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2 Inledning 

Jag hade tidigare hört talas om Martinus och vissa av hans utsagor. Det var något som väckte 

mitt intresse och min diskussions- och undersökningslystnad om hans lära. Tittar man efter 

böcker att läsa för att förstå hans lära så finner man ett verk på sju band med sammanlagt ca 

3000 sidor att läsa. Ska man då på ett sakligt och riktigt sätt diskutera Martinus så krävs det 

att man känner till de huvudsakliga punkterna i detta stora verk. Av dessa anledningar kändes 

det som en bra idé att få ihop dessa huvudsakliga punkter till en något mer koncentrerad form 

och sedan finna intressanta saker att diskutera i den. Naturligtvis är det då mycket viktigt att 

jag får ner just det allra viktigaste för att uppsatsen ska kunna få en så rättvis och saklig 

diskussion och analys som möjligt. 

 

3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att först kartlägga och lyfta fram det huvudsakliga och viktigaste 

innehållet i Martinus kosmologi, återgiven i hans huvudsakliga verk; Det Tredje Testamentet, 

Livets Bok. Jag ämnar också undersöka vem eller vad som Martinus varit påverkad av. Allt 

detta så att man sedan kan diskutera och finna svar på: 

 

• Vad är det huvudsakliga innehållet i Martinus Kosmologi? 

• Vad är målet och vägen för människan? 

• På vilket sätt har Martinus påverkats av andra? 

 

4 Metod 

Metoden som jag använder mig av är litteraturstudier. Den primära källan är Livets 

bok/Tredje testamentet av Martinus, hans största och huvudsakliga arbete som består av 7 

band. Till min hjälp har jag även boken Kosmisk Livssyn av Nils Kalén. I denna bok finner 

man Kaléns uppfattning om vad det huvudsakliga innehållet i Livets Bok är. Detta ger mig en 

bredare synvinkel gällande det huvudsakliga innehållet. Jag har även två fristående böcker av 

Martinus till min hjälp, vilka är inriktade på specifika ämnen för att tydliggöra delar jag 

tycker är viktiga att förstå kring Martinus. Dessa är Kosmiskt Medvetande och Kring min 

missions födelse. Den förstnämnda belyser givetvis vad kosmiskt medvetande är och den 
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senare belyser det ”elddop” som jag kommer förklara längre fram. Till min hjälp använder jag 

också Bibel 2000. Denna är bra då jag behöver undersöka om Martinus kan ha påverkats av 

Bibeln och Jesus. 

5 Disposition 

Efter denna inledande del med inledning, syfte och metod följer en kortare bakgrund om 

Martinus och om varför Livets Bok skrevs. Sedan följer delen där jag förklarar det 

huvudsakliga ur livets bok, med start i skapelse och utveckling och utvecklingsspiraler. 

Därefter kommer jag in på de sex rikena med dess tillhörande grundenergier. Efter dessa 

följer Reinkarnation, Karma, Könstillhörighet och Målet och Vägen. Jag kommer sedan in på 

min analys och diskussionsdel där jag utreder den frågeställning jag har. Sedan följer 

sammanfattningen där man kan se vad jag kommit fram till. Sist i uppsatsen finns Käll- och 

litteraturförteckningen. 

6 Bakgrund 

6.1 Det gyllene elddopet 

Martinus föddes på den danska landsbygden. I sitt liv kom han aldrig till att studera någonting 

utöver den vanliga folkskoleutbildningen med dess småskaliga kristendomsundervisning 

vilken för honom utgjorde två gånger tre timmar i veckan på sommaren och på vintern något 

mer.1 Hur kan det då komma sig att han som i princip obeläst man kom att skriva flertalet 

böcker, varav hans huvudverk bestående av sju böcker, är fyllda med fakta om vår kosmiska 

natur, som vida överträffar det han studerat? 

Martinus förklarar detta genom att beskriva det som han betecknar som sitt ”gyllene elddop”, 

vilket skulle bli den utlösande faktorn, eller förändringen, som resulterade i all hans kunskap.2

Före detta ”elddop” var han ovetande om allt som hade att göra med andliga realiteter, saker 

som odödlighet, återfödelse, ödets lagar och djurens sanna identitet var för honom helt okänt. 

Han hade inte haft någon som helst realistisk upplevelse av gudomens närhet. Så han var, 

religiöst sett, ett oskrivet blad. Men han hade inte desto mindre en innerlig kärlek till Gud. I 

en svår situation frågade han sig alltid vad Jesus skulle ha gjort, och han menar att svaret 

alltid kom direkt, inom bråkdelen av en sekund. 3

                                                 
1 Livets Bok 1, s.18 
2 Martinus, Kring min missions födelse s.31 
3 Ibid s.32 
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Han kom så en dag att efter en väns rekommendation att gå och låna en teosofisk bok. Han 

kom dock aldrig att läsa klart boken. Det han minns av den är att den föranledde honom till att 

meditera över Gud. Han satte sig för att göra detta och utan att han visste hur så befann han 

sig i ett tillstånd där det föreföll honom som att han var platsen för något oändligt upphöjt. En 

ljuspunkt uppstod i fjärran som närmade sig honom, han såg att ljuset kom från ett 

kristusliknande väsen. När kristusväsendet var alldeles framför honom så öppnade det sig som 

till en omfamning och gick rakt in i och förenades med honom själv. I detta skede såg han 

jorden badandes i ljuset från hans eget inre, den blev förvandlad till ”Guds rike”.  Han kom då 

åter tillbaka till den fysiska tillvaron där allting syntes vara som förr, men detta ”Guds rike” 

liksom lyste kvar i honom, i hans kropp och nervbanor. Det blev för honom omöjligt att 

fortsätta läsandet av boken av rent psykiska orsaker då det kändes som att hans hjärna rent av 

skulle komma att sprängas. 4

Då han följande dag åter satte sig tillrätta för att meditera var han igen, helt plötsligt, åter 

omgärdad av det strålande gudomliga ljuset. 

 

”Jag såg in i en blå, lysande himmel, vilken liksom drogs åt sidan, varvid en ny och ännu mer 

lysande himmel blev synlig. Och på så sätt fortsatte det, ända till dess en himmel framträdde, 

vilken var av en så hastigt vibrerande materia, att jag här kände mig vara på höjden eller 

toppunkten av vad min organism och mitt medvetande kunde tåla. Ett enda steg till, en enda 

bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden skulle med blixtens oerhörda 

kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro. Men under de bråkdelar av en 

sekund, som upplevelsen varade, upplevde jag en värld av helighet, renhet, harmoni och 

fullkomlighet. Jag befann mig i ett hav av ljus. Detta var inte som i min första uppenbarelse 

vitt som snö utan hade guldets färg. Alla detaljer var av eld och liksom förgyllda. Genom det 

hela vibrerade små gyllene trådar, som blänkte och glittrade här och där, i allt och överallt. 

Jag kände att detta var Guds medvetande, hans egen tankesfär. Det var den materia, den 

allmakt, den högsta levande kraft, genom vilken det gudomliga jaget styrde och ledde oceaner 

av världar, vintergator och stjärnehärar, i mikrokosmos såväl som i makrokosmos”  5

 

Han beskriver att den eld som i bibeln svävade över vattnet, brann i busken för Moses, i 

vilken Jesus blev förklarad på berget och som förde Elias till himlen, den fanns nu i honom 

                                                 
4 Martinus, Kring min missions födelse s.36 
5 Ibid s.36-37 
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själv, i hans hjärta och hela väsen. Han beskriver sitt medvetande att ha blivit ett ”kosmiskt 

medvetande” och att han permanent, i vaket dagsmedvetande kunde skåda alla de synliga 

krafter bakom materien som höll upp den, osynliga orsaker, grundprinciper och 

grundenergier. Det var alltså på detta sätt som han fick all kunskap och alltings natur. 

 

6.2 Varför skrevs Livets bok? 

För Martinus verkar anledningen till skapandet av Livets bok vara resultatet av en pliktkänsla 

som kom utav hans förstahandskunskap och självsyn angående de kosmiska realiteterna. Han 

kände att han var i direkt förbindelse med vad som var det absoluta och direkta svaret på vad 

som var sanning. Han såg det därför som sin plikt att ge dessa svar till de människor som 

sökte den. Han säger att det inte är meningen i den gudomliga planen att endast några få 

privilegierade ska kunna studera och lära sig om de högsta realiteterna. En annan viktig faktor 

för honom var att spridningen av sådana studier och kunskaper var ett väldigt starkt 

instrument för att kunna skapa en bestående fred.6 I detta samband är han också noga med att 

tillägga att Livets bok inte på något sätt gör anspråk på att vara det enda ”saliggörande”. 

Sådana anspråk säger han vara symptom eller kännetecken på okunnighet.7 Tanken är inte 

heller att läsare på något sätt ska bli dogmatiskt bundna till den. Han säger att det absolut inte 

är till nytta att söka upplysningar i boken om personen finner de mest inspirerande 

upplysningarna i form av andra läror såsom islam, buddhismen, kristendomen eller andra 

läror. På samma sätt lönar sig då inte heller det motsatta, att söka på dessa ställen om man 

finner de mest inspirerande upplysningarna i livets bok. Den har därför inte till uppgift att 

leda människor bort från deras nuvarande religion eller uppfattning om livet, uppgiften ligger 

i att leda sanningssökaren till förståelse om den dagliga livsupplevelsen med både sina 

behagliga och obehagliga erfarenheter. På grund av dessa anledningar ska livets bok i inget 

fall komma att stimulera till skapandet av någon sekt, religion eller trosbekännelse.8

7 Skapelse och utveckling 

Varje levande väsen som kommer till världen, vare sig det är människa, djur, växt eller 

mineral bidrar de alla till hur livet här yttrar sig och hurdant vårt öde kommer att bli, särskilt 

med tanke på att vi har en fri vilja. Sammanslagningen av dessa, som enligt Martinus alla är 

                                                 
6 Livets Bok 1, s.7 
7 Ibid, s.8 
8 Ibid, s.11-21 
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levande väsen, utgör den manifestation som vi kallar för naturen. Hur vårt liv gestaltar sig är 

till stora delar påverkbart, exempelvis genom påverkan av våra medmänniskor men också 

genom påverkan och reglering av alla övriga krafters inflytande på oss. Vi kan skapa 

fruktansvärda obehag såväl som strålande behag. Det är med vår fria vilja som vi styr vad vi 

kommer att uppleva, och den fria viljan är i sin tur reglerad av vår egen kunskap. Så det är 

alltså vår kunskap som avgör om vi ska möta ett lyckligt eller olyckligt öde. Alla levande 

väsens manifestation, eller ”kamp för tillvaron”, är identisk med strävan efter att övervinna 

allt som till sin natur är obehagligt. Detta kan vi se återspeglat i t.ex. våra skolor, sjukhus, 

välgörenhetsorganisationer, polis, brandväsen etc.  Det är just denna kamp som Martinus 

benämner som utveckling. 9

Fundamentet, eller grunden, för all utveckling och upplevelse av livet kallar Martinus för 

”den gudomliga skapelseprincipen”. Denna är av en så allomfattande natur att den är den 

absoluta oundgängliga betingelsen för all utveckling, den är den bärande grundprincipen. 

 

7.1 Utvecklingsspiraler 

För att kunna förstå den ovanstående ”gudomliga skapelseprincipen” så behöver vi se den 

som en helhet som i sig innefattar alla manifestationer. En sådan helhet utgör vad man kan 

kalla för ett kosmiskt utvecklingsavsnitt, och dessa har Martinus i Livets Bok gett namnet 

utvecklingsspiraler. 

Varför utvecklingen liknas vid en spiral är för att efter hand som vi utvecklas så kommer vi 

att gå mot för oss nya allt högre nivåer. Hade man istället liknat utvecklingen med en ring så 

hade det inneburit att vi hela tiden stannat kvar på samma nivå och börjat om från början, 

vilket inte är fallet. Dessa utvecklingsspiraler fungerar genom kontrasternas princip. Vad han 

menar med detta är att i spiralens första hälft kommer individen att utveckla begär, eller 

kärlek, till materien, vilket kulminerar i stigande egenkärlek, eller egoism. Det är denna typ av 

livsupplevelse som innehas av djuren men som senare också blir en del av människans 

medvetande, som befordrar kannibalism och köttätande. Här är de betingande känslorna 

sådana som hat, avundsjuka, svartsjuka, hänsynslöshet etc., konsekvenserna blir därav sådana 

som mord, krig, hat och lemlästning. Martinus poängterar också i detta samband att detta inte 

innebär att han gör angrepp mot någon. Alla dessa betingelser, som vi kallar för onda, är 

livsvillkor som krävs för våran självbevarelsedrift. 

                                                 
9 Livets Bok1, s.5-6 
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I andra hälften av spiralen utvecklas individens kärlek till andra levande väsen. Detta blir det 

väsentliga och kommer stå över materien. Andra levande väsen kommer att betyda allt och 

individen kommer att uppleva en känsla av samhörighet med dem. Detta kulminerar sedan i 

en känsla där individen upplever sig själv som ”ett med fadern”. 

 

Här kan vi förstå kontrasternas betydelse i utvecklingsspiralen. Martinus säger att varje form 

av upplevelse kräver att man har upplevt dess motsats, vi kan inte uppleva ljus om vi inte 

upplevt mörker. Kontrasterna kompletterar varandra till en enhet och såväl det mörka som det 

ljusa är i sin yttersta mening en gudomlig välsignelse.10

8 Rikena 

Evolution, alltså det levande väsendets utveckling, försiggår enligt Martinus i sex olika zoner, 

eller riken. Dessa är: 

 

1, Växtriket 

2, Djurriket 

3, Det riktiga människoriket 

4, Visdomsriket 

5, Den gudomliga världen 

6, Salighetsriket (Mineralriket) 

 

De levande väsendena befinner sig på en ständig ”vandring” genom de här rikena. I varje rike 

dominerar en specifik energi som visar vad som är karaktäristiskt för det. Dessa är, i ordning: 

 

1, Insiktsenergin 

2, Tyngdenergin 

3, Känsloenergin 

4, Intelligensenergin 

5, Intuitionsenergin 

6, Minnesenergin 

 

                                                 
10 Livets Bok 1, s 24-32 

8 



 

Det betyder alltså att i växtriket dominerar insiktsenergin, i djurriket tyngdenergin osv. Alla 

de olika energierna är närvarande i alla rikena, men det är endast en av dem som dominerar, 

de andra är endast i mindre grad aktiva. 11

 

8.1 Växtriket 

Växten befinner sig i början av utvecklingsspiralen. Den dominerande energin är här 

instinktsenergin. Vad Martinus menar med det är att medvetandet som växten besitter består 

av instinktmässiga upplevelser. Alltså att dess dagsmedvetande endast består av ”aningar”. En 

växt kan inte uppleva något realistiskt faktum. De aningar växten har är av en primitiv natur 

och inte så detaljerade som djurens. Växternas fysiska liv är för den omedvetet. Men det 

betyder inte att hela dess medvetandeliv är en sömntillvaro. Växtens medvetenhet, dess 

aktivitet, befinner sig idet tillståndet som för oss är det samma som sömn. Dess medvetande 

bärs alltså inte av dess fysiska kropp, det är istället av andlig natur. 

Växten besitter till viss del rörelseförmåga. Den ”anar” solens sken och vänder sig mot dess 

ljus och värme, den anar mörkret och kyla och drar ihop sig, går i ide för vintern. 

 

Riket efter växtriket är djurriket, vilket växten utvecklas mot. Vissa växter visar på en längre 

kommen utveckling mot djurriket genom t.ex. fångstmekanismer som griper tag i insekter 

som den sedan ”förtär”. Dessa är tecken på begynnande rovdjurstendenser.12

De fysiska egenskaperna hos växter utvecklas när de bidrar till förändringar på det fysiska 

planet som ju är fallet på sommaren, då de blommar, sprider sina frön, ger nektar till bina osv. 

Eftersom att växten utvecklas mot att bli medveten på det fysiska planet så kommer den så 

småningom att behöva en mer lämpad kropp som kan bära dess medvetande, så att den kan 

fortsätta sin utveckling. Det är då den är redo att inträda i djurriket. 

8.2 Djurriket 

Väsendena här ligger så långt före växten i sin utveckling att de kan uppleva behag och 

obehag som ett realistiskt faktum, och inte bara ana, som är fallet med växterna. Eftersom att 

behag och obehag är det samma som lycka respektive lidande, så kommer växtväsendet 

                                                 
11 Kalén Nils, 1980. s.25-26 
12 Ibid, 26-27 
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genom sitt inträde i djurriket att för första gången kunna uppleva lycka och olycka medvetet i 

sitt normala vakna tillstånd. 13

Djurens utveckling har ständigt fortskridigt och aldrig stannat av. Den går ständigt vidare. 

Martinus nämner som exempel att dagens hundar har kommit längre i sin utveckling än 

forntidens hundar, vilka i sin tur nått längre än ännu mer avlägsna tiders ”urhundar” osv.  

Den dominerande energin i djurriket är den som Martinus benämner som tyngdenergin eller 

som han också kallar den, explosionsenergin. Tyngdenergin är den energi som möjliggör alla 

rörelser. Rovdjurets tyngd- eller explosionsenergi förkroppsligas genom deras smidighet, 

snabbhet, styrka, välutvecklade sinnesorgan, skarpa klor och tänder etc. Tyngdenergin är 

alltså den energi som är nödvändig för överlevnad i djurriket. Dock är gränsen mellan växt- 

och djurrike inte alltid tydlig. Det finns exempelvis organismer som till stor del av sin levnad 

lever rotade på havsbotten medan de i en senare del av livet är fritt kringsvävande. Så den 

energi som är dominerande i växtriket, instinktsenergin, finns även i djurriket, fast i mindre 

grad. Där kan vi se den genom instinkten hos flyttfåglarna, vissa fiskars vandring, lämlarnas 

tåg osv. Dessa beteenden är enligt Martinus inte bevis på ett sorts utvecklat förstånd hos 

djuren, som människor ibland vill göra gällande. Det är ett resultat av instinkt.  

Enligt Martinus tillhör människan i sitt nuvarande tillstånd djurriket. Den våldsamma kraft 

som rovdjuret använder för att fälla sitt byte är alltså ett exempel på tyngdenergi, människan 

däremot saknar det förkroppsligande av tyngdenergin som djuren ju har genom tidigare 

nämnda yttre egenskaper. Men p.g.a. sin intelligens har människan skapat tekniska eller 

mekaniska hjälpverktyg som pilar, skjutvapen, kanoner, bomber, tanks atombomber etc. De 

nuvarande förhållandena på jorden visar enligt Martinus att människan ännu bara är ”ett 

intelligent rovdjur”.  

Eftersom att det är på det fysiska planet som ett väsen för första gången, på ett realistiskt sätt, 

upplever lidande, så kommer detta påbörja utvecklingen av väsendets hitintills primitiva eller 

outvecklade känsloenergi, och det är denna energi som kännetecknar den dominerande 

energin i det följande riket och som därför utvecklar det mot detta.14

 

8.3 Det riktiga Människoriket 

Människan är den varelse på jorden som kommit längst i sin utveckling. Men som jag tidigare 

nämnde så tillhör den nuvarande människan enligt Martinus ännu till största delen djurriket. 

                                                 
13 Livets Bok 1, s.163 
14 Kalén Nils, 1980. s.27-29 
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Vi människor befinner oss på en vandring från djurriket till människoriket och bär därför på 

en del tyngdenergi, d.v.s. den som är dominerande hos djuren. Martinus använder Sfinxen 

som symbol för människan; vi har en tung djurisk kropp men ett mänskligt ansikte som 

blickar mot en ljusare framtid. Allt det lidande vi utsätts för här i den materiella världen är ett 

led i vår utveckling. Genom all nöd, sorg, sjukdom och elände så utvecklas känsloenergin, 

den som dominerar i det riktiga människoriket. Det är genom lidande som vår medkänsla 

utvecklas. Men den medkänsla som återfinns hos djur och hos den primitiva människan är 

mer av en instinktiv natur, som ett skydd för ”det egna” beståndet. Hos den riktiga människan 

har medkänslan utvecklats till fullständig nästakärlek som riktar sig mot alla levande väsen 

och denna medkänsla strävar inte efter några egna fördelar, den är utan egoism. Saker som 

hat, mord och krig förekommer då inte. Om vårt beteende visar hat, ilska, vrede etc., så är det 

ett tecken på att vår känsloenergi ännu är underlägsen vår tyngdenergi. Vårt beteende övergår 

till nästakärlek, stilla inre frid och harmoni när känsloenergin vuxit sig så stark att den så att 

säga tyglar känsloenergin.15

 

Martinus säger att människans tillvaro inte är rent fysisk. Att den uppfattas som en fysisk 

tillvaro beror på att människans dagsmedvetande bärs av den fysiska kroppen, vilken endast 

har sinnen för att uppfatta det fysiska. Den andliga världen förblir då alltså helt osynlig. Då är 

det den fysiska världen som vi uppfattar som verklig medan den andliga världen endast finns 

som tankar och tankebilder. Men enligt Martinus är den andliga världen i själva verket lika 

realistisk som den fysiska. 

 

8.4 Visdomsriket 

Energin som ska utvecklas för att vi ska inträda i visdomsriket kallar Martinus för 

intelligensenergin. Det är när denna energi är fullt utvecklad som människan får det som han 

nämner som kosmiskt medvetande. Intelligensenergin har dock tidigare hos den ännu inte 

färdiga människan haft viss aktivitet, vilket vi ju kan se på de uppfinningar som varit av stor 

betydelse för oss, allt från enkla redskap till sinnrika instrument och kommunikationsmedel. 

Men intelligensenergin i sig själv är varken god eller ond, den är neutral. Därför kan den 

också användas i destruktiva syften, vilket vi ju redan sett genom exempelvis alla de mer eller 

mindre avancerade vapen och bomber vi har uppfunnit. 

 
                                                 
15 Kalén Nils, 1980. s.30-32 
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Intuitionsenergin är den som här står under utveckling, och väsendena har en god tillgång till 

den. Martinus har kallat visdomsriket för ”Guds verkstad”. Detta eftersom att man här är 

mottagare av impulser från den gudomliga världen (eller det gudomliga riket) som sedan på 

det fysiska planet blir konkret förverkligat genom t.ex. åskådningar och läror.16

 

Martinus förklarar hur intuitionsenergin på detta plan upplevs och hur den får en till att kunna 

skåda genom alla livets mysterier; eftersom att alla de tidigare dominerande energierna blivit 

fullt utvecklade så finns det inte något motstånd eller blockeringar i dem, vilket möjliggör att 

intuitionsenergin kan ”stråla” igenom dem. Individen har i detta läge fått sinnesorgan 

utvecklade som gör att han kan förnimma dessa strålar, eller energier. På så sätt kan han 

ansträngningslöst skåda genom alla dessa tidigare riken och dess tillhörande energier, alla 

dess mysterier. Han får full kunskap om dem. 

 

8.5 Den gudomliga världen 

Detta är den högsta formen av tillvaro som det levande väsendet kan uppnå. Energin som 

kulminerar här är intuitionsenergin. Man lever här i ”Guds närhet”, man upplever sig som ”ett 

med fadern” och är i fullkomlig harmoni med den gudomliga viljan. Intuitionen har, i 

förening med känsla och intelligens, varit det som gjort det möjligt för oss att skapa konst och 

litteratur. Utan en stor mängd intuition hade inte sådana som Michelangelo eller Leonardo da 

Vinci kunnat åstadkomma sina mästerverk och våra ”heliga skrifter” hade inte kommit till 

världen. 

 

Kulminationen av intuitionsenergin, dess fulla utveckling i människan, är det samma som det 

Martinus benämner som kosmiskt medvetande. Det är ett medvetande som andra ägt före 

honom och som en dag alla ska komma att besitta. Det är detta medvetande som satte 

Martinus i stånd att kunna skriva Livets Bok.17

I den gudomliga världen besitter man alltså kosmiskt medvetande. Martinus beskriver att när 

han fick kosmiskt medvetande så fick han förmågan att fatta saker som omöjligt kunde 

uppfattas enbart med den fysiska förnimmelsen. Han såg hur varje begränsad sak, oavsett 

vilken storlek den hade, var en uppenbarelse av oändligheten och därmed evigheten. 

Evigheten framstod för honom att vara den fasta punkten medan däremot tiden och rummet 

                                                 
16 Kalén Nils, 1980. s.37-38 
17 Kalén Nils, 1980. s.37-38 
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var det rörliga. Hans medvetande var alltså beläget i evigheten som sträcker sig bortom alla 

tidsbegrepp. Han kände att han existerade både före och efter varje ting och kunde se både 

dess början och slut med hela dess livsbana. Han har kallat det medvetande han hade i första 

delen av sitt liv för ”lokalmedvetande”, i vilket han var medveten i tiden och rummet. Medan 

han beskriver sitt senare kosmiska medvetande som ett ”universalmedvetande”, där han var 

medveten i alla tider och rum samtidigt, eller i själva verket bortom dem. (Kosmiskt 

medvetande s.43-44)18

 

8.6 Salighetsriket (Mineralriket) 

Det sjätte och sista riket i kosmologin är salighetsriket, här är minnesenergin den 

dominerande. Alla de tidigare beskrivna rikena med deras grundenergier skapar det som 

Martinus benämner ”den yttre världen”. Den energi som nu blir gällande är den som skapar 

”den inre världen”. Detta säger Martinus att man lättare kan förstå om man vet att allt som 

sker under begreppet ”minnen” är identiskt med detaljer eller områden i den inre världen. Så 

att minnesenergin är den kulminerade energin betyder alltså att upplevelsen ligger i den inre 

världen. I denna del av livet befinner vi oss inte i en fysisk kropp, livet befinner sig som sagt 

på ett inre plan och är inte fysiskt. Själva upplevelsen av livet består av minnesupplevelser av 

tillstånd som väsendet upplevt i sitt liv med dess många olika epoker, både som växt, djur och 

människa. I detta rike återupplevs händelser och skeenden som ägt rum under dess oräkneliga 

liv i kretsloppet. De allra största lidanden som väsendet har gått igenom under sitt fysiska liv 

ses nu i ljuset av den gudomliga sanningen som enligt Martinus säger att ”allt är mycket gott”. 

Därför är detta också de lyckliga minnenas zon. ”Saligheten” når här sin högsta energi och 

kallas därför också för extasenergi.19

Jordemänniskan befinner sig som tidigare nämnts endast i tillvarons andra zon, eller rike, 

medan upplevelsen som nämns här ligger på det sjätte, och det betyder att jordemänniskans 

förmåga att uppleva sin inre värld är helt primitiv. Det beror på att minnesenergin då befinner 

sig i ett ”slumrande” läge. Och detta märker vi på vår egen minnesförmåga, vi minns inte de 

första åren av våra liv, inte ens gårdagen kan vi minnas i detalj. 

 

Varför står även mineralriket i detta rikes benämning? Martinus förklarar att eftersom 

väsendet i detta rike tillhör den inre världen, så uppstår det, där väsendet gränsar till den yttre 

                                                 
18 Martinus, Kosmiskt medvetande, 43-44 
19 Kalén Nils, 1980. s.39 
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världen, en viss form av stillastående. Detta kan vi spåra i de ting som vi betecknar som 

”livlösa” och som faller under benämningen mineraler. Detta rike kan inte betecknas enbart 

som mineralriket därför att det som ligger till grund för mineralerna till sin övervägande del 

manifesterar sig på det inre planet.20

 

Nu är det dock inte så att livets vandrig slutar här. Målet är nått men vandringen är inte slut. 

Om det hade slutat här så skulle det betyda stagnation och stillastående, vilket är något som 

inte förekommer i världsalltet eftersom att det är en levande organism i ständig rörelse och 

utveckling. Hur mycket vi än längtar efter något, och hur lyckliga vi än blir när vi får det, så 

kommer vi att bli mätta på det så småningom.  Så även i detta rike av salighet och extas så 

kommer väsendet att börja längta ut ur sin ”instängdhet” till livet i den yttre världen. Då sker 

ett återinträde i den fysiska världen, där väsendets strålformiga, eller icke-fysiska kropp 

förtätas till gasform, flytande form och sedan fast form. Sådana övergångar från andlig till 

fysik tillvaro ser vi bl.a. på stjärnor, planeter och himlakroppar. Vissa av dem är knappt 

synliga gasmoln medan andra har fast form, som våran jord. 

 

Förutom beskrivningarna av dessa sex grundenergier så räknar Martinus i sin kosmologi 

också med en sjunde, Modersenergin. Men denna är så att säga summan av alla 

grundenergier. Den är den energi i vilka alla de övriga ”vilar” eller utgår från. Den är deras 

moder så att säga. Denna energi har därför inget eget tillvaroplan och varken ska eller kan 

utvecklas.21

 

9 Reinkarnation 

Det som hittills tagits upp pekar redan gentemot att Martinus såg reinkarnation som en 

realitet. En realitet som han säger tillintetgör föreställningar om tillfälligheter och 

orättfärdigheter. Han säger att viljan är en drivande faktor när det gäller reinkarnationen. Vad 

han då menar är att de otillfredsställda önskningar som ett väsen har, överförs till nya jordeliv 

där de kan bli uppfyllda. Detta sker exempelvis genom att det får den fysiska kropp som 

behövs för att förverkliga dess önskan. När vi människor föds med olika egenskaper och 

anlag så beror det på att när man övergår till en ny tillvaro, alltså när man återföds, så tar man 

                                                 
20 Livets Bok 1, s.223-225 
21 Kalén Nils, 1980. s. 40-43 
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med sig hela summan av sitt utvecklingsstadium. Det är naturligt att man fortsätter sitt fysiska 

liv där det förra slutade. ”Var skulle det annars börja?”, säger Martinus. 

Ett väsen får alltså överfört resultatet av sin träning eller övning till sin nya tillvaro. Det är 

detta som vi kallar för egenskaper, talanger eller anlag. De är alltså utlösandet av önskningar, 

vilja och begär. Detta är något som vi kan se särskilt tydligt hos s.k. ”underbarn” inom olika 

områden, musik, konst, mattematik osv. Enligt Martinus är det inte logiskt att påstå att 

talangen är ett resultat av arv från föräldrarna. Var skulle i så fall talangerna som 

karaktäriserar den nutida människan komma ifrån? Våra förfäder hade ju varken telefon, bilar, 

flygplan, datorer eller något annat av det som vår kunskap idag har kulminerat i. Om 

talangerna endast existerade som arv från våra föräldrar, då skulle endast geniers barn bli 

genier, men vi vet ju att så inte är fallet. Föräldrar som har ”lägre begåvning” får likväl de 

väldigt begåvade barn och genier. Talang är ju det samma som rutin eller skicklighet. Men är 

inte skicklighet utan kunskap eller erfarenhet en omöjlighet? Vart kan då dessa talanger fått 

sin erfarenhet? Om återfödelsen inte existerade och man alltså endast fanns till i sitt 

nuvarande jordeliv, så skulle analyserandet av det inte kunna äga rum överhuvudtaget.  Och 

förhållandet att alla skulle befinna sig på högst olika stadier skulle då inte vara ett resultat av 

deras handlingar; Det skulle då vara naturens normala funktion att medan vissa föds under 

olyckliga omständigheter där de hela vägen till graven verkar vara förföljda av plågor, så föds 

andra under gynnsamma förhållanden med god trygghet genom hela livet.22

 

”Är det månne någon som kan leva på en sådan insikt eller känna salighet genom ett sådant 

naturens verk?”  23

 

På detta sätt resonerar Martinus vidare och säger att man kanske invänder mot detta och 

hävdar att denna företeelse är av det goda och gör de att efterföljande blir fullkomligare och 

får en högre och skönare tillvaro. Men detta vore då också meningslöst eftersom att de väsen 

som då kommer efter oss, de har ju aldrig tidigare levt, och kan ju då inte ha önskat någonting 

skönare eller ”högre” och skulle då inte kunna uppleva något som en fullkomligare tillvaro, 

de skulle ju bara dö med sina kroppar 

 

”Våra förfäders levnadsförhållanden kan ju omöjligt vara utlevda, föråldrade eller trista för 

de väsen som aldrig upplevt dem”  24

                                                 
22 Livets Bok 3, s.677-685 
23 Ibid, s.685 
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10 Karma 

Martinus kallar denna kraft, eller lag, förutom för karma, också för ödeslagen. Jag väljer att 

här nämna den som karma. 

Karman är en ”spegelprincip”. Vilket betyder att man i sitt eget öde utlöser en absolut exakt 

återgivning av det som man själv orsakat andra väsen. Det gäller mot alla väsen och alltså inte 

bara mot människor. Om man förtrycker eller tar någons frihet ifrån dem, så kommer man 

själv få uppleva motsvarande förtryck och frihetsberövelse. Men denna ”vedergällning” 

behöver man inte alls komma från den som vi utsatte detta för. Man kan inte på något vis 

ersätta det man utsatt någon annan för med t.ex. någon form av sjukdom eller annat obehag i 

sitt eget öde. Det skulle då inte vara till nytta, för karma är inte på något sätt en straffprincip, 

så i sin absoluta mening så finns det inget lidande som i sanning beror på ”hämnd”.  En sådan 

uppfattning finns enligt Martinus bara i den ännu djuriska delen av den primitiva människans 

medvetande eller mentalitet. Allt utlösande av energi är i sin djupaste mening endast orsak 

och verkan. Man kan inte så havre och skörda vete. 25

 

Att dagens människa, som ännu med en stor del av sitt medvetande, befinner sig i djurrikets 

primitivitet och okunnighet, inte tycker om lidande eller sitt s.k. ”mörka öde” beror endast på 

att hon inte har någon överblick över sin egen kosmiska tillvaro. Hon är ju endast medveten i 

sin begränsade fysiska tillvaro med dess speciella små detaljer. 26

 

Det ”goda” och det ”onda” som vi i våra liv blir träffade av är alltså återvändande energier 

som vi själva har sänt ut. Dessa energier tar olika lång tid på sig innan de återvänder, men 

återvänder gör de. Ibland kan de drabba oss nästan omedelbart, ibland efter många år, eller 

först i nästkommande liv eller ännu längre fram. Man kan likna det vid att de energier som vi 

sänder ut och som alltså utgör vår karma, färdas i banor av olika stora cirklar, ju större cirkel 

desto längre tid för energin att återvända och ju mindre den är desto snabbare återvänder 

energin, karman. Olika handlingar skapar olika stora sådana cirklar. 

 

                                                 
24 Ibid, s.683 
25 Livets Bok 4, s.1115 
26 Livets Bok 2, s.547 
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11 Könstillhörighet 

Vi människor är, i de allra flesta fall, antingen man eller kvinna. Vi har alltså, som Martinus 

uttrycker det, antingen en maskulin eller feminin pol. Den maskulina polen innehåller tankar 

och begär som är riktade gentemot, eller är begär efter, styrka och makt. Därför är de 

maskulina av naturen fientligt stämda mot likasinnade, d.v.s. mot de av deras eget kön. De har 

ju samma begär efter makt och blir således naturliga konkurrenter. Det är genom det 

maskulina som gudomen har gett oss möjligheten för utveckling när det gäller ”den dräpande 

principen”, eller kontrasten till ljuset och kärleken. Utan denna kontrast hade ljuset och 

kärleken aldrig kunnat upplevas. 

 

Den feminina polen innehåller tankar som ger en välbehags, eller lyckokänsla då de känner 

sig beskyddade. Det feminina är också det av naturen fientligt sinnat mot de av samma kön. 

De egenskaper de är födda att beundra finner de ju inte hos sitt eget kön. Vidare skriver 

Martinus att om de likväl finner dessa egenskaper hos någon av samma kön, så kan de inte 

anse dem normala och än mindre beundransvärda. Men han tillägger också att somliga säkert 

inte håller med i denna beskrivning av de maskulina och de feminina egenskaperna. Den kan 

ju inte vara korrekt eftersom att man ju i det dagliga liver ser de av samma kön som fattat 

tycke för varandra. Dessutom kan man se att många kvinnor har framträdande maskulina 

egenskaper såväl som många män har framträdande feminina egenskaper, och detta är 

fullständigt riktigt, intygar Martinus. Men att det är så ändrar inte på något sätt på dessa 

egenskapers indelning i en maskulin och en feminin natur, det blir istället till ett ofelbart bevis 

för att vi inte längre är så inplacerade i grupperna ”män” och ”kvinnor” som vi varit på 

tidigare utvecklingssteg. Män och kvinnors framträdande som rena maskulina eller feminina 

väsen är alltså i avtagande. Denna utveckling har kommit dit att det inte längre finns några 

hundraprocentiga ”han-” eller ”honväsen”. Det är således inte längre så att det finns de som 

inte har något som helst intresse annat än att ”äga” någon utav det motsatta könet. Det 

intresset har minskat och gör så alltjämt, vilket är något som vi kan märka på alla de 

besvärade och brustna äktenskap, ovilja mot att ha barn i äktenskap, abort, otrohet, lösaktiga 

och flyktiga förälskelser etc. Det är alltså en ny intressesfär som håller på att komma in som 

gör det omöjligt med ”det eviga äktenskapet”. Vi håller på att få en ny förmåga att beundra 

som inte alls har att göra med kön. Och denna nya ”intressesfär” är uteslutande 

förutsättningen för vår utveckling från djur till riktig människa, det riktiga människoriket. 27

                                                 
27 Livets Bok 3, s.756-759 
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Den feminina polen hos mannen växer och den maskulina avtar, medan förhållandet är det 

motsatta hos kvinnan. Man behåller sitt kön genom hela reinkarnationskedjan, med början i 

växtriket fram till det riktiga människoriket. Undantagsvis kan dock en individ i en eller 

annan inkarnation till det yttre framträda som en av det motsatta könet, men detta är tillfälligt 

och sker för att rätta till en eventuell obalans. När de båda polerna har kommit till full jämvikt 

så har vi tillslut blivit en ”riktig människa” och uppnått kosmiskt medvetande. 28

 

12 Målet och vägen 

För det första är människan enlig Martinus ännu inte en riktig människa, visserligen långt 

överlägsen djuren i sin mentalitet, intelligens och upplevelseförmåga, men hon har ännu inte 

fått kosmiskt medvetande och klivit in i det riktiga människoriket. Därför ligger den första 

destinationen i det riktiga människoriket. Men vidare måste vi också se, vad är målet för den 

riktiga människan? För att förstå det så behöver vi titta på utvecklingsspiralen där alla väsen 

befinner sig på vandring genom de sex rikena, från växtriket till salighetsriket. Och Martinus 

beskriver ju det så, att när vi nått salighetsriket så har vi kommit fram till målet. Men han 

nämner ju också att livet aldrig är stillastående, kosmos stagnerar aldrig och de som fullbordat 

livets kretslopp till salighetsriket kommer så småningom åter att inträda i ett nytt 

utvecklingsavsnitt, ett nytt spiralkretslopp. Skillnaden är den att genomgången nu kommer 

ske på ”ett högre” plan. Varje ny genomgång av spiralkretsloppet sker således på ett högre 

plan än det föregående. Så ska det fortsätta i all evighet. 29

 

Att det enligt Martinus kommer att fortsätta så i all evighet väcker genast frågor i oss. Evighet 

är ju det samma som alltid, för evigt. Han förklarar då vidare att tid endast kan skapas i en 

materiell värld. ”Intet” är ju det samma som den fysiska världens, eller rummets, gräns. Där 

något blir till ”intet” måste ju dess gräns gå. Tid är endast uttryck för materiella tings 

existenstid, och där dessa ting har upphört kan alltså ingen existenstid skapas. Om vi upplevde 

detta ”intet” så skulle det för oss inte existera något som helst fysiskt. Men det verkliga 

förhållandet är ju att det finns en fysisk realitet. Våra fysiska kroppar har alltså ett 

gränsområde för vad den kan uppleva. 30

                                                 
28 Kalén Nils, 1980, s. 73-74 
29 Kalén Nils, 1980, s. 48-49 
30 Livets Bok 1, s.203-204 
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Liksom vi människor utgör människosamhället så utgör de väsen som är planeter, solar, 

vintergator, galaxer etc. även de sina samhällen. Att dessa är just levande väsen är inte mer 

fantastiskt än att alla de celler och myriader av partiklar som finns i vår egen organism också 

är levande väsen. För liksom dessa små väsen befinner sig i vår organism som utgör deras 

universum, så befinner vi oss enligt samma lagar också i ett större, makrokosmiskt väsen, som 

utgör vårt universum. Enligt Martinus så utgör den samlade mänskligheten på jorden denna 

planetens hjärna medan den enskilda individen för sig själv endast utgör en av dess 

hjärnceller. 31

 

Vad krävs det då av oss, vilken väg förespråkar Martinus att vi ska följa? Enligt honom är den 

sanna vägen till fullkomlighet eller invigning utövandet av nästakärleken. En viktig 

stöttepelare i utvecklandet av nästakärleken är bönen och meditationen. Man behöver dock 

vara särskilt kunnig för att använda sig av dem, hanteras de fel så ska de stjälpa istället för att 

hjälpa. Detta förklarar han vidare genom att beskriva att i de österländska religionerna 

förekommer metoder, genom vilka man på konstgjord väg försöker få kontakt eller 

förbindelse med de högre kosmiska krafterna, vilket visserligen lyckas i vissa fall. Men denna 

konstgjorda väg är ett oberättigat inträde i det allra heligaste och på samma gång livsfarligt. 

Det är farligt därför att man genom en sådan meditation kan uppleva ett plötsligt nedslag av 

mycket höga kosmiska krafter i det fysiska medvetandet, som man inte ännu blivit mogen för 

genom tillämpning i det praktiska livet. De mycket höga kosmiska energierna slår då ner som 

en blixt i individens medvetande och framkallar en sorts andlig kortslutning. 

Nervsammanbrott, sinnesjukdom och sjukhus kan bli följden.  

Dessa höga krafter kommer automatiskt att träda in i människan när hon genom normal 

utveckling har nått fram till den absoluta osjälviskhetens eller nästakärlekens höjdpunkt. En 

sådan utveckling sker inte språngvis. En sådan väg uppnås inte genom enbart meditation. Man 

har inte kommit till livet för att låta sig tjänas utan för att tjäna. 32

 

”Det är alltså uteslutande förvandlingen av levnadsarten, från varje form av själviskhet till 

varje form av osjälviskhet, som är vägen till ljuset, vägen till invigning. Att gå i kloster, att 

överge människorna för att ständigt leva i ensamhet och blott passa och vårda sig själv 

                                                 
31 Livets Bok 1, s.43-44 
32 Livets Bok 6, s.1659-1663 
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andligt såväl som materiellt eller fysiskt kan inte i något enda fall vara uttryck för ren 

osjälviskhet”  33

 

När det gäller bönen, så rekommenderar Martinus på ett tämligen direkt sätt att vi ska 

använda oss utav bönen som vi känner som ”Fader vår” (”Vår fader” i Bibel 2000).  Bönen är 

baserad på det som han nämner som telepati. Vi sänder ut våra tankar till ett psykiskt plan 

som bebos av icke-fysiska väsen. Dessa kan vi kalla för ”skyddsandar”, deras uppgift är att 

besvara våra böner. Dessa icke-fysiska väsen finns i ett så brett omfång att de representerar 

alla de olika utvecklingsnivåerna hos oss. Därför kan alla sorts böner bli besvarade, såväl 

goda som onda böner. Det kan hända att en bön besvaras så snabbt att det helt enkelt betraktas 

som ett ”mirakel”. Denna princip av besvarning av böner är inte på något sätt någonting som 

kommer fram ur ”intet” som någon sorts trolleriformel. Det är en skapelse som möjliggörs 

genom psykiska krafter då de fysiska inte räcker till. 34

 

”Vi är nämligen aldrig i någon som helst situation övergiven och kan därför aldrig vid något 

tillfälle vara ensamma i universum. Det är här som man, istället för att betvivla och begå 

självmord, bör gå in i ’lönnkammaren’ och ’be till Fadern’, vilket vill säga: i särskilt hög 

grad begagna sig av den genom ’Fader vår’ anvisade direkta personliga inriktningen mot 

gudomen eller försynen.” (L3 s.699)35

 

13 Analys och Diskussion 

Något intressant som genast slår mig när det gäller den väg som Martinus förespråkar för att 

nå kosmiskt medvetande, är att han inte följde den själv. Han varnade stort för meditationens 

faror, men den utlösande faktorn verkade för honom själv vara den farliga meditationens 

skapande av ett nedslag av stora, höga, kosmiska krafter i honom själv. Vilket han varnar för. 

Han skrev ju: 

 ”Ett enda steg till, en enda bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden 

skulle med blixtens oerhörda kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro” 

 

Men här kan man också invända och säga att det är möjligt att han genom praktisk utövning 

av nästakärleken gjort sig i stånd, blivit mogen, för att ta emot dessa höga kosmiska energier. 
                                                 
33 Livets Bok 6, s.1663 
34 Livets Bok 3, s.699 
35 Ibid 
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Men som svar på detta kan man ju se att Martinus skrev att utvecklingen av människan inte 

sker språngvis utan denna energi kommer naturligt till människan när hon är mogen för den. 

Då kan man naturligtvis undra hur det egentligen låg till med Martinus kosmiska medvetande. 

Fick han kosmiskt medvetande genom naturlig utveckling? Eller fick han måhända det som 

en undantagsgåva av Gud för att kunna ge världen ett verk av den ”nya världsimpulsen” 

(förklaring av detta bergepp i följande nedre stycke) som skulle hjälpa människan att själv 

förstå och nå kosmiskt medvetande, genom hans förespråkade väg? Det förefaller för mig inte 

vara så att Martinus kosmiska medvetande var ett resultat av något annat än en utveckling 

som skedde just språngvis. 

 

Eftersom att Martinus såg sig själv som tidigare helt obildad, och att hans enda religiösa 

bildning innan han fick kosmiskt medvetande, bestod av det han visste om Jesus. Så är det 

onekligen så, om påståendet stämmer, att den som påverkat Martinus mest varit Jesus med 

den kristna läran. Detta påstående understryks då Martinus ganska ofta hänvisar till Jesus och 

citerar ur bibeln. Faktum är ju att namnet på Martinus stora kosmologiska verk är Tredje 

Testamentet, Livets Bok. Därav är det givet att Martinus på något sätt varit påverkad av det 

första och andra testamentet, eller det gamla och det nya testamentet. Detta är inte något som 

han sticker under stol med. Man finner en ganska utförlig förklaring av detta i hans verk, som 

är viktig att förstå i diskussionen kring Martinus. För att förklara detta behöver jag förklara 

lite om det han kallar den nya och den gamla världsimpulsen, eller den mörka och den ljusa 

eller nya världsimpulsen; Genom den gudomliga skapelseprincipen, vilken jag kort beskrev 

under Skapelse och utveckling, så skapar gudomen genom att den finns i alla ting och genom 

dem skickar den sina impulser som då leder till vissa typer av skapelse. Den typ av skapelse 

som har varit den rådande för mänskligheten på jorden har hitintills varit den gamla, eller 

mörka, världsimpulsen. Däremot så har den nya, ljusa, världsimpulsen gjort sig allt mer 

gällande genom tiderna. När dessa ljusa impulser når oss så skapas vad vi kallar för ”religiösa 

tankar”, och för dessa har vi sedan skapat system som vi kallar för religioner. Men efter hand 

som den ljusa impulsen ökar i styrka och allt mer underminerar den mörka så förändras också 

våra religiösa tankar. Så de religioner som tidigare varit uppbyggande och stimulerande för 

oss blir allt mer föråldrade och primitiva. Därför kan inte våra religiösa skrifter fortsätta att 

alltid vara uppbyggande för oss. 36

 

                                                 
36 Livets Bok 1, s.40-41 
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Ett symptom på den nya världsimpulsen är den stigande intelligensutvecklingen, att de 

tillhörande den gamla världsimpulsens intelligensutveckling inte var lika långt sprungna kan 

vi se genom det symboliska språket, som vi kan se i bibeln t.ex. Men nu vill människan allt 

mer ha fullt sammanhängande tankeföljder för att tillfredställa sin växande intelligens och 

intuition.37 Därför kan det tredje testamentet ses som fortsättningen av det som Jesus utlovade 

genom ”Hjälparen, den Helige Ande”. Fortsättningen på det första och andra testamentet blir 

logiskt det tredje testamentet. Detta är alltså enligt Martinus ett uttryck för den nya 

världsimpulsen. 

 

Man kan då fråga sig; om Martinus hade levt i ett annat land och haft en annan religiös 

prägling och där genomgått sitt ”gyllene elddop”, eller vilket namn han då hade använt för 

det, hade han då istället skrivit en fortsättning på en annan helig skrift? Hade vi då sett den 

nya världsimpulsens fortsättning på t.ex. Koranen eller Vedaskrifterna? 

Inte desto mindre så ser vi här vad Martinus varit påverkad av.  

 

För att gå in djupare i detalj för att se på vilket sätt Martinus var påverkad av just Jesus och 

bibeln så kan vi dyka ned på ett antal ställen i Livets bok eller i denna uppsats där vi finner 

begrepp som används i bibeln som också Martinus själv använder. Vi kan börja med uttrycket 

”elddop”. Han beskriver att den eld som i bibeln svävade över vattnet, brann i busken för 

Moses, i vilken Jesus blev förklarad på berget och som förde Elias till himlen. Det var denna 

eld som kom in honom då han i sitt ”elddop” fick kosmiskt medvetande. Vi ser ju också att 

andra delen i ordet är ”dop”, vilket ju också den är en kristen företeelse. Johannes döparen 

döpte Jesus och Guds ande sänkte sig över honom. 

 

”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg 

Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: 

”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” 38

 

Därför kan man ju också säga att i Martinus ”eldop” sänkte sig också där Gud över honom. 

Att han använder just ordet elddop, borde bero på att man i bibeln ofta beskriver hur Gud 

visar sig genom en eld, som jag nämnde ovan. 

”Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske” 39

                                                 
37 Livets Bok 1, s.48-49 
38 Bibel 2000, s.1211 
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Elddop är då det samma som Guds andes förening med honom själv. För sin inre syn såg han 

det som ett kristusliknande väsen som förenades med honom. När Martinus skriver om Gud 

använder han just antingen begreppet Gud, den Heliga ande, eller Fadern. Alla dessa begrepp 

återfinner vi i den kristna läran. Det gudomliga vetandet, den allra högsta formen av vetande i 

universum, vilket är detsamma som guds eget medvetande, är enligt Martinus det som man i 

bibeln benämner som ”den Helige Ande”. 40

 

Man kan på ett flertal ställen i Livets bok se att Martinus varit inspirerad och påverkad av 

Jesus. Han skriver exempelvis: 

”Det är lätt att inse, att om alla människor vore t.ex. lika osjälviska som Kristus, så skulle 

freden ha blivit den allenarådande verkligheten på jorden” 41

 

Han använder Kristus som det rena levnadsexemplet på hur ens psyke och mentalitet borde 

vara förskaffat för att man ska kunna få ”kosmiskt medvetande”. Martinus nämner i detta 

sammanhang att Jesus ju har sagt att; Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till 

Fadern utom genom mig. Enligt Martinus så menar Jesus med detta att ingen får kosmiskt 

medvetande, upplevelse av odödlighet eller blir ett med Fadern, utan att ha den inställning i 

sitt psyke eller medvetande som Jesus hade. 42

 

14 Sammanfattning 

Vad är det huvudsakliga innehållet i Martinus kosmologi? 

Jag har enligt min bästa förmåga återgett det huvudsakliga innehållet i Martinus kosmologi, 

Livets Bok, Det Tredje Testamentet. Alla delar i den ter sig sammanflätade på så vis att de är 

beroende av varandra för att bilda logiken i den helhetssyn i den världsbild som Martinus ger. 

Vilken jag tycker faktiskt känns just logisk. Reinkarnationen är beroende av spiralkretsloppet, 

vilket i sin tur är beroende av de sex rikena, vilka i sin tur är beroende är karma osv. Martinus 

har på så viss målat upp hela kartan för vår utveckling, inte bara människors utan alla 

”levande väsen”, som Martinus hade sagt.  

 

                                                 
39 Bibel 2000, s.68 
40 Livets Bok 6, s.1660 
41 Livets Bok 5, s.1453 
42 Ibid 
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Vad är målet och vägen för människan? 

Genom förklaringen av alla rikena fram till det sjätte, så förstår vi var målet för människan 

ligger. Salighetsriket, kanske något liknande som det man kallar för Nirvana inom 

Buddhismen. Men vad vi också förstått av Martinus så är visserligen salighetsriket 

människans mål, men det betyder inte att det tar slut där, man kommer så småningom att 

återfödas i en ”högre” form av liv, som planet, galax eller liknade o.s.v. i all evighet.  I detta 

samband lär vi oss också något viktigt som vi behöver veta för att förstå svaret med vad detta 

mål för människan är. Nämligen hur det ligger till med existenstid; det är bara när vi till 

största delen är förankrade i den fysiska delen av verkligheten som vi upplever tid. När vi 

befinner oss i det som Martinus kallar ”intet”, utanför den materiella världen, då finns det 

ingen upplevelse av tid. Då får begreppet ”evighet” en annan innebörd. Vi kan inte förstå att 

utvecklingen ska fortsätta i all evighet eftersom att vi tänker i tidstermer. Evighet har 

egentligen inte alls med tid att göra. 

 

När det så gäller vilken väg människan ska följa så förespråkar Martinus starkt att man ska 

träna sig på nästakärleken och bli ett levande exempel för den. En uppfattning som man ju får 

av Jesus i bibeln, en sorts nästakärlekens mästare. Han menar också att man kan använda bön 

och meditation. Men han höjer också ett varningens finger för detta, särskilt för meditation 

men även lite för bönen. För Martinus förklarade ju bönen som telepati till icke-fysiska väsen 

som har till uppgift att besvara våra böner. Och en bön kan ha både god och ond avsikt, båda 

sorter besvaras. Därför rekommenderar han en säker bön som finns angiven i bibeln, 

nämligen ”Fader Vår”. Meditationen beskriver han som särskilt farlig. Den kan göra att 

individen plötsligt kommer i kontakt med kosmiska energier som är mycket högre än det som 

man gjort sig redo för genom praktisk tillämpning. Följden kan bli att man helt enkelt blir 

galen, hamnar på sinnessjukhus eller får nervsammanbrott. Märkligt nog verkar Martinus 

kosmiska medvetande vara resultatet av att han plötsligt kom i kontakt med höga kosmiska 

energier. Och jag ställer mig därför frågan om Martinus på något vis fick kosmiskt 

medvetande som en undantagsgåva från Gud. 

 

På vilket sätt har Martinus påverkats av andra? 

Jag har kunnat konstatera att Martinus påverkats av Jesus och den kristna läran. Genom det 

skrivspråket han använder stöter man på begrepp som man också kan uppleva som typiskt 
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kristna, som finns i bibeln. Fadern, den Helige Ande, salighet, nästakärlek och karman 

nämner han på det sättet att det som man sår det får man också skörda. Dessutom använder 

han sitt uttryck ”elddop” vilket jag visar i denna uppsatts har klara likheter med de kristna 

betydelserna av ”eld” och ”dop”. Han nämner Jesus som en högsta förebild på hur man bör 

öva sin mentalitet och tanke för att få kosmiskt medvetande. Kristendomen var den enda 

religiösa läran han skolats i. Därför var han påverkad av den när han materialiserade sina 

tankar i ord på papper. Jesus är naturligtvis en förebild för de kristna, och det var han även för 

Martinus. 
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2 Inledning


Jag hade tidigare hört talas om Martinus och vissa av hans utsagor. Det var något som väckte mitt intresse och min diskussions- och undersökningslystnad om hans lära. Tittar man efter böcker att läsa för att förstå hans lära så finner man ett verk på sju band med sammanlagt ca 3000 sidor att läsa. Ska man då på ett sakligt och riktigt sätt diskutera Martinus så krävs det att man känner till de huvudsakliga punkterna i detta stora verk. Av dessa anledningar kändes det som en bra idé att få ihop dessa huvudsakliga punkter till en något mer koncentrerad form och sedan finna intressanta saker att diskutera i den. Naturligtvis är det då mycket viktigt att jag får ner just det allra viktigaste för att uppsatsen ska kunna få en så rättvis och saklig diskussion och analys som möjligt.

3 Syfte


Syftet med uppsatsen är att först kartlägga och lyfta fram det huvudsakliga och viktigaste innehållet i Martinus kosmologi, återgiven i hans huvudsakliga verk; Det Tredje Testamentet, Livets Bok. Jag ämnar också undersöka vem eller vad som Martinus varit påverkad av. Allt detta så att man sedan kan diskutera och finna svar på:


· Vad är det huvudsakliga innehållet i Martinus Kosmologi?


· Vad är målet och vägen för människan?


· På vilket sätt har Martinus påverkats av andra?


4 Metod


Metoden som jag använder mig av är litteraturstudier. Den primära källan är Livets bok/Tredje testamentet av Martinus, hans största och huvudsakliga arbete som består av 7 band. Till min hjälp har jag även boken Kosmisk Livssyn av Nils Kalén. I denna bok finner man Kaléns uppfattning om vad det huvudsakliga innehållet i Livets Bok är. Detta ger mig en bredare synvinkel gällande det huvudsakliga innehållet. Jag har även två fristående böcker av Martinus till min hjälp, vilka är inriktade på specifika ämnen för att tydliggöra delar jag tycker är viktiga att förstå kring Martinus. Dessa är Kosmiskt Medvetande och Kring min missions födelse. Den förstnämnda belyser givetvis vad kosmiskt medvetande är och den senare belyser det ”elddop” som jag kommer förklara längre fram. Till min hjälp använder jag också Bibel 2000. Denna är bra då jag behöver undersöka om Martinus kan ha påverkats av Bibeln och Jesus.

5 Disposition


Efter denna inledande del med inledning, syfte och metod följer en kortare bakgrund om Martinus och om varför Livets Bok skrevs. Sedan följer delen där jag förklarar det huvudsakliga ur livets bok, med start i skapelse och utveckling och utvecklingsspiraler. Därefter kommer jag in på de sex rikena med dess tillhörande grundenergier. Efter dessa följer Reinkarnation, Karma, Könstillhörighet och Målet och Vägen. Jag kommer sedan in på min analys och diskussionsdel där jag utreder den frågeställning jag har. Sedan följer sammanfattningen där man kan se vad jag kommit fram till. Sist i uppsatsen finns Käll- och litteraturförteckningen.

6 Bakgrund


6.1 Det gyllene elddopet


Martinus föddes på den danska landsbygden. I sitt liv kom han aldrig till att studera någonting utöver den vanliga folkskoleutbildningen med dess småskaliga kristendomsundervisning vilken för honom utgjorde två gånger tre timmar i veckan på sommaren och på vintern något mer.
 Hur kan det då komma sig att han som i princip obeläst man kom att skriva flertalet böcker, varav hans huvudverk bestående av sju böcker, är fyllda med fakta om vår kosmiska natur, som vida överträffar det han studerat?

Martinus förklarar detta genom att beskriva det som han betecknar som sitt ”gyllene elddop”, vilket skulle bli den utlösande faktorn, eller förändringen, som resulterade i all hans kunskap.


Före detta ”elddop” var han ovetande om allt som hade att göra med andliga realiteter, saker som odödlighet, återfödelse, ödets lagar och djurens sanna identitet var för honom helt okänt. Han hade inte haft någon som helst realistisk upplevelse av gudomens närhet. Så han var, religiöst sett, ett oskrivet blad. Men han hade inte desto mindre en innerlig kärlek till Gud. I en svår situation frågade han sig alltid vad Jesus skulle ha gjort, och han menar att svaret alltid kom direkt, inom bråkdelen av en sekund. 


Han kom så en dag att efter en väns rekommendation att gå och låna en teosofisk bok. Han kom dock aldrig att läsa klart boken. Det han minns av den är att den föranledde honom till att meditera över Gud. Han satte sig för att göra detta och utan att han visste hur så befann han sig i ett tillstånd där det föreföll honom som att han var platsen för något oändligt upphöjt. En ljuspunkt uppstod i fjärran som närmade sig honom, han såg att ljuset kom från ett kristusliknande väsen. När kristusväsendet var alldeles framför honom så öppnade det sig som till en omfamning och gick rakt in i och förenades med honom själv. I detta skede såg han jorden badandes i ljuset från hans eget inre, den blev förvandlad till ”Guds rike”.  Han kom då åter tillbaka till den fysiska tillvaron där allting syntes vara som förr, men detta ”Guds rike” liksom lyste kvar i honom, i hans kropp och nervbanor. Det blev för honom omöjligt att fortsätta läsandet av boken av rent psykiska orsaker då det kändes som att hans hjärna rent av skulle komma att sprängas. 


Då han följande dag åter satte sig tillrätta för att meditera var han igen, helt plötsligt, åter omgärdad av det strålande gudomliga ljuset.


”Jag såg in i en blå, lysande himmel, vilken liksom drogs åt sidan, varvid en ny och ännu mer lysande himmel blev synlig. Och på så sätt fortsatte det, ända till dess en himmel framträdde, vilken var av en så hastigt vibrerande materia, att jag här kände mig vara på höjden eller toppunkten av vad min organism och mitt medvetande kunde tåla. Ett enda steg till, en enda bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden skulle med blixtens oerhörda kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro. Men under de bråkdelar av en sekund, som upplevelsen varade, upplevde jag en värld av helighet, renhet, harmoni och fullkomlighet. Jag befann mig i ett hav av ljus. Detta var inte som i min första uppenbarelse vitt som snö utan hade guldets färg. Alla detaljer var av eld och liksom förgyllda. Genom det hela vibrerade små gyllene trådar, som blänkte och glittrade här och där, i allt och överallt. Jag kände att detta var Guds medvetande, hans egen tankesfär. Det var den materia, den allmakt, den högsta levande kraft, genom vilken det gudomliga jaget styrde och ledde oceaner av världar, vintergator och stjärnehärar, i mikrokosmos såväl som i makrokosmos”  


Han beskriver att den eld som i bibeln svävade över vattnet, brann i busken för Moses, i vilken Jesus blev förklarad på berget och som förde Elias till himlen, den fanns nu i honom själv, i hans hjärta och hela väsen. Han beskriver sitt medvetande att ha blivit ett ”kosmiskt medvetande” och att han permanent, i vaket dagsmedvetande kunde skåda alla de synliga krafter bakom materien som höll upp den, osynliga orsaker, grundprinciper och grundenergier. Det var alltså på detta sätt som han fick all kunskap och alltings natur.

6.2 Varför skrevs Livets bok?


För Martinus verkar anledningen till skapandet av Livets bok vara resultatet av en pliktkänsla som kom utav hans förstahandskunskap och självsyn angående de kosmiska realiteterna. Han kände att han var i direkt förbindelse med vad som var det absoluta och direkta svaret på vad som var sanning. Han såg det därför som sin plikt att ge dessa svar till de människor som sökte den. Han säger att det inte är meningen i den gudomliga planen att endast några få privilegierade ska kunna studera och lära sig om de högsta realiteterna. En annan viktig faktor för honom var att spridningen av sådana studier och kunskaper var ett väldigt starkt instrument för att kunna skapa en bestående fred.
 I detta samband är han också noga med att tillägga att Livets bok inte på något sätt gör anspråk på att vara det enda ”saliggörande”. Sådana anspråk säger han vara symptom eller kännetecken på okunnighet.
 Tanken är inte heller att läsare på något sätt ska bli dogmatiskt bundna till den. Han säger att det absolut inte är till nytta att söka upplysningar i boken om personen finner de mest inspirerande upplysningarna i form av andra läror såsom islam, buddhismen, kristendomen eller andra läror. På samma sätt lönar sig då inte heller det motsatta, att söka på dessa ställen om man finner de mest inspirerande upplysningarna i livets bok. Den har därför inte till uppgift att leda människor bort från deras nuvarande religion eller uppfattning om livet, uppgiften ligger i att leda sanningssökaren till förståelse om den dagliga livsupplevelsen med både sina behagliga och obehagliga erfarenheter. På grund av dessa anledningar ska livets bok i inget fall komma att stimulera till skapandet av någon sekt, religion eller trosbekännelse.


7 Skapelse och utveckling


Varje levande väsen som kommer till världen, vare sig det är människa, djur, växt eller mineral bidrar de alla till hur livet här yttrar sig och hurdant vårt öde kommer att bli, särskilt med tanke på att vi har en fri vilja. Sammanslagningen av dessa, som enligt Martinus alla är levande väsen, utgör den manifestation som vi kallar för naturen. Hur vårt liv gestaltar sig är till stora delar påverkbart, exempelvis genom påverkan av våra medmänniskor men också genom påverkan och reglering av alla övriga krafters inflytande på oss. Vi kan skapa fruktansvärda obehag såväl som strålande behag. Det är med vår fria vilja som vi styr vad vi kommer att uppleva, och den fria viljan är i sin tur reglerad av vår egen kunskap. Så det är alltså vår kunskap som avgör om vi ska möta ett lyckligt eller olyckligt öde. Alla levande väsens manifestation, eller ”kamp för tillvaron”, är identisk med strävan efter att övervinna allt som till sin natur är obehagligt. Detta kan vi se återspeglat i t.ex. våra skolor, sjukhus, välgörenhetsorganisationer, polis, brandväsen etc.  Det är just denna kamp som Martinus benämner som utveckling. 


Fundamentet, eller grunden, för all utveckling och upplevelse av livet kallar Martinus för ”den gudomliga skapelseprincipen”. Denna är av en så allomfattande natur att den är den absoluta oundgängliga betingelsen för all utveckling, den är den bärande grundprincipen.


7.1 Utvecklingsspiraler


För att kunna förstå den ovanstående ”gudomliga skapelseprincipen” så behöver vi se den som en helhet som i sig innefattar alla manifestationer. En sådan helhet utgör vad man kan kalla för ett kosmiskt utvecklingsavsnitt, och dessa har Martinus i Livets Bok gett namnet utvecklingsspiraler.

Varför utvecklingen liknas vid en spiral är för att efter hand som vi utvecklas så kommer vi att gå mot för oss nya allt högre nivåer. Hade man istället liknat utvecklingen med en ring så hade det inneburit att vi hela tiden stannat kvar på samma nivå och börjat om från början, vilket inte är fallet. Dessa utvecklingsspiraler fungerar genom kontrasternas princip. Vad han menar med detta är att i spiralens första hälft kommer individen att utveckla begär, eller kärlek, till materien, vilket kulminerar i stigande egenkärlek, eller egoism. Det är denna typ av livsupplevelse som innehas av djuren men som senare också blir en del av människans medvetande, som befordrar kannibalism och köttätande. Här är de betingande känslorna sådana som hat, avundsjuka, svartsjuka, hänsynslöshet etc., konsekvenserna blir därav sådana som mord, krig, hat och lemlästning. Martinus poängterar också i detta samband att detta inte innebär att han gör angrepp mot någon. Alla dessa betingelser, som vi kallar för onda, är livsvillkor som krävs för våran självbevarelsedrift.


I andra hälften av spiralen utvecklas individens kärlek till andra levande väsen. Detta blir det väsentliga och kommer stå över materien. Andra levande väsen kommer att betyda allt och individen kommer att uppleva en känsla av samhörighet med dem. Detta kulminerar sedan i en känsla där individen upplever sig själv som ”ett med fadern”.


Här kan vi förstå kontrasternas betydelse i utvecklingsspiralen. Martinus säger att varje form av upplevelse kräver att man har upplevt dess motsats, vi kan inte uppleva ljus om vi inte upplevt mörker. Kontrasterna kompletterar varandra till en enhet och såväl det mörka som det ljusa är i sin yttersta mening en gudomlig välsignelse.


8 Rikena


Evolution, alltså det levande väsendets utveckling, försiggår enligt Martinus i sex olika zoner, eller riken. Dessa är:


1, Växtriket


2, Djurriket


3, Det riktiga människoriket


4, Visdomsriket


5, Den gudomliga världen


6, Salighetsriket (Mineralriket)


De levande väsendena befinner sig på en ständig ”vandring” genom de här rikena. I varje rike dominerar en specifik energi som visar vad som är karaktäristiskt för det. Dessa är, i ordning:


1, Insiktsenergin


2, Tyngdenergin


3, Känsloenergin


4, Intelligensenergin


5, Intuitionsenergin


6, Minnesenergin


Det betyder alltså att i växtriket dominerar insiktsenergin, i djurriket tyngdenergin osv. Alla de olika energierna är närvarande i alla rikena, men det är endast en av dem som dominerar, de andra är endast i mindre grad aktiva. 


8.1 Växtriket


Växten befinner sig i början av utvecklingsspiralen. Den dominerande energin är här instinktsenergin. Vad Martinus menar med det är att medvetandet som växten besitter består av instinktmässiga upplevelser. Alltså att dess dagsmedvetande endast består av ”aningar”. En växt kan inte uppleva något realistiskt faktum. De aningar växten har är av en primitiv natur och inte så detaljerade som djurens. Växternas fysiska liv är för den omedvetet. Men det betyder inte att hela dess medvetandeliv är en sömntillvaro. Växtens medvetenhet, dess aktivitet, befinner sig idet tillståndet som för oss är det samma som sömn. Dess medvetande bärs alltså inte av dess fysiska kropp, det är istället av andlig natur.


Växten besitter till viss del rörelseförmåga. Den ”anar” solens sken och vänder sig mot dess ljus och värme, den anar mörkret och kyla och drar ihop sig, går i ide för vintern.


Riket efter växtriket är djurriket, vilket växten utvecklas mot. Vissa växter visar på en längre kommen utveckling mot djurriket genom t.ex. fångstmekanismer som griper tag i insekter som den sedan ”förtär”. Dessa är tecken på begynnande rovdjurstendenser.


De fysiska egenskaperna hos växter utvecklas när de bidrar till förändringar på det fysiska planet som ju är fallet på sommaren, då de blommar, sprider sina frön, ger nektar till bina osv. Eftersom att växten utvecklas mot att bli medveten på det fysiska planet så kommer den så småningom att behöva en mer lämpad kropp som kan bära dess medvetande, så att den kan fortsätta sin utveckling. Det är då den är redo att inträda i djurriket.

8.2 Djurriket


Väsendena här ligger så långt före växten i sin utveckling att de kan uppleva behag och obehag som ett realistiskt faktum, och inte bara ana, som är fallet med växterna. Eftersom att behag och obehag är det samma som lycka respektive lidande, så kommer växtväsendet genom sitt inträde i djurriket att för första gången kunna uppleva lycka och olycka medvetet i sitt normala vakna tillstånd. 


Djurens utveckling har ständigt fortskridigt och aldrig stannat av. Den går ständigt vidare. Martinus nämner som exempel att dagens hundar har kommit längre i sin utveckling än forntidens hundar, vilka i sin tur nått längre än ännu mer avlägsna tiders ”urhundar” osv. 

Den dominerande energin i djurriket är den som Martinus benämner som tyngdenergin eller som han också kallar den, explosionsenergin. Tyngdenergin är den energi som möjliggör alla rörelser. Rovdjurets tyngd- eller explosionsenergi förkroppsligas genom deras smidighet, snabbhet, styrka, välutvecklade sinnesorgan, skarpa klor och tänder etc. Tyngdenergin är alltså den energi som är nödvändig för överlevnad i djurriket. Dock är gränsen mellan växt- och djurrike inte alltid tydlig. Det finns exempelvis organismer som till stor del av sin levnad lever rotade på havsbotten medan de i en senare del av livet är fritt kringsvävande. Så den energi som är dominerande i växtriket, instinktsenergin, finns även i djurriket, fast i mindre grad. Där kan vi se den genom instinkten hos flyttfåglarna, vissa fiskars vandring, lämlarnas tåg osv. Dessa beteenden är enligt Martinus inte bevis på ett sorts utvecklat förstånd hos djuren, som människor ibland vill göra gällande. Det är ett resultat av instinkt. 


Enligt Martinus tillhör människan i sitt nuvarande tillstånd djurriket. Den våldsamma kraft som rovdjuret använder för att fälla sitt byte är alltså ett exempel på tyngdenergi, människan däremot saknar det förkroppsligande av tyngdenergin som djuren ju har genom tidigare nämnda yttre egenskaper. Men p.g.a. sin intelligens har människan skapat tekniska eller mekaniska hjälpverktyg som pilar, skjutvapen, kanoner, bomber, tanks atombomber etc. De nuvarande förhållandena på jorden visar enligt Martinus att människan ännu bara är ”ett intelligent rovdjur”. 


Eftersom att det är på det fysiska planet som ett väsen för första gången, på ett realistiskt sätt, upplever lidande, så kommer detta påbörja utvecklingen av väsendets hitintills primitiva eller outvecklade känsloenergi, och det är denna energi som kännetecknar den dominerande energin i det följande riket och som därför utvecklar det mot detta.


8.3 Det riktiga Människoriket


Människan är den varelse på jorden som kommit längst i sin utveckling. Men som jag tidigare nämnde så tillhör den nuvarande människan enligt Martinus ännu till största delen djurriket. Vi människor befinner oss på en vandring från djurriket till människoriket och bär därför på en del tyngdenergi, d.v.s. den som är dominerande hos djuren. Martinus använder Sfinxen som symbol för människan; vi har en tung djurisk kropp men ett mänskligt ansikte som blickar mot en ljusare framtid. Allt det lidande vi utsätts för här i den materiella världen är ett led i vår utveckling. Genom all nöd, sorg, sjukdom och elände så utvecklas känsloenergin, den som dominerar i det riktiga människoriket. Det är genom lidande som vår medkänsla utvecklas. Men den medkänsla som återfinns hos djur och hos den primitiva människan är mer av en instinktiv natur, som ett skydd för ”det egna” beståndet. Hos den riktiga människan har medkänslan utvecklats till fullständig nästakärlek som riktar sig mot alla levande väsen och denna medkänsla strävar inte efter några egna fördelar, den är utan egoism. Saker som hat, mord och krig förekommer då inte. Om vårt beteende visar hat, ilska, vrede etc., så är det ett tecken på att vår känsloenergi ännu är underlägsen vår tyngdenergi. Vårt beteende övergår till nästakärlek, stilla inre frid och harmoni när känsloenergin vuxit sig så stark att den så att säga tyglar känsloenergin.


Martinus säger att människans tillvaro inte är rent fysisk. Att den uppfattas som en fysisk tillvaro beror på att människans dagsmedvetande bärs av den fysiska kroppen, vilken endast har sinnen för att uppfatta det fysiska. Den andliga världen förblir då alltså helt osynlig. Då är det den fysiska världen som vi uppfattar som verklig medan den andliga världen endast finns som tankar och tankebilder. Men enligt Martinus är den andliga världen i själva verket lika realistisk som den fysiska.


8.4 Visdomsriket


Energin som ska utvecklas för att vi ska inträda i visdomsriket kallar Martinus för intelligensenergin. Det är när denna energi är fullt utvecklad som människan får det som han nämner som kosmiskt medvetande. Intelligensenergin har dock tidigare hos den ännu inte färdiga människan haft viss aktivitet, vilket vi ju kan se på de uppfinningar som varit av stor betydelse för oss, allt från enkla redskap till sinnrika instrument och kommunikationsmedel. Men intelligensenergin i sig själv är varken god eller ond, den är neutral. Därför kan den också användas i destruktiva syften, vilket vi ju redan sett genom exempelvis alla de mer eller mindre avancerade vapen och bomber vi har uppfunnit.


Intuitionsenergin är den som här står under utveckling, och väsendena har en god tillgång till den. Martinus har kallat visdomsriket för ”Guds verkstad”. Detta eftersom att man här är mottagare av impulser från den gudomliga världen (eller det gudomliga riket) som sedan på det fysiska planet blir konkret förverkligat genom t.ex. åskådningar och läror.


Martinus förklarar hur intuitionsenergin på detta plan upplevs och hur den får en till att kunna skåda genom alla livets mysterier; eftersom att alla de tidigare dominerande energierna blivit fullt utvecklade så finns det inte något motstånd eller blockeringar i dem, vilket möjliggör att intuitionsenergin kan ”stråla” igenom dem. Individen har i detta läge fått sinnesorgan utvecklade som gör att han kan förnimma dessa strålar, eller energier. På så sätt kan han ansträngningslöst skåda genom alla dessa tidigare riken och dess tillhörande energier, alla dess mysterier. Han får full kunskap om dem.


8.5 Den gudomliga världen


Detta är den högsta formen av tillvaro som det levande väsendet kan uppnå. Energin som kulminerar här är intuitionsenergin. Man lever här i ”Guds närhet”, man upplever sig som ”ett med fadern” och är i fullkomlig harmoni med den gudomliga viljan. Intuitionen har, i förening med känsla och intelligens, varit det som gjort det möjligt för oss att skapa konst och litteratur. Utan en stor mängd intuition hade inte sådana som Michelangelo eller Leonardo da Vinci kunnat åstadkomma sina mästerverk och våra ”heliga skrifter” hade inte kommit till världen.


Kulminationen av intuitionsenergin, dess fulla utveckling i människan, är det samma som det Martinus benämner som kosmiskt medvetande. Det är ett medvetande som andra ägt före honom och som en dag alla ska komma att besitta. Det är detta medvetande som satte Martinus i stånd att kunna skriva Livets Bok.


I den gudomliga världen besitter man alltså kosmiskt medvetande. Martinus beskriver att när han fick kosmiskt medvetande så fick han förmågan att fatta saker som omöjligt kunde uppfattas enbart med den fysiska förnimmelsen. Han såg hur varje begränsad sak, oavsett vilken storlek den hade, var en uppenbarelse av oändligheten och därmed evigheten. Evigheten framstod för honom att vara den fasta punkten medan däremot tiden och rummet var det rörliga. Hans medvetande var alltså beläget i evigheten som sträcker sig bortom alla tidsbegrepp. Han kände att han existerade både före och efter varje ting och kunde se både dess början och slut med hela dess livsbana. Han har kallat det medvetande han hade i första delen av sitt liv för ”lokalmedvetande”, i vilket han var medveten i tiden och rummet. Medan han beskriver sitt senare kosmiska medvetande som ett ”universalmedvetande”, där han var medveten i alla tider och rum samtidigt, eller i själva verket bortom dem. (Kosmiskt medvetande s.43-44)


8.6 Salighetsriket (Mineralriket)


Det sjätte och sista riket i kosmologin är salighetsriket, här är minnesenergin den dominerande. Alla de tidigare beskrivna rikena med deras grundenergier skapar det som Martinus benämner ”den yttre världen”. Den energi som nu blir gällande är den som skapar ”den inre världen”. Detta säger Martinus att man lättare kan förstå om man vet att allt som sker under begreppet ”minnen” är identiskt med detaljer eller områden i den inre världen. Så att minnesenergin är den kulminerade energin betyder alltså att upplevelsen ligger i den inre världen. I denna del av livet befinner vi oss inte i en fysisk kropp, livet befinner sig som sagt på ett inre plan och är inte fysiskt. Själva upplevelsen av livet består av minnesupplevelser av tillstånd som väsendet upplevt i sitt liv med dess många olika epoker, både som växt, djur och människa. I detta rike återupplevs händelser och skeenden som ägt rum under dess oräkneliga liv i kretsloppet. De allra största lidanden som väsendet har gått igenom under sitt fysiska liv ses nu i ljuset av den gudomliga sanningen som enligt Martinus säger att ”allt är mycket gott”. Därför är detta också de lyckliga minnenas zon. ”Saligheten” når här sin högsta energi och kallas därför också för extasenergi.


Jordemänniskan befinner sig som tidigare nämnts endast i tillvarons andra zon, eller rike, medan upplevelsen som nämns här ligger på det sjätte, och det betyder att jordemänniskans förmåga att uppleva sin inre värld är helt primitiv. Det beror på att minnesenergin då befinner sig i ett ”slumrande” läge. Och detta märker vi på vår egen minnesförmåga, vi minns inte de första åren av våra liv, inte ens gårdagen kan vi minnas i detalj.


Varför står även mineralriket i detta rikes benämning? Martinus förklarar att eftersom väsendet i detta rike tillhör den inre världen, så uppstår det, där väsendet gränsar till den yttre världen, en viss form av stillastående. Detta kan vi spåra i de ting som vi betecknar som ”livlösa” och som faller under benämningen mineraler. Detta rike kan inte betecknas enbart som mineralriket därför att det som ligger till grund för mineralerna till sin övervägande del manifesterar sig på det inre planet.


Nu är det dock inte så att livets vandrig slutar här. Målet är nått men vandringen är inte slut. Om det hade slutat här så skulle det betyda stagnation och stillastående, vilket är något som inte förekommer i världsalltet eftersom att det är en levande organism i ständig rörelse och utveckling. Hur mycket vi än längtar efter något, och hur lyckliga vi än blir när vi får det, så kommer vi att bli mätta på det så småningom.  Så även i detta rike av salighet och extas så kommer väsendet att börja längta ut ur sin ”instängdhet” till livet i den yttre världen. Då sker ett återinträde i den fysiska världen, där väsendets strålformiga, eller icke-fysiska kropp förtätas till gasform, flytande form och sedan fast form. Sådana övergångar från andlig till fysik tillvaro ser vi bl.a. på stjärnor, planeter och himlakroppar. Vissa av dem är knappt synliga gasmoln medan andra har fast form, som våran jord.


Förutom beskrivningarna av dessa sex grundenergier så räknar Martinus i sin kosmologi också med en sjunde, Modersenergin. Men denna är så att säga summan av alla grundenergier. Den är den energi i vilka alla de övriga ”vilar” eller utgår från. Den är deras moder så att säga. Denna energi har därför inget eget tillvaroplan och varken ska eller kan utvecklas.


9 Reinkarnation


Det som hittills tagits upp pekar redan gentemot att Martinus såg reinkarnation som en realitet. En realitet som han säger tillintetgör föreställningar om tillfälligheter och orättfärdigheter. Han säger att viljan är en drivande faktor när det gäller reinkarnationen. Vad han då menar är att de otillfredsställda önskningar som ett väsen har, överförs till nya jordeliv där de kan bli uppfyllda. Detta sker exempelvis genom att det får den fysiska kropp som behövs för att förverkliga dess önskan. När vi människor föds med olika egenskaper och anlag så beror det på att när man övergår till en ny tillvaro, alltså när man återföds, så tar man med sig hela summan av sitt utvecklingsstadium. Det är naturligt att man fortsätter sitt fysiska liv där det förra slutade. ”Var skulle det annars börja?”, säger Martinus.


Ett väsen får alltså överfört resultatet av sin träning eller övning till sin nya tillvaro. Det är detta som vi kallar för egenskaper, talanger eller anlag. De är alltså utlösandet av önskningar, vilja och begär. Detta är något som vi kan se särskilt tydligt hos s.k. ”underbarn” inom olika områden, musik, konst, mattematik osv. Enligt Martinus är det inte logiskt att påstå att talangen är ett resultat av arv från föräldrarna. Var skulle i så fall talangerna som karaktäriserar den nutida människan komma ifrån? Våra förfäder hade ju varken telefon, bilar, flygplan, datorer eller något annat av det som vår kunskap idag har kulminerat i. Om talangerna endast existerade som arv från våra föräldrar, då skulle endast geniers barn bli genier, men vi vet ju att så inte är fallet. Föräldrar som har ”lägre begåvning” får likväl de väldigt begåvade barn och genier. Talang är ju det samma som rutin eller skicklighet. Men är inte skicklighet utan kunskap eller erfarenhet en omöjlighet? Vart kan då dessa talanger fått sin erfarenhet? Om återfödelsen inte existerade och man alltså endast fanns till i sitt nuvarande jordeliv, så skulle analyserandet av det inte kunna äga rum överhuvudtaget.  Och förhållandet att alla skulle befinna sig på högst olika stadier skulle då inte vara ett resultat av deras handlingar; Det skulle då vara naturens normala funktion att medan vissa föds under olyckliga omständigheter där de hela vägen till graven verkar vara förföljda av plågor, så föds andra under gynnsamma förhållanden med god trygghet genom hela livet.


”Är det månne någon som kan leva på en sådan insikt eller känna salighet genom ett sådant naturens verk?”  


På detta sätt resonerar Martinus vidare och säger att man kanske invänder mot detta och hävdar att denna företeelse är av det goda och gör de att efterföljande blir fullkomligare och får en högre och skönare tillvaro. Men detta vore då också meningslöst eftersom att de väsen som då kommer efter oss, de har ju aldrig tidigare levt, och kan ju då inte ha önskat någonting skönare eller ”högre” och skulle då inte kunna uppleva något som en fullkomligare tillvaro, de skulle ju bara dö med sina kroppar


”Våra förfäders levnadsförhållanden kan ju omöjligt vara utlevda, föråldrade eller trista för de väsen som aldrig upplevt dem”  


10 Karma


Martinus kallar denna kraft, eller lag, förutom för karma, också för ödeslagen. Jag väljer att här nämna den som karma.


Karman är en ”spegelprincip”. Vilket betyder att man i sitt eget öde utlöser en absolut exakt återgivning av det som man själv orsakat andra väsen. Det gäller mot alla väsen och alltså inte bara mot människor. Om man förtrycker eller tar någons frihet ifrån dem, så kommer man själv få uppleva motsvarande förtryck och frihetsberövelse. Men denna ”vedergällning” behöver man inte alls komma från den som vi utsatte detta för. Man kan inte på något vis ersätta det man utsatt någon annan för med t.ex. någon form av sjukdom eller annat obehag i sitt eget öde. Det skulle då inte vara till nytta, för karma är inte på något sätt en straffprincip, så i sin absoluta mening så finns det inget lidande som i sanning beror på ”hämnd”.  En sådan uppfattning finns enligt Martinus bara i den ännu djuriska delen av den primitiva människans medvetande eller mentalitet. Allt utlösande av energi är i sin djupaste mening endast orsak och verkan. Man kan inte så havre och skörda vete. 


Att dagens människa, som ännu med en stor del av sitt medvetande, befinner sig i djurrikets primitivitet och okunnighet, inte tycker om lidande eller sitt s.k. ”mörka öde” beror endast på att hon inte har någon överblick över sin egen kosmiska tillvaro. Hon är ju endast medveten i sin begränsade fysiska tillvaro med dess speciella små detaljer. 


Det ”goda” och det ”onda” som vi i våra liv blir träffade av är alltså återvändande energier som vi själva har sänt ut. Dessa energier tar olika lång tid på sig innan de återvänder, men återvänder gör de. Ibland kan de drabba oss nästan omedelbart, ibland efter många år, eller först i nästkommande liv eller ännu längre fram. Man kan likna det vid att de energier som vi sänder ut och som alltså utgör vår karma, färdas i banor av olika stora cirklar, ju större cirkel desto längre tid för energin att återvända och ju mindre den är desto snabbare återvänder energin, karman. Olika handlingar skapar olika stora sådana cirklar.


11 Könstillhörighet


Vi människor är, i de allra flesta fall, antingen man eller kvinna. Vi har alltså, som Martinus uttrycker det, antingen en maskulin eller feminin pol. Den maskulina polen innehåller tankar och begär som är riktade gentemot, eller är begär efter, styrka och makt. Därför är de maskulina av naturen fientligt stämda mot likasinnade, d.v.s. mot de av deras eget kön. De har ju samma begär efter makt och blir således naturliga konkurrenter. Det är genom det maskulina som gudomen har gett oss möjligheten för utveckling när det gäller ”den dräpande principen”, eller kontrasten till ljuset och kärleken. Utan denna kontrast hade ljuset och kärleken aldrig kunnat upplevas.


Den feminina polen innehåller tankar som ger en välbehags, eller lyckokänsla då de känner sig beskyddade. Det feminina är också det av naturen fientligt sinnat mot de av samma kön. De egenskaper de är födda att beundra finner de ju inte hos sitt eget kön. Vidare skriver Martinus att om de likväl finner dessa egenskaper hos någon av samma kön, så kan de inte anse dem normala och än mindre beundransvärda. Men han tillägger också att somliga säkert inte håller med i denna beskrivning av de maskulina och de feminina egenskaperna. Den kan ju inte vara korrekt eftersom att man ju i det dagliga liver ser de av samma kön som fattat tycke för varandra. Dessutom kan man se att många kvinnor har framträdande maskulina egenskaper såväl som många män har framträdande feminina egenskaper, och detta är fullständigt riktigt, intygar Martinus. Men att det är så ändrar inte på något sätt på dessa egenskapers indelning i en maskulin och en feminin natur, det blir istället till ett ofelbart bevis för att vi inte längre är så inplacerade i grupperna ”män” och ”kvinnor” som vi varit på tidigare utvecklingssteg. Män och kvinnors framträdande som rena maskulina eller feminina väsen är alltså i avtagande. Denna utveckling har kommit dit att det inte längre finns några hundraprocentiga ”han-” eller ”honväsen”. Det är således inte längre så att det finns de som inte har något som helst intresse annat än att ”äga” någon utav det motsatta könet. Det intresset har minskat och gör så alltjämt, vilket är något som vi kan märka på alla de besvärade och brustna äktenskap, ovilja mot att ha barn i äktenskap, abort, otrohet, lösaktiga och flyktiga förälskelser etc. Det är alltså en ny intressesfär som håller på att komma in som gör det omöjligt med ”det eviga äktenskapet”. Vi håller på att få en ny förmåga att beundra som inte alls har att göra med kön. Och denna nya ”intressesfär” är uteslutande förutsättningen för vår utveckling från djur till riktig människa, det riktiga människoriket. 


Den feminina polen hos mannen växer och den maskulina avtar, medan förhållandet är det motsatta hos kvinnan. Man behåller sitt kön genom hela reinkarnationskedjan, med början i växtriket fram till det riktiga människoriket. Undantagsvis kan dock en individ i en eller annan inkarnation till det yttre framträda som en av det motsatta könet, men detta är tillfälligt och sker för att rätta till en eventuell obalans. När de båda polerna har kommit till full jämvikt så har vi tillslut blivit en ”riktig människa” och uppnått kosmiskt medvetande. 


12 Målet och vägen


För det första är människan enlig Martinus ännu inte en riktig människa, visserligen långt överlägsen djuren i sin mentalitet, intelligens och upplevelseförmåga, men hon har ännu inte fått kosmiskt medvetande och klivit in i det riktiga människoriket. Därför ligger den första destinationen i det riktiga människoriket. Men vidare måste vi också se, vad är målet för den riktiga människan? För att förstå det så behöver vi titta på utvecklingsspiralen där alla väsen befinner sig på vandring genom de sex rikena, från växtriket till salighetsriket. Och Martinus beskriver ju det så, att när vi nått salighetsriket så har vi kommit fram till målet. Men han nämner ju också att livet aldrig är stillastående, kosmos stagnerar aldrig och de som fullbordat livets kretslopp till salighetsriket kommer så småningom åter att inträda i ett nytt utvecklingsavsnitt, ett nytt spiralkretslopp. Skillnaden är den att genomgången nu kommer ske på ”ett högre” plan. Varje ny genomgång av spiralkretsloppet sker således på ett högre plan än det föregående. Så ska det fortsätta i all evighet. 


Att det enligt Martinus kommer att fortsätta så i all evighet väcker genast frågor i oss. Evighet är ju det samma som alltid, för evigt. Han förklarar då vidare att tid endast kan skapas i en materiell värld. ”Intet” är ju det samma som den fysiska världens, eller rummets, gräns. Där något blir till ”intet” måste ju dess gräns gå. Tid är endast uttryck för materiella tings existenstid, och där dessa ting har upphört kan alltså ingen existenstid skapas. Om vi upplevde detta ”intet” så skulle det för oss inte existera något som helst fysiskt. Men det verkliga förhållandet är ju att det finns en fysisk realitet. Våra fysiska kroppar har alltså ett gränsområde för vad den kan uppleva. 


Liksom vi människor utgör människosamhället så utgör de väsen som är planeter, solar, vintergator, galaxer etc. även de sina samhällen. Att dessa är just levande väsen är inte mer fantastiskt än att alla de celler och myriader av partiklar som finns i vår egen organism också är levande väsen. För liksom dessa små väsen befinner sig i vår organism som utgör deras universum, så befinner vi oss enligt samma lagar också i ett större, makrokosmiskt väsen, som utgör vårt universum. Enligt Martinus så utgör den samlade mänskligheten på jorden denna planetens hjärna medan den enskilda individen för sig själv endast utgör en av dess hjärnceller. 


Vad krävs det då av oss, vilken väg förespråkar Martinus att vi ska följa? Enligt honom är den sanna vägen till fullkomlighet eller invigning utövandet av nästakärleken. En viktig stöttepelare i utvecklandet av nästakärleken är bönen och meditationen. Man behöver dock vara särskilt kunnig för att använda sig av dem, hanteras de fel så ska de stjälpa istället för att hjälpa. Detta förklarar han vidare genom att beskriva att i de österländska religionerna förekommer metoder, genom vilka man på konstgjord väg försöker få kontakt eller förbindelse med de högre kosmiska krafterna, vilket visserligen lyckas i vissa fall. Men denna konstgjorda väg är ett oberättigat inträde i det allra heligaste och på samma gång livsfarligt. Det är farligt därför att man genom en sådan meditation kan uppleva ett plötsligt nedslag av mycket höga kosmiska krafter i det fysiska medvetandet, som man inte ännu blivit mogen för genom tillämpning i det praktiska livet. De mycket höga kosmiska energierna slår då ner som en blixt i individens medvetande och framkallar en sorts andlig kortslutning. Nervsammanbrott, sinnesjukdom och sjukhus kan bli följden. 


Dessa höga krafter kommer automatiskt att träda in i människan när hon genom normal utveckling har nått fram till den absoluta osjälviskhetens eller nästakärlekens höjdpunkt. En sådan utveckling sker inte språngvis. En sådan väg uppnås inte genom enbart meditation. Man har inte kommit till livet för att låta sig tjänas utan för att tjäna. 


”Det är alltså uteslutande förvandlingen av levnadsarten, från varje form av själviskhet till varje form av osjälviskhet, som är vägen till ljuset, vägen till invigning. Att gå i kloster, att överge människorna för att ständigt leva i ensamhet och blott passa och vårda sig själv andligt såväl som materiellt eller fysiskt kan inte i något enda fall vara uttryck för ren osjälviskhet”  


När det gäller bönen, så rekommenderar Martinus på ett tämligen direkt sätt att vi ska använda oss utav bönen som vi känner som ”Fader vår” (”Vår fader” i Bibel 2000).  Bönen är baserad på det som han nämner som telepati. Vi sänder ut våra tankar till ett psykiskt plan som bebos av icke-fysiska väsen. Dessa kan vi kalla för ”skyddsandar”, deras uppgift är att besvara våra böner. Dessa icke-fysiska väsen finns i ett så brett omfång att de representerar alla de olika utvecklingsnivåerna hos oss. Därför kan alla sorts böner bli besvarade, såväl goda som onda böner. Det kan hända att en bön besvaras så snabbt att det helt enkelt betraktas som ett ”mirakel”. Denna princip av besvarning av böner är inte på något sätt någonting som kommer fram ur ”intet” som någon sorts trolleriformel. Det är en skapelse som möjliggörs genom psykiska krafter då de fysiska inte räcker till. 


”Vi är nämligen aldrig i någon som helst situation övergiven och kan därför aldrig vid något tillfälle vara ensamma i universum. Det är här som man, istället för att betvivla och begå självmord, bör gå in i ’lönnkammaren’ och ’be till Fadern’, vilket vill säga: i särskilt hög grad begagna sig av den genom ’Fader vår’ anvisade direkta personliga inriktningen mot gudomen eller försynen.” (L3 s.699)


13 Analys och Diskussion


Något intressant som genast slår mig när det gäller den väg som Martinus förespråkar för att nå kosmiskt medvetande, är att han inte följde den själv. Han varnade stort för meditationens faror, men den utlösande faktorn verkade för honom själv vara den farliga meditationens skapande av ett nedslag av stora, höga, kosmiska krafter i honom själv. Vilket han varnar för. Han skrev ju:


 ”Ett enda steg till, en enda bråkdel av en sekund vidare, och den överjordiska våglängden skulle med blixtens oerhörda kraft ögonblickligen ha fört mig bort från all fysisk tillvaro”

Men här kan man också invända och säga att det är möjligt att han genom praktisk utövning av nästakärleken gjort sig i stånd, blivit mogen, för att ta emot dessa höga kosmiska energier. Men som svar på detta kan man ju se att Martinus skrev att utvecklingen av människan inte sker språngvis utan denna energi kommer naturligt till människan när hon är mogen för den. Då kan man naturligtvis undra hur det egentligen låg till med Martinus kosmiska medvetande. Fick han kosmiskt medvetande genom naturlig utveckling? Eller fick han måhända det som en undantagsgåva av Gud för att kunna ge världen ett verk av den ”nya världsimpulsen” (förklaring av detta bergepp i följande nedre stycke) som skulle hjälpa människan att själv förstå och nå kosmiskt medvetande, genom hans förespråkade väg? Det förefaller för mig inte vara så att Martinus kosmiska medvetande var ett resultat av något annat än en utveckling som skedde just språngvis.


Eftersom att Martinus såg sig själv som tidigare helt obildad, och att hans enda religiösa bildning innan han fick kosmiskt medvetande, bestod av det han visste om Jesus. Så är det onekligen så, om påståendet stämmer, att den som påverkat Martinus mest varit Jesus med den kristna läran. Detta påstående understryks då Martinus ganska ofta hänvisar till Jesus och citerar ur bibeln. Faktum är ju att namnet på Martinus stora kosmologiska verk är Tredje Testamentet, Livets Bok. Därav är det givet att Martinus på något sätt varit påverkad av det första och andra testamentet, eller det gamla och det nya testamentet. Detta är inte något som han sticker under stol med. Man finner en ganska utförlig förklaring av detta i hans verk, som är viktig att förstå i diskussionen kring Martinus. För att förklara detta behöver jag förklara lite om det han kallar den nya och den gamla världsimpulsen, eller den mörka och den ljusa eller nya världsimpulsen; Genom den gudomliga skapelseprincipen, vilken jag kort beskrev under Skapelse och utveckling, så skapar gudomen genom att den finns i alla ting och genom dem skickar den sina impulser som då leder till vissa typer av skapelse. Den typ av skapelse som har varit den rådande för mänskligheten på jorden har hitintills varit den gamla, eller mörka, världsimpulsen. Däremot så har den nya, ljusa, världsimpulsen gjort sig allt mer gällande genom tiderna. När dessa ljusa impulser når oss så skapas vad vi kallar för ”religiösa tankar”, och för dessa har vi sedan skapat system som vi kallar för religioner. Men efter hand som den ljusa impulsen ökar i styrka och allt mer underminerar den mörka så förändras också våra religiösa tankar. Så de religioner som tidigare varit uppbyggande och stimulerande för oss blir allt mer föråldrade och primitiva. Därför kan inte våra religiösa skrifter fortsätta att alltid vara uppbyggande för oss. 


Ett symptom på den nya världsimpulsen är den stigande intelligensutvecklingen, att de tillhörande den gamla världsimpulsens intelligensutveckling inte var lika långt sprungna kan vi se genom det symboliska språket, som vi kan se i bibeln t.ex. Men nu vill människan allt mer ha fullt sammanhängande tankeföljder för att tillfredställa sin växande intelligens och intuition.
 Därför kan det tredje testamentet ses som fortsättningen av det som Jesus utlovade genom ”Hjälparen, den Helige Ande”. Fortsättningen på det första och andra testamentet blir logiskt det tredje testamentet. Detta är alltså enligt Martinus ett uttryck för den nya världsimpulsen.


Man kan då fråga sig; om Martinus hade levt i ett annat land och haft en annan religiös prägling och där genomgått sitt ”gyllene elddop”, eller vilket namn han då hade använt för det, hade han då istället skrivit en fortsättning på en annan helig skrift? Hade vi då sett den nya världsimpulsens fortsättning på t.ex. Koranen eller Vedaskrifterna?


Inte desto mindre så ser vi här vad Martinus varit påverkad av. 


För att gå in djupare i detalj för att se på vilket sätt Martinus var påverkad av just Jesus och bibeln så kan vi dyka ned på ett antal ställen i Livets bok eller i denna uppsats där vi finner begrepp som används i bibeln som också Martinus själv använder. Vi kan börja med uttrycket ”elddop”. Han beskriver att den eld som i bibeln svävade över vattnet, brann i busken för Moses, i vilken Jesus blev förklarad på berget och som förde Elias till himlen. Det var denna eld som kom in honom då han i sitt ”elddop” fick kosmiskt medvetande. Vi ser ju också att andra delen i ordet är ”dop”, vilket ju också den är en kristen företeelse. Johannes döparen döpte Jesus och Guds ande sänkte sig över honom.


”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” 


Därför kan man ju också säga att i Martinus ”eldop” sänkte sig också där Gud över honom. Att han använder just ordet elddop, borde bero på att man i bibeln ofta beskriver hur Gud visar sig genom en eld, som jag nämnde ovan.


”Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske” 


Elddop är då det samma som Guds andes förening med honom själv. För sin inre syn såg han det som ett kristusliknande väsen som förenades med honom. När Martinus skriver om Gud använder han just antingen begreppet Gud, den Heliga ande, eller Fadern. Alla dessa begrepp återfinner vi i den kristna läran. Det gudomliga vetandet, den allra högsta formen av vetande i universum, vilket är detsamma som guds eget medvetande, är enligt Martinus det som man i bibeln benämner som ”den Helige Ande”. 


Man kan på ett flertal ställen i Livets bok se att Martinus varit inspirerad och påverkad av Jesus. Han skriver exempelvis:


”Det är lätt att inse, att om alla människor vore t.ex. lika osjälviska som Kristus, så skulle freden ha blivit den allenarådande verkligheten på jorden” 


Han använder Kristus som det rena levnadsexemplet på hur ens psyke och mentalitet borde vara förskaffat för att man ska kunna få ”kosmiskt medvetande”. Martinus nämner i detta sammanhang att Jesus ju har sagt att; Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Enligt Martinus så menar Jesus med detta att ingen får kosmiskt medvetande, upplevelse av odödlighet eller blir ett med Fadern, utan att ha den inställning i sitt psyke eller medvetande som Jesus hade. 


14 Sammanfattning


Vad är det huvudsakliga innehållet i Martinus kosmologi?


Jag har enligt min bästa förmåga återgett det huvudsakliga innehållet i Martinus kosmologi, Livets Bok, Det Tredje Testamentet. Alla delar i den ter sig sammanflätade på så vis att de är beroende av varandra för att bilda logiken i den helhetssyn i den världsbild som Martinus ger. Vilken jag tycker faktiskt känns just logisk. Reinkarnationen är beroende av spiralkretsloppet, vilket i sin tur är beroende av de sex rikena, vilka i sin tur är beroende är karma osv. Martinus har på så viss målat upp hela kartan för vår utveckling, inte bara människors utan alla ”levande väsen”, som Martinus hade sagt. 


Vad är målet och vägen för människan?


Genom förklaringen av alla rikena fram till det sjätte, så förstår vi var målet för människan ligger. Salighetsriket, kanske något liknande som det man kallar för Nirvana inom Buddhismen. Men vad vi också förstått av Martinus så är visserligen salighetsriket människans mål, men det betyder inte att det tar slut där, man kommer så småningom att återfödas i en ”högre” form av liv, som planet, galax eller liknade o.s.v. i all evighet.  I detta samband lär vi oss också något viktigt som vi behöver veta för att förstå svaret med vad detta mål för människan är. Nämligen hur det ligger till med existenstid; det är bara när vi till största delen är förankrade i den fysiska delen av verkligheten som vi upplever tid. När vi befinner oss i det som Martinus kallar ”intet”, utanför den materiella världen, då finns det ingen upplevelse av tid. Då får begreppet ”evighet” en annan innebörd. Vi kan inte förstå att utvecklingen ska fortsätta i all evighet eftersom att vi tänker i tidstermer. Evighet har egentligen inte alls med tid att göra.


När det så gäller vilken väg människan ska följa så förespråkar Martinus starkt att man ska träna sig på nästakärleken och bli ett levande exempel för den. En uppfattning som man ju får av Jesus i bibeln, en sorts nästakärlekens mästare. Han menar också att man kan använda bön och meditation. Men han höjer också ett varningens finger för detta, särskilt för meditation men även lite för bönen. För Martinus förklarade ju bönen som telepati till icke-fysiska väsen som har till uppgift att besvara våra böner. Och en bön kan ha både god och ond avsikt, båda sorter besvaras. Därför rekommenderar han en säker bön som finns angiven i bibeln, nämligen ”Fader Vår”. Meditationen beskriver han som särskilt farlig. Den kan göra att individen plötsligt kommer i kontakt med kosmiska energier som är mycket högre än det som man gjort sig redo för genom praktisk tillämpning. Följden kan bli att man helt enkelt blir galen, hamnar på sinnessjukhus eller får nervsammanbrott. Märkligt nog verkar Martinus kosmiska medvetande vara resultatet av att han plötsligt kom i kontakt med höga kosmiska energier. Och jag ställer mig därför frågan om Martinus på något vis fick kosmiskt medvetande som en undantagsgåva från Gud.

På vilket sätt har Martinus påverkats av andra?


Jag har kunnat konstatera att Martinus påverkats av Jesus och den kristna läran. Genom det skrivspråket han använder stöter man på begrepp som man också kan uppleva som typiskt kristna, som finns i bibeln. Fadern, den Helige Ande, salighet, nästakärlek och karman nämner han på det sättet att det som man sår det får man också skörda. Dessutom använder han sitt uttryck ”elddop” vilket jag visar i denna uppsatts har klara likheter med de kristna betydelserna av ”eld” och ”dop”. Han nämner Jesus som en högsta förebild på hur man bör öva sin mentalitet och tanke för att få kosmiskt medvetande. Kristendomen var den enda religiösa läran han skolats i. Därför var han påverkad av den när han materialiserade sina tankar i ord på papper. Jesus är naturligtvis en förebild för de kristna, och det var han även för Martinus.
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