)  
Visdomsriget som det fysiske evolutionsforløbs kosmiske udgangspunkt (III: 194)  
Visdomsriget som Guds værksted i praksis (III: 211)  
Visdomsriget,   Generalsignalement af (III: 193)  
Visdomsriget,   Intelligensplanet eller (Fjerde kosmiske tilværelsesplan) (III: 193)  
visdomsriget,   Planteorganismerne kontra (III: 268)  
Visdomsriget,   Underholdningsmomentets position i (III: 196)  
Visdomsrigets ernæringsgrundlag (III: 195)  
Visdomsrigets historieudveksling som en multidimensional proces (III: 206)  
visdomsrigets kommunikationsform,   Jazzmusikken som eksempel på (III: 204)  
Visdomsrigets rolle (IV: Guds værksted) (IV: 447)  
visdomsrigets underholdningsform,   Generalsignalement af (III: 197)  
Visdomsrigets underholdningsmæssige generalrepertoire (III: 208)  
Visdomsvæsenerne som medarbejdere i Guds værksted (III: 214) 
Værdien af konfliktsanering (II: 267)  
Værdisystemerne,   Jeget og (IV: 19)  
væsen og døden,   Det levende (II: 189) 
væsen og livets oplevelse,   Det levende (III: 324)  
væsener,   Hensynet til ikke-menneskelige (IV: 376)  
væsens kosmiske seksualstruktur,   Det levende (IV: 32)  
væsens psyko-sympatiske anlæg,   Det levende (IV: 25) 
væsens selvopholdelsesdrift,   Det levende (II: 303) 
væsens skæbnedannelse,   Det levende (II:II: 385) 
Vårbrud - menneskeheden og den homokratiske epokes indledning (IV: 321) 
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X [  INDEX  ]

 
X2/X1,   Den objektive virkelighed kontra (II: 72)  
X2”,   Energi =  (I: 157)  
X-begrebet kontra tallene (I: 45) 
 
 
 
 

Y [  INDEX  ]

 
ydmyghed”,   Begrebet ” ægte (IV: 331)  
ydre kontra den indre verden,   Den (III: 327)  
ydre og den indre verden,  Den (III: 324) 
ydre verden kontra livsoplevelsens livsside og den indre verden,   livsoplevelsens 
stofside og den (III: 336)  
ydre verden,   Gud og den (IV: 412)  
Ydreverden kontra indreverden (II: 230)  
yngre’ væsener i udviklingen,   Hensynet til de (III: 185) 
 
 
 
 

Æ [  INDEX  ]

 
Ægteskab kontra næste-kærlighed (IV: 189) 
ægteskab,   Det papirløse (IV: 180)  
ægteskabers zone,   ulykkelige (IV: 167) 
Ægteskabet og virkningerne af polforvandlingen (IV: 186)  
Ægteskabets ensomhedsrisiko (IV: 184)  
Ægteskabets inflationsfaktor (IV: 183)  
Ægteskabets kosmiske udfordringer (IV: 169)  
Ægteskabets krise (IV: 167)  
Ægteskabets overflødiggørelse (IV: 177)  
Ægteskabsmoralen som socialt betinget (IV: 168) 
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Å [  INDEX  ]

 
ånd",   Åndsvidenskaben som repræsentant for ”den hellige (IV: 325) 
åndelig status,   Fra fysisk til (III: 73) 
åndelige faktorer,   Guds rige og tilværelsens (II: 279)  
åndelige grundlag,   Den fysiske verdens (III: 110)  
åndelige kontra den parafysiske verden,   Den (III: 438)  
åndelige legemer og deres lokalorganer,   De (III: 90) 
åndelige og den fysiske verden,   Salighedsriget som overgangsplan mellem den (III: 
238)  
åndelige sektor,   Det rigtige menneskeriges fysiske sektor som springbræt for den (III: 
171) 
åndelige sektor,   Signalement af det rigtige menneskeriges (III: 178)  
åndelige sektor,   Vedrørende grænsen mellem det rigtige menneskeriges fysiske og (III: 
177)  
åndelige udviklingsafsnit,   Kontrastprincippet og det (III: 75)  
åndelige verden kontra de fysiske interesser,   Den (II: 212)  
åndelige verden som et spektrum af interessesfærer,   Den (II: 204)  
åndelige verden,   Det rigtige menneskerige som overgangsplan mellem den fysiske og 
den    (III: 162)  
åndelige verden,   Kontrastprincippet kontra den højere (II: 277)  
åndelige verden,   Mennesket og den højere (II: 277)  
åndelige verden,   Stof- og livssidens status i den (III: 341) 
åndelige verden,   Tilværelsesplanernes fordeling på den fysiske og den (III: 111)  
åndelige verdens frekvensområder,   Det organiske apparat bag den (II: 254)  
åndelige verdens korrespondanceregler,   Den (II:205) 
åndelige videnskab,   Menneskeheden og den (IV: 321) 
åndelige væsener som repræsentanter for Guds åndelige natur,   Summen af (II: 434)  
Åndsforskning eller ”materien på langs” (III: 436)  
Åndsforskning og materieforskning (III: 323) 
åndsforskning og materieforskning,   Begreberne (III: 417)  
Åndsforskning som et spørgsmål om udforskning af livsoplevelsens livsside (III: 436)  
Åndsforskning,   Relevant kontra irrelevant (III: 437)  
åndsforskningen i praksis,   Signalement af (III: 440)  
Åndsforskningen og verdensaltet opfattet som en livsytringssfære (III: 441)  
Åndsforskningen som et spørgsmål om livsytringsforskning (III: 441)  
Åndsforskningens forhold til de to sansemetoder (III: 437)  
Åndsforskningens sande perspektiver (III: 443)  
Åndsvidenskab kontra naturvidenskab (I: 72)  
Åndsvidenskaben og den homokratiske vækstfase (IV: 323)  
Åndsvidenskaben og det nye kulturfundament (III: 137)  
Åndsvidenskaben som repræsentant for ”den hellige ånd" (IV: 325) 
Åndsvidenskaben,   Verdensgenløsningen og (IV: 292)  
åndsvidenskabens erkendelsesteoretiske grundlag,   Syntese af (III: 447) 
åndsvidenskabens gennembrud,   De sidste tider og (III: 135) 
åndsvidenskabens teoretiske grundlag,   Introduktion til (III: 323) 
århundrede,   Signalement af det 20. (IV: 287)  
Årsagsloven anskuet som en idealisering (II: 368)  
Årsagsloven i kosmisk perspektiv (II: 365)  
Årsagsloven og bevidsthedens rolle (II: 373)  
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