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“Selvom en fysisk organisme, der blot er en speciel kombination af energi eller 

bevægelse, ‘dør’, oplever jeg’et stadig livet, blot ikke gennem den fysiske krop, 

og det har evne til efter nogen tids forløb atter at skabe en ny fysisk orga nisme 

og igennem den fortsætte med at opleve sin skæbne, eller dette, at det må høste, 

som det har sået. Gennem disse skæbneerfaringer forandres væsenets livsind-

stilling og væremåde, hvilket er ensbetydende med, at det begynder at arbejde 

med energikombinationerne eller bevægelserne i sin bevidsthed på en ny og  

stadig mere human og logisk måde, hvilket vil sige en mere guddommelig måde.”

Martinus

Guacamole

Avocadoer indeholder enkeltumættet fedt, der kan sænke koles-
teroltallet. De er kilde til linolsyre (kendt som omega-6 fedtstof), 
som kroppen omsætter til gammalinosyre (GLA), et stof, der kan 
fortynde blodet, mildne eventuelle betændelsestilstande og 
forbedre blodsukkerbalancen.

Ingredienser til 4 personer
2 store modne avocadoer
Saft af 1 lime, eller efter behag
2 tsk. olivenolie
½ løg, finthakket
1 frisk grøn chili, f.eks. poblano, uden kerner og finthakket
1 fed hvidløb, knust
¼ tsk stødt spidskommen
1 spsk frisk koriander, hakket, plus ekstra til pynt (efter behag)
Salt og peber

Tilberedning 
• Skær avocadoen igennem på langs rund om stenen og drej de to halvdele hver sin vej for at dele frugten. 

Stik en spids kniv i stenen og vip den ud.
• Pil skindet af avocadoerne, hak dem groft og kom dem op i en skå (ikke metal). Pres limesaften over  

og tilsæt olien.
• Mos avocadoerne med en gaffel, til guacomoloen har den ønskede konsistens, hvad enten den er grov 

eller glat. Rør løg, chili, hvidløg, spidskommen samt hakket koriander i og krydr med salt og peber.
• Kom guacomoloen op i en serveringsskål og server straks, så retten ikke misfarves. Pyntes med frisk 

koriander efter behag.


