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Følgende svarer til manuskriptsiden med betegnelsen ’147’ 

[Dette vil igen sige,] at den ny verdensepoke i virkeligheden kun er en 
fortsættelse af den af verdensgenløseren allerede for længst påbegyndte 
kristusmission og hans bebudede opfyldelse af dens totale fuldkommengørelse 
af menneskeheden i dens kommende fremtid. Den sande og rene kristendom er 
udelukkende alkærligheden. Denne er igen livets allerhøjeste og fuldkomneste 
bevidsthedstilstand og væremåde. Den er ét med Guds væremåde og udgør 
derfor det samme som det "Guds billede", i hvilket mennesket ifølge Bibelen 
skulle skabes. Men alkærligheden er en evnetilstand, der kun kan blive til ved 
udvikling. Udvikling er det samme som "nydelsen af kundskabens træ", der atter 
igen er det samme som det ufærdige menneskes daglige livsoplevelse. Kun 
udelukkende ved denne oplevelse igennem reinkarnationskæden af jordlivene 
får det udviklet evnen til at kende forskel på godt og ondt. Med dette kendskab i 
højeste instans i sind, tanke og væremåde vil væsenet blive til det færdige 
menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og det er denne guddommelige 
hensigt med hvert eneste jordisk menneske, absolut alle uden undtagelse, der 
skal opfyldes i den nu allerede begyndte ny verdensepoke, hvilket vil sige: 
"kristus-" eller "alkærlighedsepoken". 

Ordet ’Kristusmission’ ændret til ’kristusmission’.  Ordet ’Kristendom’ ændret til 
’kristendom’. Ordet ’Alkærligheden’ ændret til ’alkærligheden’. Ordet ’eet’ ændret til ’ét’. 

121. Er der noget i dagliglivet, der virkelig urokkeligt viser, at den forannævnte 
hensigt med menneskeheden i den ny verdensepoke er absolut virkelighed eller 
kendsgerning? - Ja! Det er der i absolut høj grad. Jeg må her henvise til mine 
øvrige værker, men skal dog give nogle kortfattede oplysninger om de bærende 
principper og organstrukturer, der åbenbarer menneskehedens fremtid for den 
udviklede, kosmiske forsker. - Det er ikke vanskeligt for den udviklede forsker 
at se, at menneskene lever i en kultur eller livsepoke, hvor det fundamentalt 
bærende livsfundament er parrings-, ægteskabs- og familieprincippet. Dette 
princip opretholdes som allerede nævnt i kraft af parringsakten, der udgør 
kulminationen i den drift, vi udtrykker som "kønsdriften". I kraft af denne drift 
kan et hanvæsen og et hunvæsen eller en mand og kvinde udløse parringsakten, 
der i daglig tale også udtrykkes som "seksuelt samleje". Hvad betyder nu dette 
samleje eller parringsakten? - Den betyder både for dyret og det ufærdige 
menneske oplevelsen af livets allerhøjeste vellyst- eller behagsfornemmelse. 
Denne fornemmelse er moderenergien i opretholdelsen af urbegæret, der 
igennem 

Ordet ’Kønsdriften’ ændres til ’kønsdriften’. 


