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Hans Skaarups samtale med en 
dansk musiker og korrespondent, 
Henning R. Møller. Han levede i 
Berlin i 1930’erne og mødte Hitler 
ved flere lejligheder. Første gang 
var før han blev rigskansler, og da 
beskriver Møller ham som en mand 
uden personlighed, som en stiv ma-
rionetdukke. Da han ser ham intenst 
ind i øjnene, undres han over, hvor 
underligt udtryksløse, nærmest mæl-
kehvide, de er. 

Møller kommer med en for mange 
sikkert underlig bemærkning, nemlig 
at Hitler virkede som en, der stod 
vidåben for en besættelse af ånder. 
Da han senere møder Hitler igen, 
kan han konstatere, at magtfulde 
ånder er flyttet ind, siger han, for 
omkring hans person var der nu en 
stærk ubehagelig magtsfære, og hele 
hans adfærd virkede nærmest som en 
teaterforestilling.
Møller var musiker dvs kunstner og 
derfor sikkert god til at fornemme 
menneskers udstråling. Han brød sig 
ikke om nazismen og tog hjem til 
Danmark i 1939.

Er mælk sundt?

Ifølge en ny og meget omdiskuteret 
bog er komælk i virkeligheden usund 
ja skadelig for de fl este mennesker. 
Dette mente mejeristen Martinus 
ikke, i hvert fald undtager han netop 
mælk fra den animalske føde, vi skal 
undgå (Den ideelle føde” s.92). Den 
fhv. radiodoktor Carsten Vagn Hansen 
advarer faktisk mod mælk!

I Radioudsendelsen ”Apropos” 11/2 
fortalte han, hvordan mælken i vore 

dage er blevet ødelagt – af flere 
grunde. Dels fordi køerne ikke mere 
får den rette kost, dvs græs og halm 
med naturlige ukrudtsplanter, men i 
stedet i stor udstrækning fodres med 
importerede majs- og sojaprodukter. 
Det har halveret indholdet af de sunde 
omega-3 fedtsyrer. De nye kvægracer 
giver nok megen mælk, men vitamin-
indholdet er dårligere.

Videre fortalte han, at pasteurise-
ringen ødelægger enzymerne og 
homogeniseringen giver allergi, fordi 
fedtperlerne bliver så små, at de kan 
trænge direkte ind i blodbanerne, 
hvor der skabes en modreaktion fra 
immunforsvaret. Hvis køerne havde 
været sunde og landmandens hygiejne 
var i orden, ville det ikke være nød-
vendigt med den skrappe og ødelæg-
gende proces.

Man siger, mælk giver kalk til krop-
pen, men faktisk er det modsat. Idet 
mælk syrner kroppen, skaber den 

en basisk balance ved at tage kalk 
fra knoglerne, og således skabes 
knogleskørhed. Mælk indeholder 
væksthormoner, der kan være kræft-
fremkaldende. Når f.eks. så få kvinder 
i Kina får brystkræft, skyldes det, at 
de sjældent drikker mælk.

Det kan godt være, mælk var rimelig 
sundt, da Martinus var barn, men det 
er den altså ikke mere – ifølge vor 
”radiodoktor”. Kun i små mængder 
og fra økologiske landbrug!

Boet efter Sam mod Finn 
Bentsen

Martinus-instituttets revisor gennem 
mange år Finn Bentsen var økonomisk 
rådgiver for afdøde Sam Zinglersen. 
Det gjorde han åbenbart så dårligt, 
at den advokat, der ordner boet efter 
Sam, mener han har snydt for ca 2 
mill kr. Derfor har han anlagt sag 
mod Finn Bentsen på vegne af boet. 
Det foregår ved retten i Hillerød d. 
24/8 kl. 9.30 (sag. Nr BS 2-632/2008) 
Som vidner er indkaldt Willy Kuiper, 
Henry Hedegaard og Vagn Noach. Da 
vort retssystem er offentligt tilgæn-
geligt, har evt. interesserede lov at 
overvære retsmødet.

Intern-debatten

Som jeg fortalte i sidste blad, er der 
nu blevet åbnet en hjemmeside til 
den interne debat om håndteringen 
af arven efter Martinus. Den hedder 
www.martinus-media.dk

Fred og harmoni i dit eget liv

For at man selv kan få et fuldkomment liv i fred og harmoni, for-
dres det ikke, at alverdens mennesker også skal opfylde loven for 
livet. Det er absolut nok, at man selv opfylder denne lov. Man kan 
ikke opfylde den for noget som helst andet væsen, enhver må selv 
foretage denne opfyldelse eller kosmisk-kemiske proces med de 
”kemikalier”, som er vedkommendes følelser og tanker.

(”Menneskehedens kærlighedshunger”, Kosmos nr. 3/1986)
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