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1 Inledning 
Tre män var ute och gick i en skog. De letade efter något som de inte visste hur det såg ut. 
Plötsligt ropar den ena: – Vänta, här har jag något! – Nä, kom hit, jag ser någonting här 
borta! ropade den andre. – Släpp det ni har för händerna, jag har hittat vad vi söker! hördes 
den tredje. 
 
Så skulle allegorin om de tre männen som närmade sig en elefant från varsitt håll kunnat 
börja. Alla tre blir mer och mer övertygade om att just de funnit vad alla sökte, och medan 
de närmade sig djuret beskriver de detaljerat vad de funnit för de andra. Allas berättelse 
skiljer sig åt på avgörande punkter och alla vill förmå sina vänner att överge vad det nu är 
de talar om för att ansluta sig till vad de själva upptäckt. 
 
Allegorin förmodar att det var samma elefant de tre vännerna stod inför, och som liknelse 
till hur våra världsbilder antas uppstå låter jag detta utgöra inramning till uppsatsens 
undersökningsområde: fenomenet att vår fysiska värld ger upphov till skilda 
föreställningar om dess konstitution. 
 
Liknelsen må halta, liksom också nutidsmänniskans världsbildsbygge ofta sägs vara ett 
löst sammanfogat konglomerat av lika delar populärvetenskapliga - och vetenskapliga rön, 
en dos vidskepelse och mer eller mindre personligt uppfunna ”överbyggnader” 
däremellan. För att undersöka på hur lösa boliner ett sådant bygge gått till och få antydan 
om med vilket ”lim” det ändå vidmakthålls, beslöt jag mig att lägga tre av mina egna stora 
byggstenar - kristen tro, psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi - under 
luppen. 
 

1.1 Metod 
Uppsatsen bygger på en idéanalytisk metod presenterad i boken ”Människan i världen” av 
C R Bråkenhielm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala.1 Bråkenhielm 
gör sin analys utifrån tre av västerlandets stora världsbilder; teocentrisk, antropocentrisk 
och biocentrisk sådan och jag väljer att placera in mina tre byggstenar som representanter 
för var och en av dessa tre. Alltså blir kristen tro exempel på en teocentrisk världsbild, 
psykologiskt inriktad astrologi exempel på en antropocentrisk världsbild och Martinus 
kosmologi exempel på en åtminstone delvis biocentrisk världsbild. 
 
För analysen tar Bråkenhielm hjälp av fem centrala verklighetsområden: 

1) etik (Vad är det högsta goda/alltings ”måttstock”?) 
2) kunskapsteori (Hur skapas ”sann”, tillförlitlig kunskap?) 
3) ontologi (Vilket/vad är den yttersta verkligheten?) 
4) teleologi (För vem/vad är universums högre mål/syfte?) 
5) förklaringsteori (Vad/vem bestämmer/kontrollerar skeendena?) 

 
Jag presenterar kortfattat något av vad de olika lärorna säger angående de olika 
verklighetsområdena för att sedan jämföra de ”vertikala relationsfrågorna” enligt 
Bråkenhielms metod. Metoden går ut på att utifrån olika världsbilder jämföra och 
diskutera ett eller flera av de ovanstående ”verklighetsområdena”. T.ex. teocentrisk, 
antropocentrisk och biocentrisk syn på ontologin - vad eller vilket är den yttersta 
                                                 
1 C R Bråkenhielm, 1992, s 21. 
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verkligheten inom de olika synsätten? Eller - som jag kommer att göra nedan - hur 
förhåller sig etiken inom kristen tro, psykologiskt inriktad astrologi och Martinus 
kosmologi till varandra? (För vidare förklaring av metoden se kap. 2.1). 
 
Jag hade problem i uppsatsen att hitta ett enhetligt teologiskt synsätt när det kom till den 
kristna tron. Det beror dels på att ett sådant inte står att finna - teologiska tolkningar av 
den kristna tron innefattar hela spännvidden mellan strängt bibeltrogen till mycket liberal. 
Personligt är orsaken att jag vuxit upp inom en starkt bibeltrogen falang (pingströrelsen) 
samtidigt som jag påverkats åtskilligt av kontakter jag haft med representanter från 
EFS/Svenska Kyrkan, Sv. Baptistsamfundet, Sv. Missionsförbundet och tidvis även med 
representanter från trosrörelsen. Därför hittar jag element i min världsbild både med rötter 
i en bibeltrogen tradition, men också sådana av mer liberal karaktär. 
 
Analysen är en litteraturstudie där jag huvudsakligen har använt sekundärlitteratur. All 
använd litteratur finns upptagen i fotnoter samt i litteraturförteckningen längst bak. 
 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att se om världsbildsfragmenten är förenliga. 
Frågeställningarna blir för mig då: 
 

1) Vilka likheter och skillnader kan jag hitta mellan de olika världsbilderna inom de 
ramar jag arbetar? 

2) Framstår världsbilderna som förenliga eller i konflikt med varandra efter avslutad 
jämförelse? 

3) Om möjligt - kan jag konstatera någon effekt som undersökningen haft/får på min 
världsbild? 

 

1.3 Disposition 
Efter en kort inledande presentation av världsbildsbegreppet respektive 
livsåskådningsbegreppet följer en orientering i C R Bråkenhielms studie Människan i 
världen - om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder2 inklusive den metod han 
använder där och vilken jag använt i denna uppsats. 
 
Därefter presenterar jag var och en av de tre världsbilderna kristen tro, psykologiskt 
inriktad astrologi och Martinus kosmologi utifrån nyss nämnda metod varpå följer en 
jämförelse mellan vad jag funnit i de olika verklighetsområdena inom varje världsbild. 
 
Slutligen sammanfattar jag mina rön utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

                                                 
2 C R Bråkenhielm, 1992. 
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2 Tre världsbilder - en presentation 

2.1 Forskning om världsbilder 
Jag har valt att i en egen och förenklad version upprepa och använda den metod C R 
Bråkenhielm sammanställer och bygger studien Människan i världen - om filosofi, teologi 
och etik i våra världsbilder på.3 Han inleder denna med att konstatera att det då (för 15 år 
sen) fanns flera tecken på utbredda och omfattande attitydförändringar i västvärlden, bl.a. 
syntes det genom att djurens värde likställdes med människans i situationer som annars 
skulle resultera i vad vi i dagligt tal kallar djurplågeri. Vidare säger han att många 
människor också verkar ha ett behov av att reflektera över och uttrycka sina tankar om 
människans plats i universum i en någorlunda strukturerad form. 
 
Det begreppet ”världsbild” Bråkenhielm använder, särskiljer han från en annan aktuell 
svensk livsåskådningsforskare, Anders Jeffners begrepp ”livsåskådning”, på så sätt att det 
förra innehåller en etisk och en teoretisk del, men inte den känslomässiga attityd Jeffner 
kallar ”grundhållning”4. 
 
Världsbildens etiska del menar B. är de åsikter, värderingar och normer som talar om vad 
det högsta goda eller alltings ”måttstock” är inom världsbilden. Vilket rättesnöre ska 
människan ta för sina handlingar enligt den aktuella åskådningen? 
 
Den teoretiska delen består av teorier om människan och världen, sammanfogade kring 
flera olika ”centrala verklighetsområden” av vilka Bråkenhielm använder sig av fyra. 
Kunskapsteorin ger besked om hur ”sann” tillförlitlig kunskap skapas enligt rådande 
världsbild. Vilken kunskap ska prioriteras och hur ska olika sorters kunskap värderas är 
andra frågor i detta fält. 
 
Ontologin förklarar vilket eller vad som är den yttersta verkligheten i det aktuella 
systemet. Detta är den eller det som utgör den grundläggande formen för allt annat som 
existerar. Är det Gud, materian eller kanske en oförstörbar energi? 
 
Teleologin innehåller teorier kring vad som är universums högre mål eller syfte. Finns 
naturen till för Guds syften, eller är Guden beroende av sin Skapelse för sin existens, eller 
finns det kanske inget högre syfte? 
 
Förklaringsteorin slutligen, går in på vem eller vad som bestämmer och kontrollerar 
skeendena. Har människan en fri vilja, eller är allt predestinerat av ödet, Gud eller kanske 
biologin? 
 
Dessa sammanlagt fem kunskaps- och värderingsområden inom den enskilda 
världsbilden, menar Bråkenhielm sen att man kan jämföra - horisontellt; med olika 
element inom samma världsbild, - vertikalt; med samma typ av element inom olika 
världsbilder, och slutligen - diagonalt; med olika element i olika världsbilder. 
 
Bråkenhielm genomför sedan, utifrån tre av de dominerande världsbilder som varit och är 
aktuella inom västvärlden - teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk - en redogörelse 
                                                 
3 C R Bråkenhielm, 1992. 
4 A Jeffner, 1988, s 5-9 och C R Bråkenhielm red., 2001, s 9-16. 
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för skilda tankegångar inom dessa genom historien. Avslutningsvis för han en filosofisk 
diskussion om möjligheten och nyttan av att fatta ett rationellt val om den ena 
världsbildens företräde framför det andra. 
 
Nedan finns en skiss av metoden som den framställs i B: s studie. Pilarna symboliserar hur 
de horisontella, vertikala och diagonala relationsfrågorna diskuteras: 
 

 
 

2.2 Kristen tro 
Kännetecknande för en teocentrisk världsbild är som ordet antyder att Gud på ett eller 
annat sätt står i centrum. Bråkenhielm skriver att ”... i en teocentrisk världsbild används 
ordet ”Gud” ofta - ontologiskt - för att karaktärisera den yttersta verkligheten...”,5 
medan ”Gud” kan ges företräde på något av de övriga fyra centrala verklighetsområden i 
en annan världsbild. 
 

2.2.1 Ontologi 
Bråkenhielm påpekar inledningsvis att den kristna världsbilden både kan anses som en 
som innehåller ett starkt hierarkiskt drag, och dess motsats - som en där hierarkin faktiskt 
överskrids på flera punkter. Detta visar sig i det första fallet ex. i och med 
Skapelseberättelsen i Bibelns 1 Mosebok, där Gud ger åt människan djuren och naturen 
att råda över, medan hon själv skulle underordna sig honom. Också folket Israels 
utkorelse framför andra folk, församlingens struktur i NT och äktenskapet liknas i Bibeln 
vid en kontrollerad hierarkisk struktur, där Gud själv ständigt återfinns på toppen av 
pyramiden. 
 
I motsats till detta återfinns också de centrala berättelserna i Bibeln om: människans ”fall” 
(missköter hierarkin i Skapelsen), den gudomliga uppenbarelsen på flera ställen i GT 
(Moses och den brinnande busken, Moses och budorden, löften om en utkorad av ”Davids 
ätt” etc.) men helt centralt är hur Gud blir människa i Jesus och överbryggar 
människans ”fall” i och med ”försoningsoffret” när han dör på ett kors för att sedan uppstå 
- avgå med seger över till och med dödsriket. 
 
Personligen har min världsbild stärkts av berättelserna om hur Gud blir människa i Jesus, 
för att komma oss nära. Det hierarkiska momentet har funnits där i bakgrunden, som ett 
stöd och en utmaning, men sällan eller aldrig en dom. Upplevelser av vad Bibeln 
beskriver som närheten till Gud genom gemenskapen med den helige Ande har ytterligare 
förstärkt den ickehierarkiska eller åtminstone transcendenta strukturen i ontologin för 
mig. 

                                                 
5 C R Bråkenhielm, 1992, s 21. 
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Ett annat centralt drag i den kristna världsbilden Bråkenhielm skriver om är att den av 
många räknas som starkt graderande tiderna igenom. Detta innebär att man gjort en 
uppdelning mellan olika dimensioner i tillvaron; ex. Augustinus som skiljer på gudomlig, 
själslig och materiell verklighet. Här har den kristna läran, som starkt kopplar gudomen 
till enbart treenigheten, fått motta stark kritik för att ha upplöst den naturliga vördnaden 
för naturens egna inneboende andar och väsen som funnits i många ursprungsreligioner 
och, menar man, förhindrat den exploatering som skett under det att kristendomen varit 
dominerande religion i väst. 
 

2.2.2 Teleologi 
Teleologin, tanken om vad i världsbilden som är Skaparens eller Skapelsens yttersta syfte 
och mening kan se olika ut i en teocentrisk världsbild skriver Bråkenhielm. Man kan tänka 
sig att Skaparens godhet är så stor och existerar utan avund och att alla existensformer 
därför ryms i Skapelsen som en nödvändig konsekvens. Detta återfinns bakom författaren 
Lovejoys begrepp ”the principle of plenitude”6 och ger vidare varje länk i skapelsekedjan 
ett eget, unikt värde som gör att dessa omöjliga att ersätta. 
 
Ett annat sätt att se det hela är att syftet med varje länk i kedjan är mer instrumentellt, där 
den ena existensformen finns till som medel för den andra, som finns till för den tredje etc. 
Där blir människan och Skapelsen ett ändamål som helgar Gud - dvs. vi och allt som sker 
på jorden finns till enbart för att ge Gud äran som tillhör honom. 
 
Tänkare i den kristna idéhistorian har funnit belägg för båda dessa synsätt även om det 
inte är svårt att se det som annat än att praxis oftast har utgjorts av det senare medan 
idealet varit det första. 
 
Personligen har jag svårt att relatera till begreppet teleologi, då det känns främmande att 
tänka i så abstrakta termer i förhållande till min vardagliga världsuppfattning. Filosofiskt 
kan resonemanget kanske vara berättigat, men praktiskt hör det för mig hemma inom 
etikens ramar. För mig framstår kristendomen som en ideologi som verkligen poängterat 
varje individs instrumentella värde, och att det vi erbjuds som människor är att delta i och 
uppfylla en slags himmelsk, gudomlig plan. 
 

2.2.3 Kunskapsteori 
Frågan hur sann och pålitlig kunskap skapas inom kristendomens världsbild kan ges flera 
teologiska förklaringar beroende på vem som tillfrågas. Här nämner jag den svenska 
1900-tals teologen Gustaf Wingren som representant för den protestantiska 
frälsningsläran. 
 
I inledningen till boken ”Credo” slår Gustaf Wingren fast att kunskapen om Gud 
uppenbaras fortlöpande i historien, detta som kontrast till exempelvis gnostikerna som 
menade att kunskapen uppenbarades inom varje upplyst människa. Wingren nämner att 
Gud uppenbaras som Skaparen: 
 

”När den första trosartikeln kallar Gud för ”himmelens och jordens skapare”, talar 
den om Gud såsom verksam genom allt det som bekännelsen uppräknar, intill de 

                                                 
6 C R Bråkenhielm, 1992, s 29. 
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dödas uppståndelse och det eviga livet, och just såsom skapande verksam genom 
allt.”7

 
Vidare betonar Wingren Guds mänskliga egenskaper, synliga inte enbart genom 
människan Jesus Kristus, utan i livet som helhet: 
 

”När man nihilistiskt tömmer allmänt mänskliga skeenden på gudomliga handlingar 
och sedan efteråt förlägger Guds uppenbarelseinsats till ett enda inrutat stycke, 
Kristus, då genomför man i princip samma tolkning av tillvaron som gnostikerna på 
100-talet genomförde.”8

 
För det tredje menar Wingren att kunskapen om Gud blir synlig i allt det som talar om och 
syftar på hoppet om Guds eviga herravälde: 
 

”Segern, tillståndet då det skapelsefientliga och gudsfientliga motståndet är slaget, 
är åsyftat i allt vad Gud gör, även i det som för ögat inte har minsta tycke av 
herravälde eller konungslighet. Johannesevangeliets sätt att tala om ”upphöjelse” är 
fyllt av medveten dubbeltydighet: det syftar på att Jesus blir konung och samtidigt 
på uppresandet av korset, alltså på förnedring (...). Därför verkar också Anden i det 
kristna livet under ångest, under suckan och i själva ovissheten.”9

 

2.2.4 Förklaringsteori 
På frågan om vad eller vem som kontrollerar och bestämmer skeendena i världen svarar 
den medeltida teologen Thomas av Aquino (1224-1274) att Gud visserligen är allsmäktig, 
så att han kan göra allt som är logiskt möjligt (dvs. inte skapa en sten som är för tung för 
honom själv att lyfta), men att han inte kan utföra något som är ont, vilket skulle medföra 
en ofullkomlighet hos Gud.10

 
Om man med frågan istället menar ”vilka är agenterna i den kristna världsbilden?” kan 
1900-tals teologen John Hick (1922-) hjälpa till med att lösa dilemmat med ondskans 
plats i Guds fullkomliga skapelse. Där tidigare teologer förklarat ondskan i världen med 
att det skett ett avfall från den ursprungligt perfekta planen, argumenterar Hick för att Gud 
tillåter frestelser och prövningar för att människan ska mogna, fram emot bilden av 
fullkomning. 
 

”Hypotesen om ett gudomligt syfte där ändliga personer skapas på ett epistemiskt 
avstånd från Gud, för att gradvis kunna bli Guds barn genom sina egna moraliska 
och andliga val, kräver sålunda att deras omgivning i stället för att vara ett smärtfritt 
paradis utan påfrestningar ungefär är det slags världs som vi upplever oss själva 
vara del av. Den kräver att miljön är sådan att den väcker det teologiska problemet 
med det onda. Det krävs att det är en miljö som erbjuder utmaningar att möta, 
problem att lösa, faror att stå emot, och som följaktligen inbegriper reella 
möjligheter till umbäranden, katastrofer, misslyckanden, nederlag och elände, 
likaväl som till välbehag och lycka, framgång, triumf och seger. För det är genom 
att brottas med verkliga problem i en verklig omgivning, där en person är en 

                                                 
7 G Wingren, 1995, s 18. 
8 G Wingren, 1995, s 29. 
9 G Wingren, 1995, s 22-23. 
10 Religionsfilosofiska texter i urval, 1999, s 130-132. 
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livsform bland många andra, och som inte utformats för att uteslutande tillgodose 
det egna välbefinnandet, som man kan utvecklas till intelligens och till sådana 
egenskaper som mod och beslutsamhet. Och det är i människornas relationer till 
varandra, i samband med denna kamp för överlevnad och blomstring, som de kan 
utveckla högre värden som ömsesidig kärlek och omvårdnad, självuppoffring för 
andra och engagemang för det gemensamma goda. 
 
För att sammanfatta så långt: 

(1) Den gudomliga avsikten med mänskligheten är, enligt vår hypotes, att skapa 
fullkomliga, ändliga personliga väsen i son/dotterlig relation till sin Skapare. 

(2) Det är logiskt omöjligt för människor att skapas så att de redan befinner sig i 
detta idealtillstånd, för i sin andliga aspekt inbegriper det att de frivilligt når 
fram till ett icke påtvingat medvetande om Gud från en situation av 
epistemiskt avstånd, och i sin moraliska aspekt att de frivilligt väljer det goda 
framför det onda. 

(3) Följaktligen skapas människan från början genom en utvecklingsprocess, 
som en andligt och moraliskt omogen varelse, och som del av en värld som är 
både religiöst tvetydig och etiskt krävande. 

(4) Att man är moraliskt ofullkomlig (dvs. att det finns moraliskt ont) och att 
världen är en utmanande och rentutav en farlig miljö (dvs. att det finns 
naturligt ont) är sålunda nödvändiga aspekter av det nuvarande skedet i den 
process genom vilken Gud gradvis skapar fullkomnade ändliga personer.”11 

 

2.2.5 Etik 
Etiken i den kristna världsbilden är nog lika mångfacetterad som det finns kristna 
bekännare. Här redogör jag för två tänkare Bråkenhielm tar upp och avslutar sedan med 
ett avsnitt med personlig reflektion. 
 
Karl Barth, en tysk teolog, menade att det goda är gott för att Gud vill det. Denna etik får 
som konsekvens att om eller när Gud befaller mord, så är det gott, eftersom Gud är 
gudomlig och god. Här kommer människans förstånd till korta och vi lämnas att acceptera 
det obegripliga som ”högre” än våra tankar och del av det obegripligt gudomliga. 
 
En amerikansk teolog, James M. Gustafson, påpekar att det måste finnas en samklang 
mellan en teocentrisk världsbild och vår vetenskapliga kunskap. Här vill han dra bort 
människan från att alltför mycket sätta sig själv som referens för sina handlingar och 
placera henne som en länk i den ekologiska utvecklingskedjan, där hon har att ta hänsyn 
till Guds ursprungliga syften med varje enskild del av skapelsen. 
 
Personligen blir svaret på frågan om etiken i min kristna världsbild, att jag växt upp 
med ”den gyllne regeln” innanför västen. Att jag skulle vara mot andra som jag ville att de 
skulle vara mot mig, likställdes ofta med; snällhet, att visa överseende, att inte svära, 
ödmjukhet - att stå tillbaka för andra, att inte ge igen etc. Som vuxen, när jag insåg i vilken 
grad dessa beteenden har dikterats av en viss ”kultur” och hur alla handlingar faktiskt har 

                                                 
11 Religionsfilosofiska texter i urval, 1999, s 316-317. 
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ett instrumentellt värde, där det värdet ibland bestäms av den enskilda situationen, har jag 
i praktiken gett mig själv större frihet i efterföljandet av denna regel. 
 

2.3 Astrologi 
I inledningen till tredje kapitlet (”Antropocentrisk världsbild”) slår Bråkenhielm fast att 
en världsbild med människan i centrum kan finnas som det gemensamma elementet i flera 
olika livsåskådningar vilka för övrigt skiljer sig åt på viktiga punkter. Alltså får man titta 
efter antropocentriska ”element” i världsbilden. I denna presentation utgår jag i huvudsak 
från sekundärlitteratur om astrologi och använder de centrala verklighetsområdena 
som ”ram” för en mer personlig redogörelse för astrologins roll i min världsbild. 
 

2.3.1 Astrologi - grundläggande teknisk förståelse och historia12

Grunden för all astrologisk tolkning och kunskap är stjärnhimlen som den observeras 
under ett år från jorden. I åtminstone fem olika kulturer (fornegyptisk, fornindisk, 
grekisk-hellenistisk, tidig kinesisk samt mayakulturen) har man funnit spår av indelningar 
av stjärnhimlen där människan för att kunna orientera sig i tid och rum noterat och följt 
planeternas, solens och månens rörelser under ett år. Dessa har i den fornegyptiska 
kulturen gått att spåra tillbaka till 3000 år f.v.t. 
 
Astrologin baseras på rörelserna hos de åtta närmaste planeterna från jorden inkl solen 
och månen. Detta blir då solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, Neptunus och Pluto. I det horoskop som upprättas för det enskilda tillfället (en 
födelse, ett evenemang, en hälsodiagnos etc.) noteras planeternas ställning i de 
stjärntecken i zodiaken (de planetkonstellationer som ligger runt ekliptikan: solens 
skenbara bana runt jorden på ett år) de då befinner sig i. 
 
Utöver planeter i tecken tar man också hänsyn till planetens placering i ”hus”, vilket är en 
tolvdelad gradering av horisontlinjen i ögonblicket för horskopets upprättande, samt till 
planeternas gradvisa ”aspekter” till varandra och viktiga punkter i horoskopet. 
 
Under lång tid befattade sig astrologin bara med offentliga händelser, men från tiden runt 
400 f.v.t har man funnit ett babyloniskt personhoroskop. Den grekiska astrologin kom 
sedan att sammanställa och utveckla de olika delarna till något så när den version vi 
använder oss av idag (minus de yttre planeter som ännu ej var upptäckta). Ptolemaios 
skrev på 140-talet e.v.t. i den fyrdelade skriften Tetrabiblos bland annat om hur man 
skulle skilja på astrologi och astronomi, där den tidigare var mindre tillförlitlig än den 
senare, men ändå inte skulle föraktas. Astrologin ”skärper sinnet så att inväntandet av det 
som framtiden har i beredskap upplevs som om det redan ägde rum, vilket blir som en 
förberedelse för att möta framtida händelser med fattning”13 meddelar han. 
 

2.3.2 Astrologi - grundläggande filosofisk förståelse 
Utöver ett stort antal tekniska och tolkningsmässiga tvistefrågor finns två grundläggande 
frågor som ofta dyker upp när astrologi förs på tal. För det första - om nu planeterna 
anses ha något att säga om livet på jorden - är det en fysisk påverkan, eller är den enbart 
                                                 
12 Suzel Fuzeau-Bræsch, 1995, s 3-5, 29-45. 
13 Suzel Fuzeau-Bræsch, 1995, s 42. 
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symbolisk?14 Företrädare för den fysiska åsikten menar sig med bl.a. månens inverkan på 
tidvattnet på jorden som exempel, ha belägg för att planeterna faktiskt påverkar oss och 
våra kroppar (som till så stor del är fyllda med vätska) på ett fysiskt plan. 
 
Personligen ansluter jag mig till den andra falangen som menar att det är mer troligt att 
planeternas konstellationer symboliskt säger något om förhållanden här på jorden. Dessa 
menar man har observerats genom årtusenden och sammanställts till tillförlitliga tabeller 
och tolkningsscheman över olika konstellationers betydelse. 
 
För det andra - en vanlig uppfattning i anslutning till den förra frågeställningen är den 
om människans fria vilja i förhållande till vad stjärnhimlen uppvisar ex. vid ett barns 
födelse. Tidigare har predestinerande förutsägelser spelat en stor roll, men den moderna 
astrologin i väst idag, med en både uttalad humanistisk och psykologisk inriktning, 
betonar att det är ”tendenser” och ”potential” till människans förfogande som 
självutvecklande varelse, som stjärnorna meddelar. 
 
Detta rimmar bra med den antropocentriska världsbild som funnits i västvärlden sen 
upplysningen (enligt Bråkenhielms referens sen antiken).15 Här blir den psykologiska och 
humanistiskt vinklade astrologin inriktad på att öka människans självkännedom och 
självförverkligande. Därför sägs det idag sällan att planeterna kan sia om exakta händelser 
i en människas liv, däremot säger man att de lägger ut en ”matta” av ungefärliga 
omständigheter för den aktuella situationen. 
 
Uppgiften blir då för människan att ”navigera” sig fram med sin personlighet, sina känslor, 
sin vilja och sina värderingar i ena handen och den astrologiska förförståelsen i den andra. 
En känd fransk astrolog A. Ruperti säger: ”Förverkligandet av jaget måste vara en 
medveten process... Människan är inte ödesbunden. I universum framkallas i varje 
ögonblick nya situationer, och ingen människa är tvingad att reagera på dem på ett 
förutbestämt sätt. Däri ligger hennes frihet, men man måste välja att använda sig av den 
friheten.”16

 

2.3.3 Ontologi och teleologi 
En antropocentrisk ontologi säger Bråkenhielm sätter människan som det yttersta 
fenomenet av dem alla - allt finns till för hennes skull. I den litteratur jag stött på under 
mina sju år som astrologiintresserad så har jag inte funnit någon djuplodande ontologisk 
förklaring - däremot flera bedyranden att astrologin både går att kombinera med kristen 
tro liksom med reinkarnationstanken. 
 
När detta är fallet hamnar Gud eller någon större transcendent andlighet i fokus för 
ontologin. Faktum är att astrologin fungerat som metafysisk teknik i de samhällen där den 
utvecklats, och då parallellt med rådande religiös tro och vetenskapssyn. Anna Granberg 
skriver i Astrologi - en väg till inre harmoni17 ”Inom astrologin menar man att människan 
står i ett naturligt kosmiskt samband med hela skapelsen, att universum, med dess 
regelbundet återkommande cykler, utgörs av en sammanhängande enhet där allting 

                                                 
14 Laura Foreman/Russell B Adams, 1991, s 142-145. 
15 C R Bråkenhielm, 1992, s 40. 
16 Suzel Fuzeau-Bræsch, 1995, s 76. 
17 A Granberg, 1998, s 8-9. 

 10



samverkar i en meningsfull harmoni.” Här verkar astrologins domäner vara ett nästan 
ekologiskt självförsörjande system med övriga universum. 
 
I en gedigen redogörelse över astrologins utveckling genom tiderna förekommer följande 
rader: ”Istället menar många [västerländska astrologer] att hela universum är 
synkroniserat så att vissa händelser i himlen sammanfaller med specifika händelser här 
nere, som om jorden och stjärnorna vore styrda av en enorm osynlig drivfjäder.”18

 
Trots detta så är det utan tvekan så att den moderna västerländska astrologin med den 
humanistiska vinkling jag beskrivit ovan, sätter människan i centrum för astrologins 
kunskapsdomäner. Utan att förklara vem eller vad (varom det säkert finns lika många 
åsikter som astrologer) som har placerat dessa ämnen till förförståelse fullt synliga (och 
tolkningsbara) på himlen tar man för givet att det yttersta syftet är människans vägledning, 
ökade insikt och därigenom också ”förädling”. 
 

2.3.4 Kunskapsteori 
Inte heller har jag stött på någon litteratur som har tagit upp den enda säkra källan till 
kunskap inom astrologi. Däremot går det att konstatera att man med ett mångtusenårigt 
undersökningsmaterial som underlag, därtill understött av astronomers exakta 
beräkningar och tabeller, måste erkänna att viss kunskap finns att tillgå både genom och 
utanför människans perception. Här har visserligen vetenskapliga försök gjorts att 
verifiera eller förkasta astrologin, det mest kända av det franska paret Gauquelin under 
åren 1949-1989, vilka försökte kartlägga samband mellan akademiska yrkesutövare och 
deras födelsehoroskop.19 Idag skulle nog ingen påstå att astrologisk kunskap är den 
högsta och enda form av kunskap eller vetenskap vi behöver. Ofta hör man astrologer 
förklara hur man kan ge ”tendenser” och att astrologin ”inte är någon exakt vetenskap”. 
 

2.3.5 Förklaringsteori 
Vad gäller vem det är som ytterst bestämmer och kontrollerar skeendena i tillvaron är 
astrologin kluven. Den psykologiskt inriktade astrologin påpekar oupphörligen 
människans inre potential att välja och på så sätt kunna påverka sitt liv, sin framtid och sin 
utveckling. Samtidigt ligger det i astrologins förförståelse att vi föds in i världen med 
vissa förutsättningar, vilka vi åtminstone inte i något led som är bevisbart idag, kan 
påverka direkt. 
 
Bråkenhielm tillför ytterligare en dimension till den antropocentriska världsbilden, när 
han enligt sociologernas rön påpekar den anknytning till Samhället som människans 
unicitet förutsätter.20 Går man över till karmisk astrologi finns naturligtvis ett samband 
mellan vad du upplever idag och vad du gjorde i dina tidigare existenser. På så vis blir vi 
direkt ansvariga för de omständigheter vi lever med idag. 
 

                                                 
18 Laura Foreman/Russell B Adams, 1991, s 143. 
19 Suzel Fuzeau-Bræsch, 1995, s 85-95. 
20 C R Bråkenhielm, 1992, s 54-55. 
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2.3.6 Etik 
En rätt och god handling inom psykologisk inriktad astrologi räknas vara den som tar 
individens utvecklingspotential i beräkning och försäkrar sig om att de handlingar som 
utförs är för att maximera detta (naturligtvis med hänsyn till de övriga 
samhällsmedborgarna). Med tanke på det ”stora maskineri” av orsakssamband astrologin 
förutsätter (se not 12 ovan) borde astrologiska uttalanden sättas in i ex. en ekologisk 
kontext, men det är något som sällan görs. 
 
Bråkenhielm för ett avancerat resonemang om människans etiska företräden framför 
djurens, vilket jag inte går in på här. Jag konstaterar bara att det visserligen förekommer 
horoskop ställda för djur, men att den psykologiskt inriktade astrologin är till för att 
utveckla människan. 
 
En karmisk vinkling av astrologin är inte ovanlig då månens södra och norra nod i 
horoskopet indikerar vad vi bär med oss från tidigare liv respektive vad vi har till uppgift 
att utveckla i detta. Här blir bilden av etiken inom den psykologiskt färgade astrologin 
särskilt tydlig i form av ett ”förvaltarskap”. Meningen är att vi förvaltar och delar med oss 
av sådant som är bemästrat och inlärt sen tidigare liv, medan vi samtidigt jobbar för att 
etablera de sidor och utjämna balansen på de områden vi åsidosatt tidigare.21

 

2.4 Martinus kosmologi 
Martinus kosmologi stämmer väl överrens med Bråkenhielms definition av ontologin i 
biocentriska världsbilder, som några som gör bruk av biologiska strukturer i sin 
beskrivning av tillvarons övergripande system. Två teoriskapare med denna inriktning 
han nämner är Erich Jantsch med ”The Self-Organizing Universe” (1980) och James 
Lovelocks ”Gaia-hypotesen” (1989). Med dessa båda av färskt datum samt 1900-talets 
vetenskapliga rön i gott minne, är det lätt att tänka att Martinus ändå var en föregångare, 
om än helt esoteriskt, till vad som komma skulle. Utformningen på hans kosmologi kan 
också verka märklig med tanke på att hans utbildningsnivå var den lägsta tänkbara och 
inte hade omfattat någon naturvetenskap. 
 
Också i detta kapitel gör jag en kort presentation av företeelsen följd av kosmologins 
principer utifrån Bråkenhielms centrala verklighetsområden. 
 

2.4.1 Martinus kosmologi - bakgrundshistoria 
Martinus Thomsen föddes på norra Jylland 1890 av en ensamstående mor, vilken arbetade 
borta hela dagarna som hushållerska. Detta innebar att Martinus placerades hos 
morbrodern med svägerska för att växa upp. Martinus fick en knapp skolgång, så pass att 
han lärde sig läsa och räkna. Hans intresse blev från tidiga år läsning och religion 
intresserade honom speciellt. Martinus lärde sig som 17-åring till mejerist, vilket kom att 
bli hans yrke. 
 
Martinus får 1921 en bok med teosofisk inriktning rekommenderad av en vän. Denna 
innehåller bl.a. instruktioner kring hur man mediterar. Det är efter att ha provat på detta 
Martinus har en ljusupplevelse där en Kristusgestalt närmar sig och ”går in i” Martinus 

                                                 
21 A Granberg, 1998, s 98-99. 
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kropp. Detta förändrar hela hans tänkande och världsbild. Han beskriver det själv: ”Efter 
detta blev det av rent psykiska orsaker alldeles omöjligt för mig att fortsätta läsningen av 
boken. Dessutom hade mitt medvetande från denna tidpunkt i sig självt blivit en outtömlig 
andlig källa, som gjorde allt studium av litteratur fullkomligt överflödigt.”22

 
1928 började Martinus formulera sina tankar och upplevelser av livet och universum. 
1932-62 ges Martinus huvudverk ”Livets bog” ut, och omfattande 7 band blev det 
tillsammans med ett fyrtiotal böcker, det arv på sammanlagt över 3000 sidor Martinus 
lämnade efter sig. Martinus kallar sitt huvudverk för ”tredje testamentet” och menade att 
det var den av Jesus utlovade helige Anden som skulle sändas ut i den yttersta tiden.23

 

2.4.2 Grundläggande principer i kosmologin 
Martinus kosmologi menar sig vara en allomfattande världsbild vilken berör allt ifrån 
materiens uppbyggnad till livets mening. Martinus själv sa att kosmologin är svaret på 
många människors längtan att ”få veta istället för att bara tro”. Han menade också att den 
kunskap han fått tillgång till en dag kommer att vara tillgänglig för alla väsen. 
 
Grunden för alla betingelser är livet självt, den livsenergi som finns i allt och alla, 
människa, djur och mineral och uttrycks i de ”sex grundenergierna”. Dessa grundenergier 
kulminerar i olika riken, där ”djurriket” och ”det riktiga människoriket” är benämning på 
de två riken människan befinner sig mellan idag. 
 
Allt levande står i förbindelse med annat levande på mikro- makro- och mellannivå och 
att vi därigenom står i förbindelse med och påverkar, liksom påverkas av, hela universum. 
Den princip som råder över allt är kretsloppsprincipen där ”det kosmiska kretsloppet” 
omfattar de sex riken väsenden inkarnerar i. I de tre första inkarnerar vi i materia (växt-, 
djur- och det riktiga människoriket) medan de tre övriga står utanför materien 
(visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket). 
 
Det som för utvecklingen i kretsloppet framåt är kampen för överlevnad, 
lidandeserfarenheten, samt vår längtan. Martinus säger att längtan styr vår framtid, vårt 
öde och att detta är den ”energi” som meddelar vad vi kan vänta oss.24

 

2.4.3 Ontologi 
Vad gäller biocentrisk ontologi räknar Bråkenhielm upp företrädare längs en skala mellan 
ontologisk materialism till ontologisk idealism. Så långt jag förstår placerar sig Martinus 
kosmologi långt ut bland ”vänsterradikalerna” - i panpsychismen (den tyske 
upphovsmannen G. T. Feuchner menar att det återfinns grundläggande former av psykiskt 
liv i all materia, även i den oorganiska naturen). Här väljer jag dock att redogöra direkt 
utifrån Pia Hellertz bok för kosmologins ståndpunkter. 
 
Det är lätt att hitta argument både för att Martinus ontologi är både biocentrisk och 
teocentrisk. Martinus använde flera referenser till Bibelns berättelser och vid ett tillfälle 

                                                 
22 TT Buchs biografi på http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/1604/Om_Martinus.html. [200501]. 
23 P Hellertz, 2002, s 34. 
24 P Hellertz, 2002, s 24-28. 
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berättar han hur han samtalar med ”Gudomen” omkring den skapade världens mysterier, 
där bl.a. Kristi återkomst tas upp.25

 
De biocentriska elementen kanske övertrumfas av nyss nämnda teocentriska, där Gud 
faktiskt existerar och åtminstone fungerar som en ”kommentator” till sin Skapelse. Men 
en överblick över kosmologin ger ingen tvekan till att universum handlar om ett 
självförsörjande maskineri, med liv på alla nivåer liksom interrelationer på och mellan 
alla nivåer. Tanken går närmast till ett enormt väsen, egentligen omöjligt att överblicka. 
 

2.4.4 Teleologi 
En biocentrisk teleologi uttrycker tanken att allt skulle finnas till med själva Livet som 
egentlig orsak och syfte. Här rimmar Martinus kosmologi bra med vad Bråkenhielm säger 
att ”... ändamålet med universums existens och utveckling [i en biocentrisk teleologi] är 
uppkomsten av det livssammanhang som tagit form på jorden och kanske också tagit 
andra former i andra delar av universum.”26 Denna tanke kan, men behöver inte, göra det 
lättare och mer uthärdligt att klara av vardagens futtigheter och ens personliga problem - 
erinran om att vara en del i en större helhet, med någon faktiskt tanke eller mening bakom. 
 
Rent konkret syftar kosmologin, som jag uppfattat det, till att vidmakthålla det system av 
riken och världar - mikro-, mellan- och makrokosmos, som existerar nu i universum. De 
förändringar vi ser är beroende på en naturlig utveckling hos väsendena i de olika rikena, 
när de utvecklas och börjar inkarnera i ett nytt rike. Målet för varje väsende är att nå 
salighetsriket - det sista av dem alla, men när väsendet vistats där tillräckligt länge börjar 
det längta efter att inkarnera i materia igen och så börjar det om från början i mineral- och 
växtriket; spiralkretsloppet fortsätter. 
 

2.4.5 Förklaringsteori 
Också här blir man kluven mellan en teocentrisk och en biocentrisk förklaring. Å ena 
sidan existerar Gud, om han enbart är kommentator eller även fungerar som Skapare, 
bunden av sin skapelse har jag inte något svar på i dagsläget. Gud är med säkerhet ingen 
nyckfull gudom, då han låter skapelsens ”eviga principer” styra utvecklingen och 
skeenden i världen. 
 
Intrycket när man kommer i kontakt med kosmologin är i första hand att det är dessa 
principer som har det sista ordet, och att gudomen visserligen finns med och kanske är det 
samma som sin skapelse, men han skulle varken nyckfullt gå emot den, lika litet som 
skapelsen skulle ställa gudomen i skymundan. Någon slags jämlik, eventuellt 
lika-med-relation, skulle jag sätta mellan gudomen och skapelsen. 
 

2.4.6 Kunskapsteori 
Hos Martinus skapas den sanna och pålitliga kunskapen inom varje varelse varje stund. 
Genom att så följa sin inre kärna drivs Skapelsen, genom sina enskilda beståndsdelar, mot 
vidare erfarenheter; större mognad. 
 
                                                 
25 P Hellertz, 2002, s 62. 
26 C R Bråkenhielm, 1992, s 63. 
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Martinus sa om den insikt han själv hade nått, att det var kunskap som alla varelser förr 
eller senare skulle få ta del av. Han menade också att stor del av den kunskapen inte kunde 
nås genom vetenskapliga studier av materia, då det handlade om verklighetens kosmiska 
dimension, vilken bara upplevs genom en utvecklad intuition.27

 

2.4.7 Etik 
Normen för våra handlingar i Martinus kosmologi är utan tvekan något slags 
kärleksbudskap, samtidigt som han tidigt gör klart att ”allt som sker är mycket gott” och 
att alla väsenden gör så gott de kan utifrån den utvecklingspunkt de befinner sig på just för 
tillfället. Likaså kan vi inte välja våra omständigheter för stunden utan de blir oss givna i 
och med kretsloppsprincipen; lagen om sådd och skörd. 
 
Inget blir på detta sätt ”fel”. Att handla i enlighet med sin längtan är normen som rättar till 
sig själv på lång sikt. ”Det gör ont att tänka fel” är livets lag som får oss på andra tankar. 
Allt medvetandegörs efterhand när vi handlar ”fel” i förhållande till ”livets lagar”. Pia 
Hellertz citerar Martinus: ”Hur stor en människas kärleksegenskaper eller sympatiska 
anlag är, detta är något hon själv inte kan göra något åt, lika litet som hon kan göra något 
åt, vilka erfarenheter hon idag har och inte har.”28

 

2.4.8 Sammanfattning av presentationerna 

2.4.8.1 Kristen tro 
Kort och översiktligt - vad jag fått med mig från kristen tro - är när det gäller tillvarons 
beskaffenhet en medvetenhet om en hierarkisk sådan, där Gud står överst och skapelsen 
och människan finns under. Syftet med människans aktiviteter skulle vara att ta del i Guds 
plan, ”ära” Gud och återkasta den glans och härlighet denna utstrålade i egenskap av Gud. 
 
Kunskapen om Gud synliggörs fortlöpande i historiska händelser och genom allt i livet 
som pekar mot Guds slutgiltiga herravälde över sin skapelse. Guds ”bristande” kontroll i 
en ofullkomlig värld, kan ses som avsiktlig då den på detta sätt fostrar mognad och större 
gudomliga kvalitéer hos människan. 
 
Den personliga gudsupplevelsen har betonat gudomens transcenderande kvalitéer, där 
Gud söker kontakt med människan och kommer henne nära i mötet med Jesus Kristus och 
erfarenheter av den heliga Anden. 
 
I praktiken har jag tagit mig rätten att utnyttja den i Bibeln givna ”Gyllne regeln” (Allt vad 
ni vill att andra människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.) mer flexibelt, sen jag 
upptäckt att tillämpningens delvis berodde på dess kulturella hemvist, delvis kunde ha ett 
instrumentellt värde. 
 

2.4.8.2 Astrologi 
I en psykologiskt inriktad astrologi förutsätter man att universum är sammansatt så att 
himlakropparna åtminstone symboliskt återspeglar och berättar något om skeendena här 
                                                 
27 P Hellertz, 2002, s 23-24. 
28 P Hellertz, 2002, s 36. 
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på jorden. Detta syftar, på ett antropocentriskt plan, till att låta människan få välbehövlig 
kunskap och vägledning om den ”potential” hon besitter och vilka utvecklingsvägar i livet 
som är tillrådliga. 
 
En rätt handling blir på så sätt den som utvecklar potentialen - i en för individen och 
samhället - gynnsam riktning. Eftersom allt är relaterat till varandra i det stora holistiska 
universum där både himlakroppar och människor samspelar, blir allt till det bästa för alla 
när individen verkar med dessa principer för ögonen. 
 
Planetsymboliken skapar för mig som astrologiintresserad i praktiken ”bredd” och 
associationsrikedom åt vardagshändelser, medan den karmiskt psykologiska astrologin, 
med potential som ska förvaltas respektive utvecklas, skapar mening och inriktning åt 
vardagens strävan. 
 

2.4.8.3 Martinus kosmologi 
Hos Martinus förekommer både tydligt beskrivet ett universum i form av ett enormt 
levande väsen, interrelaterat på varje plan på mikro-, mellan- och makronivå, och styrt 
av ”eviga principer”. Dessutom redogör Martinus för samtal med ”Gudomen”, och tar på 
flera ställen i kosmologin upp och förklarar Bibelns berättelser om vad som varit och vad 
som komma skall. 
 
Syftet enligt kosmologin med universum är, som jag förstått det, att bibehålla livsenergins 
rörelser genom de växlande energikulminationerna i de olika rikena. ”Allt är mycket gott” 
sa Martinus och att bibehålla det är syftet och meningen med hela skapelsen. 
 
Vår längtan är normen som, via lidandeserfarenheter och reinkarnationsprincipen, så 
småningom sätter oss på samma kurs som livets lagar. Tills dess utgör längtan drivkraft 
for maskineriet. 
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3 Tre världsbilder - en analys 
Så återstår det intressanta arbetet att försöka knyta samman dessa tre, i egenskap av att 
vara delar av min egen livsåskådning i dagsläget. Huvudsyftet är att dels hitta de bitar som 
förstärker varandra, dels hitta sådana som motsäger varandra. En vertikal analys, enligt 
Bråkenhielms metod innebär att jämföra ett centralt verklighetsområde mellan några olika 
världsbilder. 
 
Jag ska här försöka jämföra vart och ett av de fem verklighetsområdena inom kristen tro, 
astrologi och Martinus kosmologi, med avsikt att hitta motsägelser och likheter. Djupet 
och reflektionerna i de olika avsnitten varierar, men jag tänker ändå försöka använda de 
gjorda presentationerna som underlag för jämförelser här nedan. 
 

3.1 Ontologi 
Den hierarkiskt uppbyggda världsbild som kristen tro ger uttryck för i är vid första 
ögonkastet främmande för både psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi, 
vilka båda beskriver ett universum med mer biocentrisk struktur. Martinus tar dock upp 
en Gudom, med vilken han kan kommunicera, vilket är en idé som går igen även hos 
kristendomens transcenderande gudom. 
 
Dessutom beskriver både astrologin och Martinus kosmologi en organismuppbyggd och 
relaterad på flera nivåer - alltså även där, någon form av hierarki, även om denna inte är 
den mest iögonfallande. 
 
Den kritik den kristna världsbilden (samhället) fått motta för sin ignorans och 
exploatering av naturens ”helighet” som denna uttryckts i flera ursprungsreligioner, 
rimmar väl med dagens medvetenhet om sinande naturtillgångar och miljöförstöring. Där 
tjänar de båda, mer biocentriska, världsbildernas ontologi med en dragning åt 
panpsychism, syftet att bibehålla den medvetenheten och värna dessa intressen. 
 
Inom kristendomen gör gudomen ett självutgivande försök att överbrygga klyftan som 
människans avfall bort från gudsgemenskapen har inneburit. Här transcenderar Gud 
världsbildens stränga hierarki för att människan sedan ska kunna göra detsamma. Både 
astrologin och Martinus kosmologi saknar motsvarigheten till kristendomens ”fall” - ett 
fundamentalt misstag som tillvarons strävan är ägnad att rätta till. Istället ägnas strävan åt 
att ”skörda vad man sått” - att förädla sina karaktärsegenskaper och ”leva sin längtan”. 
 
Astrologins rika symbolik, dess huvudsakliga ”verktygslåda”, liksom kosmologins ”eviga 
principer” (t.ex. reinkarnationsprincipen), ger mängder av utvidgade tolkningar på 
vardagssituationer och många vanliga värderingar jag som uppvuxen kristen gör av livet, 
omständigheter och andra människor. Detta kan naturligtvis användas med olika syften, 
varav att förstärka den kristna trons världsbild är ett. T.ex. kan ”medvetenheten” om 
astrologins och Martinus kosmologis specifika (brist på) hierarki och 
personlighetsstruktur ge större tolerans både med egna och andras tillkortakommanden 
och begränsningar. 
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3.2 Teleologi 
Att bevara de eviga principerna som de uttrycks i väsendenas vandring genom de sex 
riken Martinus beskriver, kan ju verka stå i bjärt kontrast till både Guds äras tillkommelse 
i den kristna tron och människans utvecklade potential, som den psykologiskt inriktade 
astrologin värnar om. Men synat litet mer i sömmarna, kan dessa inte handla om samma 
sak, sett från olika perspektiv? 
 
Martinus principer och kretsloppsidé skulle inte det kunna konstituera ”maskineriet” för 
vilket Guds ära uttrycks? Och människans potential, som det värnas i den 
antropocentriska världsbilden, är inte det bara det hela iakttaget på nära håll med ett 
förstoringsglas? Alltså - Guds ära uttrycks genom Livsenergins kretslopp i Martinus 
kosmologi och genom människans vägledning och ”förädling” inom astrologin. 
 
Den alternativa teleologi Bråkenhielm nämner angående kristen tro, där Skapelsen 
faktiskt rymmer ”alla företeelser” för att Skaparen är god och skapar ”utan avund”, är inte 
det samma universum beskrivet som Martinus uttrycker i tanken om Livsenergin som går 
vidare med hjälp av lidandeserfarenhet och längtan? Osökt kommer bilden med männen 
som fann elefanten i förordet fram i minnet. Kan det vara så att världsbilderna ”sväljer” 
varandra, i alla fall betraktat på ett inte alltför detaljerat vetenskapligt sätt? 
 
Motsägande detta skulle vara att den kristna trons grundfundament - att Gud skapade 
människan till gemenskap med sig och att upprättandet av denna genom Jesus Kristus - 
har föga att göra med människans vägledning och ”förädling” via tolkning av planeters 
och himlakroppars position eller Livsenergins för alltid likadana kretslopp genom varje 
interrelaterat mikrokosmos i universum. Betraktat som enskilda fenomen är likheterna 
svårfunna. 
 

3.3 Förklaringsteori 
Frågan om vem som ytterst bestämmer och kontrollerar skeendena får varierande svar i de 
olika världsbilderna. Från kristendomen, som jag är uppvuxen med den, med en 
allsmäktige Gud vars gudomliga plan på ett eller annat sätt inbegriper människans fria 
vilja (se kap. 2.2.4), via astrologin där karma i form av omständigheter, arv och miljö ger 
människan de förutsättningar hon har att utveckla, till Martinus kosmologi där ”det eviga 
kretsloppet” styrs av eviga inneboende lagar, varav lagen om sådd och skörd är en. 
 
Personlighetsastrologin betonar ju människans egen potential i syfte att uppmuntra 
utveckling av dessa och ägnar inte så mycket tid åt att fundera på vem som styr de yttre 
skeendena i världen. I den karmiska astrologin finns dock tanken att det horoskop vi föds 
med, med svårigheter och möjligheter, har vi förtjänat på ett eller annat sätt i tidigare 
existenser. På så sätt framstår antropocentrismen stark inom astrologin där människans 
handlingar får långtgående konsekvenser. 
 
Hos Martinus framställs Gud som den stora makrovarelse som alla andra mikrovarelser är 
en del av. Gud ”upplever” på så sätt livet tillsammans med oss. Att denne Gud skulle gå in 
och bryta kretsloppet eller ändra lagarna verkar fjärran från Martinus framställning. 
Martinus säger på flera ställen att hans upplevelse av universum som han såg det var 
att ”allt är mycket gott”29 - således finns inget behov för en gud att ställa något tillrätta. 
                                                 
29 P Hellertz, 2002, s 109. 
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Istället verkar det vara de inneboende lagarna och det eviga kretsloppet som kontrollerar 
skeendena. 
 

3.4 Kunskapsteori 
Medan kristendomens företrädare påpekat hur Gud förlagt kunskapen om sig själv till 
sådant som finns uppenbart för alla - Skaparens handlingar i Skapelsen och Guds 
handlingar med sitt folk genom historien, allmänt mänskliga skeenden och gudsrikets 
seger i Jesu död och uppståndelse - framstår Martinus intuitionskunskap och astrologins 
bokkunskap som mer subjektiv och ”skyddad” kunskap. 
 
Subjektiv för att Martinus yttersta referens är hans egen intuition och inom astrologin då 
dess samlade kunskaper är sammanställda utan någon yttre norm eller gemensamt 
rättesnöre eller konsensus (varje enskild astrolog har varit hänvisad till sig själv och den 
kunskap han/hon tagit till sig av andra). ”Skyddad” blir Martinus kunskap i och med att 
många av de samband han beskriver är okända eller otillräckligt utforskade av annan 
vetenskap - därav svårigheten att verifiera eller förkasta. Astrologin slåss av förståeliga 
skäl med samma problem. 
 

3.5 Etik 
Vad gäller de normer som ska styra våra handlingar, går åsikterna återigen isär på ytan. 
Kristen tro, som jag är uppvuxen med den, manar oss att leva med vårt liv till Guds ära 
och att inte göra mot vår nästa vad vi inte skulle vilja att han eller hon gjorde mot oss. 
 
Astrologin menar att i det interrelaterade universum som vi rör oss i kommer individens 
maximerade potential en dag att innebära också fullkomning för resten av organismen. 
Martinus kosmologi lovar att om vi bara tar vår längtan på allvar så kommer vi en dag att 
ha stöpts ”rätt” - i enlighet med ”livets lagar”. Dessutom är vi alla ”rätt” redan nu, 
eftersom allt bara är skiftande uttryck för Livsenergin - därav Martinus upplevelse att ”allt 
är mycket gott”. 
 
Störst spännvidd kan tyckas vara mellan Martinus ”lev som du vill” och den kristna tron. 
Men Martinus mål för människoväsendet stadd i utveckling från ”djurriket” till ”det 
riktiga människoriket” är ju i själva verket det ideal den kristna tron försöker genomföra 
här och nu - en etik i enlighet med ”den gyllene regeln”. Och också Bibeln talar om att vi 
får ta konsekvenser av våra handlingar och nämner även den en lag om sådd och skörd 
(även om reinkarnationstanken inte är uttalad där). 
 
Att sätta som norm att söka maximera sin egen potential kan dessutom verka omåttligt 
själviskt och stå i bjärt kontrast till vad både Bibeln och Martinus talar om 
som ”kärleksbudskap”, men handlar detta återigen inte om perspektiv och förstoringsglas? 
Bibeln förespråkar att vi ska älska och tjäna vår nästa ”som oss själv” och Martinus att vi 
ska följa vår längtan så hamnar vi en dag där kärleksbudskapet är. Återigen - jag undrar 
om de inte pratar om samma sak? 
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3.6 Avslutande sammanställning 
Här följer en sammanställning av vad uppsatsen gett mig i förhållande till mina syften i 
inledningen. Med reservation för att min benägenhet ligger åt att göra synteser hellre än 
att finna motsatser, är dessa de skillnader och likheter jag funnit i min undersökning. 
 

3.6.1 Skillnader 
De delar som skiljt sig åt eller direkt talat emot varandra i de olika världsbilderna är 
följande: 

• Inom både kristen tro och Martinus kosmologi återfinns en gudom, som antingen 
har naturen av att stå högst i en hierarki, eller åtminstone är klart avskiljd från 
människan och de övriga väsendena i skapelsen. Detta till skillnad från astrologin, 
som mer verkar hänvisa till en biocentrisk struktur för världens uppbyggnad. 

• Rent personligt ger en avskiljd och transcenderande gudom som den i kristen tro, 
möjligheten för den troende att uppleva närhet och identitet i mötet med denna, 
något de andra världsbilderna inte uppmuntrar på samma sätt. 

• Kristna teologer brukar hävda ståndpunkten att kristendomen är en historisk 
religion, med gudomens fortsatta uppenbarelse genom historiskt verifierbara 
händelser. Detta till skillnad från Martinus kosmologi, där Martinus ytterst 
refererar till sin egen intuition. Också astrologins fackkunskaper är svåra att 
verifiera mot något annat än sig själv, även om försök gjorts att göra den 
vetenskaplig. 

• Astrologin kan ur ett annat perspektiv uppfattas som en biocentrisk världsbild och 
får därigenom förtjänsten, tillsammans med Martinus kosmologi, av att med sin 
erinran om jorden som en stor levande organism, påminna om vikten av att häva 
miljöförstöring och annan exploatering av naturresurser. Detta är en vinkling 
som den kristna tron visserligen har inbyggd i sig via människans förvaltarskap av 
skapelsen, men som lyfts fram först på senare tid. 

• I ett samhälle med många värderingar byggda på den kristna trons fundament och 
kyrkans utbredning och utveckling (plus alla andra idéhistoriska fundament) 
under många hundra år, kan alternativ till etablerade symboler och värderingar 
upplevas befriande där dessa inte syns täcka livets mångfald. Detta fungerar då 
som en slags ”kompensationsteori” med de associativa alternativ som i detta fall 
astrologins symbolrikedom och Martinus kosmologis ”eviga principer” (t.ex. 
reinkarnationsprincipen) föreslår. 

• En etik som de kristna normerna föreslår den tvingade mig att tillslut omvärdera 
normerna som bindande, till att bli ”alternativ för handling”, då jag upptäckte att 
önskat resultat ibland kom av motsatt handling än den föreslagna. Denna
”flexibla” lösning växte fram utifrån en ”fast” rekommenderad normbild i 
världsåskådningen, något som väl kan sägas går igen inför astrologins ”maximera 
din potential” (javisst - bara inte för jämnan!), men däremot inte inför Martinus 
kosmologis ”lev din längtan”. 
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3.6.2 Likheter 
Följande nedslag i de tre olika världsbilderna har jag upplevt som liknande eller i alla fall 
som möjligt synonyma, trots att några av dem på ytan skiljer sig åt ordentligt. Jag väljer 
att placera dem här bara för att understryka vad jag tror är människans benägenhet (med 
all säkerhet åtminstone min) att se likheter och utnyttja nya strukturer som understödjande 
den befintliga världsbilden istället för att ifrågasätta denna. 

• Att placera enbart den kristna tron som hierarkiskt uppbyggd, är ur ett annat 
perspektiv missvisande, då de båda biocentriska världsbilderna berättar om en 
enorm organism uppbyggd kring flera olika nivåer av levande väsen och liv, vilka 
på olika sätt påverkar varandra. Martinus talar om mikro-, mellan- och 
makrokosmos som något varje väsen (dvs. all materia) har att förhålla sig till. 

• Det yttersta syftet i de tre världsbilderna vill jag föreslå handlar om samma sak, 
bara sedd med litet olika förstoringsglas i linsen. 

 
Kristen tro, som jag är uppvuxen med den, menar att syftet för Guds skapelse är Guds ära 
- att allt det skapade, fungerande i den harmoni Skaparen tänkte sig, kastar ett rättmätigt 
återsken på den fantastiske upphovsmannen: Gud. 
 
Martinus kosmologi beskriver ett enormt universum bestående av ett enda sammansatt 
levande väsen, som rullar fram genom århundraden och årtusenden och där dess ”credo” 
är ”Allt är mycket gott”. 
 
Den psykologiskt inriktade astrologin menar att syftet med vårt liv finns antydda i 
stjärnorna, där vi kan få hjälp och vägledning för att på bästa sätt ta tillvara vår potential i 
livet. Jag föreslår att de tre ovanstående teleologiska förklaringarna talar om samma 
företeelse, bara ur litet olika perspektiv. Det är alltså inte är något annat än två gånger en 
bild av helheten, respektive en bild av en del av helheten. 

• En alternativ kristen teleologi där Skapelsen rymmer ”alla företeelser” för att 
Skaparen är god och skapar ”utan avund” kommer i mina ögon nära det ”bränsle” 
Martinus kosmologi beskriver som de principer som driver utvecklingen i 
universum framåt: lidandeserfarenheten, kampen för överlevnad och väsendenas 
längtan. Där dessa tillsammans får råda under obegränsad tid - blir inte resultatet 
ofrånkomligen att skapelsens alla varianter kommer att se dagens ljus? Här passar 
också 1900-tals teologen John Hicks världsbild in, där Guds omsorg inkluderar 
en ”ofullkomlig” värld med frestelser och prövningar, som den enda faktiska väg 
som för människan närmre mognad och fullkomning. 

• Att likställa etiken i de tre världsbilderna kan verka mest vågat. Där den ena 
handlar om att leva för att maximera sin potential, säger den andra att du ska älska 
och tjäna din nästa som dig själv och den tredje att du rätt och slätt ska följa din 
längtan - Hur rimmar det med varandra? Jag får ihop det med att citera hela 
Bibelversen - ”… du ska älska din nästa som dig själv”... Här förutsätts att vi tar 
vara på oss själva först; samt att peka på att det Bibeln föreslår som norm för vårt 
handlande (kärleksbudet och Gyllne regeln) är exakt de ”livets lagar” Martinus 
kosmologi menar att vi förr eller senare kommer i samklang med - 
reinkarnationsprincipen och lagen om sådd och skörd, kommer att åstadkomma 
det. 
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3.6.3 Förenliga världsbilder? 
Trots att ovanstående summering av mina resultat innehåller fler punkter under 
”skillnader” än under ”likheter” är min uppfattning den i dagsläget att jag ser dessa tre 
världsbilder som mer understödjande än motsägande varandra. Hur kommer det sig? 
 
Beror det på att den litteratur och de sammanhang jag fått dem presenterade för mig i har 
så markant pekat på det som skiljer ut fenomenet från andra och att jag i en strävan att 
frigöra mig från dessa åsikter anammat den diametralt motsatta? Har jag haft ett desperat 
behov av att förena spretande världsbildsfragment för att för mig själv uppnå någon slags 
sinnesfrid och konsensus? Beror det på att jag är ett offer för ”tidsandan” som propagerar 
för smörgåsbordsmodellen, där vi plockar de bitar som passar oss, utan skyldigheter eller 
krav på konsekvens eller tillhörighet? Jag misstänker att svaret innehåller bitar av alla tre 
gissningarna. 
 
Av alla fem verklighetsområden som Bråkenhielm använder i sin metod: etik (Vad är det 
högsta goda/alltings ”måttstock”?), kunskapsteori (Hur skapas ”sann”, tillförlitlig 
kunskap?), ontologi (Vilket/vad är den yttersta verkligheten?), teleologi (För vem/vad är 
universums högre mål/syfte?), förklaringsteori (Vad/vem bestämmer/kontrollerar 
skeendena?) har jag störst problem att hitta likheter mellan de olika världsbilderna när det 
kommer till kunskapssynen. I alla andra avseenden tycker jag mig kunna finna 
”överbryggande dimensioner” där de olika världsbilderna går att applicera på varandra på 
ett eller annat sätt. När det kommer till kunskapssynen så har dock kristendomens 
företrädare, utöver den subjektiva enskilda troserfarenheten, en tradition som talar om 
Guds interagerande med människan under historiens gång, till skillnad från astrologins 
och Martinus kosmologis mer oprövade, ”dolda” kunskap. 
 
Genomgående har den vertikala analysen av de olika verklighetsområdena gång på gång 
bekräftat åsikternas tillhörighet i en teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk 
världsbild. Något som slår mig efteråt är möjligheten att man i ett modernt samhälle idag 
kanske behöver alla tre perspektiv till förklaringen av sin livsupplevelse och därmed som 
delkomponenter i sin världsbild. Alla som lever i ett modernt samhälle ställs någon gång 
inför företeelser där den enskilda människans val, begränsningar och möjligheter står i 
centrum. På samma sätt som vi idag omöjligt kan undgå debatten om miljöförstöring och 
människans sammanlänkning med jorden som organism. Slutligen ställs många av oss 
någon gång inför situationer där det existentiella perspektivet väcks: finns det en Gud, en 
högre intelligens, någon som har en avsikt med allt som sker? Alltså möter vi alla 
oundvikligen dessa perspektiv någon gång under livet. Kan det vara så att i den mån min 
ursprungliga världsbild inte tillåtits att integrera alla dessa dimensioner, i den mån är jag 
benägen att ”plocka på mig” och införliva element av andra kompletterande världsbilder? 
Det är möjligt att detta varit min utvecklingsväg. 
 
Värdefulla reflektioner från min handledare synliggjorde hur de skiftande 
kristendomstolkningar jag kommit i kontakt med under min uppväxt går igen i min 
livsåskådning fortfarande. Om spänningsfältet förläggs inte så mycket mellan kristen tro å 
ena sidan och astrologi och Martinus kosmologi å andra sidan, som mellan en exklusiv 
eller en inklusiv kristendomstolkning blir det möjligt att se spänningen inte bara som ett 
obskyrt uttryck för nutidsmänniskans världsbildsbygge i form av dåligt anpassade bitar. 
Istället blir det möjligt att möta utmaningen att fördjupa engagemanget i den kristna tron 
och världsbilden och mejsla ut den tillhörighet min livsåskådning kommit att utgöra år 
2006 på skalan mellan bibeltrogen och liberal kristendomssyn. Grovt skuret anar jag hur 
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tillhörigheten flyttats från en mer bibeltrogen syn närmre en mer inklusiv hållning till 
kristendomens lära och liv. 
 

3.6.4 Undersökningens sidoeffekter 
En uppgift jag gav mig själv i inledningen var att spana efter eventuella sidoeffekter 
skrivarbetet skulle ha på undersökningsmaterialet - mina världsbildsfragment. Spontant 
måste jag säga att eftersom skrivprocessen inte tagit så lång tid har materialet inte haft tid 
att jobba så länge i mig. 
 
Det jag har observerat är att min fokus på framförallt flera områden i Martinus kosmologi 
(vilken är för mig den nyaste bekantskapen) djupnat, bl.a. har tanken om att vi innehåller 
och står i kontakt med både ett mikrokosmos och ett makrokosmos känts meningsfull för 
första gången. 
 
Vid sammanfattningen här noterade jag också hur lätt jag hade att hitta ”fördelar” med 
astrologin och Martinus kosmologi, medan jag lättare såg avigsidorna hos den kristna 
trons världsbild. En banal iakttagelse kanske, men detta sammanhänger säkerligen med 
att den kristna tron är den världsbild jag är uppvuxen med och vid någon tidpunkt haft 
en ”uppgörelse” med eller i alla fall omvärderat. 
 
Upptäckten att konflikten mellan olikheterna mellan de olika världsbilderna förmodligen 
på ett praktiskt plan kan flyttas till att utgöra drivkraft bakom ett fördjupat engagemang i 
den kristna tron och livsåskådningen, kommer säkerligen en dag att sporra mig att söka 
vidare bland mer inklusiva och liberalteologiska åsikter. Men först ska den värsta 
tröttheten över ämnet få lägga sig. 
 

3.6.5 Metodens användbarhet 
Efter avslutad undersökning kan jag bara konstatera att skrivarbetet, oavsett kvalitet på 
uppsatsen, på resultaten eller mängden sidoeffekter, fört mig framåt i mina 
världsbildsfunderingar och att jag gärna skulle göra om ”resan” vid ett annat tillfälle om 
det varit en enklare process än i form av en högskoleuppsats. 
 
Bråkenhielms informationsrika material visade sig vara mer än vad jag kunde 
tillgodogöra mig och det urval jag gjort är långt ifrån konsekvent i alla kapitel och 
avdelningar. Däremot var hans framställning på de områden där jag använt den (bl.a. i 
presentationen av kristen tro som exempel på en teocentrisk världsbild) en utmärkt 
stomme att bygga mitt resonemang på. Tyvärr kunde jag inte använda den konsekvent i 
presentationen av de andra två världsbilderna. 
 
Metoden som sådan, ser jag nu i efterhand, är överdimensionerad för en så liten uppsats 
som denna. Jag borde redan i förväg gjort fler avgränsningar och kanske valt att jämföra 
endast två världsbilder, för att få större konsekvens och djup i min framställning. Detta 
överlåter jag åt senare försök. 
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1 Inledning

Tre män var ute och gick i en skog. De letade efter något som de inte visste hur det såg ut. Plötsligt ropar den ena: – Vänta, här har jag något! – Nä, kom hit, jag ser någonting här borta! ropade den andre. – Släpp det ni har för händerna, jag har hittat vad vi söker! hördes den tredje.


Så skulle allegorin om de tre männen som närmade sig en elefant från varsitt håll kunnat börja. Alla tre blir mer och mer övertygade om att just de funnit vad alla sökte, och medan de närmade sig djuret beskriver de detaljerat vad de funnit för de andra. Allas berättelse skiljer sig åt på avgörande punkter och alla vill förmå sina vänner att överge vad det nu är de talar om för att ansluta sig till vad de själva upptäckt.


Allegorin förmodar att det var samma elefant de tre vännerna stod inför, och som liknelse till hur våra världsbilder antas uppstå låter jag detta utgöra inramning till uppsatsens undersökningsområde: fenomenet att vår fysiska värld ger upphov till skilda föreställningar om dess konstitution.


Liknelsen må halta, liksom också nutidsmänniskans världsbildsbygge ofta sägs vara ett löst sammanfogat konglomerat av lika delar populärvetenskapliga - och vetenskapliga rön, en dos vidskepelse och mer eller mindre personligt uppfunna ”överbyggnader” däremellan. För att undersöka på hur lösa boliner ett sådant bygge gått till och få antydan om med vilket ”lim” det ändå vidmakthålls, beslöt jag mig att lägga tre av mina egna stora byggstenar - kristen tro, psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi - under luppen.


1.1 Metod


Uppsatsen bygger på en idéanalytisk metod presenterad i boken ”Människan i världen” av C R Bråkenhielm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala.
 Bråkenhielm gör sin analys utifrån tre av västerlandets stora världsbilder; teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk sådan och jag väljer att placera in mina tre byggstenar som representanter för var och en av dessa tre. Alltså blir kristen tro exempel på en teocentrisk världsbild, psykologiskt inriktad astrologi exempel på en antropocentrisk världsbild och Martinus kosmologi exempel på en åtminstone delvis biocentrisk världsbild.


För analysen tar Bråkenhielm hjälp av fem centrala verklighetsområden:


1) etik (Vad är det högsta goda/alltings ”måttstock”?)

2) kunskapsteori (Hur skapas ”sann”, tillförlitlig kunskap?)

3) ontologi (Vilket/vad är den yttersta verkligheten?)

4) teleologi (För vem/vad är universums högre mål/syfte?)

5) förklaringsteori (Vad/vem bestämmer/kontrollerar skeendena?)


Jag presenterar kortfattat något av vad de olika lärorna säger angående de olika verklighetsområdena för att sedan jämföra de ”vertikala relationsfrågorna” enligt Bråkenhielms metod. Metoden går ut på att utifrån olika världsbilder jämföra och diskutera ett eller flera av de ovanstående ”verklighetsområdena”. T.ex. teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk syn på ontologin - vad eller vilket är den yttersta verkligheten inom de olika synsätten? Eller - som jag kommer att göra nedan - hur förhåller sig etiken inom kristen tro, psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi till varandra? (För vidare förklaring av metoden se kap. 2.1).


Jag hade problem i uppsatsen att hitta ett enhetligt teologiskt synsätt när det kom till den kristna tron. Det beror dels på att ett sådant inte står att finna - teologiska tolkningar av den kristna tron innefattar hela spännvidden mellan strängt bibeltrogen till mycket liberal. Personligt är orsaken att jag vuxit upp inom en starkt bibeltrogen falang (pingströrelsen) samtidigt som jag påverkats åtskilligt av kontakter jag haft med representanter från EFS/Svenska Kyrkan, Sv. Baptistsamfundet, Sv. Missionsförbundet och tidvis även med representanter från trosrörelsen. Därför hittar jag element i min världsbild både med rötter i en bibeltrogen tradition, men också sådana av mer liberal karaktär.


Analysen är en litteraturstudie där jag huvudsakligen har använt sekundärlitteratur. All använd litteratur finns upptagen i fotnoter samt i litteraturförteckningen längst bak.


1.2 Syfte


Det övergripande syftet med studien är att se om världsbildsfragmenten är förenliga. Frågeställningarna blir för mig då:


1) Vilka likheter och skillnader kan jag hitta mellan de olika världsbilderna inom de ramar jag arbetar?

2) Framstår världsbilderna som förenliga eller i konflikt med varandra efter avslutad jämförelse?


3) Om möjligt - kan jag konstatera någon effekt som undersökningen haft/får på min världsbild?


1.3 Disposition


Efter en kort inledande presentation av världsbildsbegreppet respektive livsåskådningsbegreppet följer en orientering i C R Bråkenhielms studie Människan i världen - om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder
 inklusive den metod han använder där och vilken jag använt i denna uppsats.


Därefter presenterar jag var och en av de tre världsbilderna kristen tro, psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi utifrån nyss nämnda metod varpå följer en jämförelse mellan vad jag funnit i de olika verklighetsområdena inom varje världsbild.


Slutligen sammanfattar jag mina rön utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.

2 Tre världsbilder - en presentation

2.1 Forskning om världsbilder


Jag har valt att i en egen och förenklad version upprepa och använda den metod C R Bråkenhielm sammanställer och bygger studien Människan i världen - om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder på.
 Han inleder denna med att konstatera att det då (för 15 år sen) fanns flera tecken på utbredda och omfattande attitydförändringar i västvärlden, bl.a. syntes det genom att djurens värde likställdes med människans i situationer som annars skulle resultera i vad vi i dagligt tal kallar djurplågeri. Vidare säger han att många människor också verkar ha ett behov av att reflektera över och uttrycka sina tankar om människans plats i universum i en någorlunda strukturerad form.


Det begreppet ”världsbild” Bråkenhielm använder, särskiljer han från en annan aktuell svensk livsåskådningsforskare, Anders Jeffners begrepp ”livsåskådning”, på så sätt att det förra innehåller en etisk och en teoretisk del, men inte den känslomässiga attityd Jeffner kallar ”grundhållning”
.


Världsbildens etiska del menar B. är de åsikter, värderingar och normer som talar om vad det högsta goda eller alltings ”måttstock” är inom världsbilden. Vilket rättesnöre ska människan ta för sina handlingar enligt den aktuella åskådningen?

Den teoretiska delen består av teorier om människan och världen, sammanfogade kring flera olika ”centrala verklighetsområden” av vilka Bråkenhielm använder sig av fyra. Kunskapsteorin ger besked om hur ”sann” tillförlitlig kunskap skapas enligt rådande världsbild. Vilken kunskap ska prioriteras och hur ska olika sorters kunskap värderas är andra frågor i detta fält.

Ontologin förklarar vilket eller vad som är den yttersta verkligheten i det aktuella systemet. Detta är den eller det som utgör den grundläggande formen för allt annat som existerar. Är det Gud, materian eller kanske en oförstörbar energi?

Teleologin innehåller teorier kring vad som är universums högre mål eller syfte. Finns naturen till för Guds syften, eller är Guden beroende av sin Skapelse för sin existens, eller finns det kanske inget högre syfte?

Förklaringsteorin slutligen, går in på vem eller vad som bestämmer och kontrollerar skeendena. Har människan en fri vilja, eller är allt predestinerat av ödet, Gud eller kanske biologin?


Dessa sammanlagt fem kunskaps- och värderingsområden inom den enskilda världsbilden, menar Bråkenhielm sen att man kan jämföra - horisontellt; med olika element inom samma världsbild, - vertikalt; med samma typ av element inom olika världsbilder, och slutligen - diagonalt; med olika element i olika världsbilder.


Bråkenhielm genomför sedan, utifrån tre av de dominerande världsbilder som varit och är aktuella inom västvärlden - teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk - en redogörelse för skilda tankegångar inom dessa genom historien. Avslutningsvis för han en filosofisk diskussion om möjligheten och nyttan av att fatta ett rationellt val om den ena världsbildens företräde framför det andra.


Nedan finns en skiss av metoden som den framställs i B: s studie. Pilarna symboliserar hur de horisontella, vertikala och diagonala relationsfrågorna diskuteras:




2.2 Kristen tro


Kännetecknande för en teocentrisk världsbild är som ordet antyder att Gud på ett eller annat sätt står i centrum. Bråkenhielm skriver att ”... i en teocentrisk världsbild används ordet ”Gud” ofta - ontologiskt - för att karaktärisera den yttersta verkligheten...”,
 medan ”Gud” kan ges företräde på något av de övriga fyra centrala verklighetsområden i en annan världsbild.


2.2.1 Ontologi


Bråkenhielm påpekar inledningsvis att den kristna världsbilden både kan anses som en som innehåller ett starkt hierarkiskt drag, och dess motsats - som en där hierarkin faktiskt överskrids på flera punkter. Detta visar sig i det första fallet ex. i och med Skapelseberättelsen i Bibelns 1 Mosebok, där Gud ger åt människan djuren och naturen att råda över, medan hon själv skulle underordna sig honom. Också folket Israels utkorelse framför andra folk, församlingens struktur i NT och äktenskapet liknas i Bibeln vid en kontrollerad hierarkisk struktur, där Gud själv ständigt återfinns på toppen av pyramiden.


I motsats till detta återfinns också de centrala berättelserna i Bibeln om: människans ”fall” (missköter hierarkin i Skapelsen), den gudomliga uppenbarelsen på flera ställen i GT (Moses och den brinnande busken, Moses och budorden, löften om en utkorad av ”Davids ätt” etc.) men helt centralt är hur Gud blir människa i Jesus och överbryggar människans ”fall” i och med ”försoningsoffret” när han dör på ett kors för att sedan uppstå - avgå med seger över till och med dödsriket.


Personligen har min världsbild stärkts av berättelserna om hur Gud blir människa i Jesus, för att komma oss nära. Det hierarkiska momentet har funnits där i bakgrunden, som ett stöd och en utmaning, men sällan eller aldrig en dom. Upplevelser av vad Bibeln beskriver som närheten till Gud genom gemenskapen med den helige Ande har ytterligare förstärkt den ickehierarkiska eller åtminstone transcendenta strukturen i ontologin för mig.


Ett annat centralt drag i den kristna världsbilden Bråkenhielm skriver om är att den av många räknas som starkt graderande tiderna igenom. Detta innebär att man gjort en uppdelning mellan olika dimensioner i tillvaron; ex. Augustinus som skiljer på gudomlig, själslig och materiell verklighet. Här har den kristna läran, som starkt kopplar gudomen till enbart treenigheten, fått motta stark kritik för att ha upplöst den naturliga vördnaden för naturens egna inneboende andar och väsen som funnits i många ursprungsreligioner och, menar man, förhindrat den exploatering som skett under det att kristendomen varit dominerande religion i väst.


2.2.2 Teleologi


Teleologin, tanken om vad i världsbilden som är Skaparens eller Skapelsens yttersta syfte och mening kan se olika ut i en teocentrisk världsbild skriver Bråkenhielm. Man kan tänka sig att Skaparens godhet är så stor och existerar utan avund och att alla existensformer därför ryms i Skapelsen som en nödvändig konsekvens. Detta återfinns bakom författaren Lovejoys begrepp ”the principle of plenitude”
 och ger vidare varje länk i skapelsekedjan ett eget, unikt värde som gör att dessa omöjliga att ersätta.


Ett annat sätt att se det hela är att syftet med varje länk i kedjan är mer instrumentellt, där den ena existensformen finns till som medel för den andra, som finns till för den tredje etc. Där blir människan och Skapelsen ett ändamål som helgar Gud - dvs. vi och allt som sker på jorden finns till enbart för att ge Gud äran som tillhör honom.


Tänkare i den kristna idéhistorian har funnit belägg för båda dessa synsätt även om det inte är svårt att se det som annat än att praxis oftast har utgjorts av det senare medan idealet varit det första.


Personligen har jag svårt att relatera till begreppet teleologi, då det känns främmande att tänka i så abstrakta termer i förhållande till min vardagliga världsuppfattning. Filosofiskt kan resonemanget kanske vara berättigat, men praktiskt hör det för mig hemma inom etikens ramar. För mig framstår kristendomen som en ideologi som verkligen poängterat varje individs instrumentella värde, och att det vi erbjuds som människor är att delta i och uppfylla en slags himmelsk, gudomlig plan.


2.2.3 Kunskapsteori


Frågan hur sann och pålitlig kunskap skapas inom kristendomens världsbild kan ges flera teologiska förklaringar beroende på vem som tillfrågas. Här nämner jag den svenska 1900-tals teologen Gustaf Wingren som representant för den protestantiska frälsningsläran.


I inledningen till boken ”Credo” slår Gustaf Wingren fast att kunskapen om Gud uppenbaras fortlöpande i historien, detta som kontrast till exempelvis gnostikerna som menade att kunskapen uppenbarades inom varje upplyst människa. Wingren nämner att Gud uppenbaras som Skaparen:

”När den första trosartikeln kallar Gud för ”himmelens och jordens skapare”, talar den om Gud såsom verksam genom allt det som bekännelsen uppräknar, intill de dödas uppståndelse och det eviga livet, och just såsom skapande verksam genom allt.”


Vidare betonar Wingren Guds mänskliga egenskaper, synliga inte enbart genom människan Jesus Kristus, utan i livet som helhet:

”När man nihilistiskt tömmer allmänt mänskliga skeenden på gudomliga handlingar och sedan efteråt förlägger Guds uppenbarelseinsats till ett enda inrutat stycke, Kristus, då genomför man i princip samma tolkning av tillvaron som gnostikerna på 100-talet genomförde.”


För det tredje menar Wingren att kunskapen om Gud blir synlig i allt det som talar om och syftar på hoppet om Guds eviga herravälde:


”Segern, tillståndet då det skapelsefientliga och gudsfientliga motståndet är slaget, är åsyftat i allt vad Gud gör, även i det som för ögat inte har minsta tycke av herravälde eller konungslighet. Johannesevangeliets sätt att tala om ”upphöjelse” är fyllt av medveten dubbeltydighet: det syftar på att Jesus blir konung och samtidigt på uppresandet av korset, alltså på förnedring (...). Därför verkar också Anden i det kristna livet under ångest, under suckan och i själva ovissheten.”


2.2.4 Förklaringsteori


På frågan om vad eller vem som kontrollerar och bestämmer skeendena i världen svarar den medeltida teologen Thomas av Aquino (1224-1274) att Gud visserligen är allsmäktig, så att han kan göra allt som är logiskt möjligt (dvs. inte skapa en sten som är för tung för honom själv att lyfta), men att han inte kan utföra något som är ont, vilket skulle medföra en ofullkomlighet hos Gud.


Om man med frågan istället menar ”vilka är agenterna i den kristna världsbilden?” kan 1900-tals teologen John Hick (1922-) hjälpa till med att lösa dilemmat med ondskans plats i Guds fullkomliga skapelse. Där tidigare teologer förklarat ondskan i världen med att det skett ett avfall från den ursprungligt perfekta planen, argumenterar Hick för att Gud tillåter frestelser och prövningar för att människan ska mogna, fram emot bilden av fullkomning.

”Hypotesen om ett gudomligt syfte där ändliga personer skapas på ett epistemiskt avstånd från Gud, för att gradvis kunna bli Guds barn genom sina egna moraliska och andliga val, kräver sålunda att deras omgivning i stället för att vara ett smärtfritt paradis utan påfrestningar ungefär är det slags världs som vi upplever oss själva vara del av. Den kräver att miljön är sådan att den väcker det teologiska problemet med det onda. Det krävs att det är en miljö som erbjuder utmaningar att möta, problem att lösa, faror att stå emot, och som följaktligen inbegriper reella möjligheter till umbäranden, katastrofer, misslyckanden, nederlag och elände, likaväl som till välbehag och lycka, framgång, triumf och seger. För det är genom att brottas med verkliga problem i en verklig omgivning, där en person är en livsform bland många andra, och som inte utformats för att uteslutande tillgodose det egna välbefinnandet, som man kan utvecklas till intelligens och till sådana egenskaper som mod och beslutsamhet. Och det är i människornas relationer till varandra, i samband med denna kamp för överlevnad och blomstring, som de kan utveckla högre värden som ömsesidig kärlek och omvårdnad, självuppoffring för andra och engagemang för det gemensamma goda.

För att sammanfatta så långt:

(1) Den gudomliga avsikten med mänskligheten är, enligt vår hypotes, att skapa fullkomliga, ändliga personliga väsen i son/dotterlig relation till sin Skapare.

(2) Det är logiskt omöjligt för människor att skapas så att de redan befinner sig i detta idealtillstånd, för i sin andliga aspekt inbegriper det att de frivilligt når fram till ett icke påtvingat medvetande om Gud från en situation av epistemiskt avstånd, och i sin moraliska aspekt att de frivilligt väljer det goda framför det onda.

(3) Följaktligen skapas människan från början genom en utvecklingsprocess, som en andligt och moraliskt omogen varelse, och som del av en värld som är både religiöst tvetydig och etiskt krävande.

(4) Att man är moraliskt ofullkomlig (dvs. att det finns moraliskt ont) och att världen är en utmanande och rentutav en farlig miljö (dvs. att det finns naturligt ont) är sålunda nödvändiga aspekter av det nuvarande skedet i den process genom vilken Gud gradvis skapar fullkomnade ändliga personer.”


2.2.5 Etik


Etiken i den kristna världsbilden är nog lika mångfacetterad som det finns kristna bekännare. Här redogör jag för två tänkare Bråkenhielm tar upp och avslutar sedan med ett avsnitt med personlig reflektion.


Karl Barth, en tysk teolog, menade att det goda är gott för att Gud vill det. Denna etik får som konsekvens att om eller när Gud befaller mord, så är det gott, eftersom Gud är gudomlig och god. Här kommer människans förstånd till korta och vi lämnas att acceptera det obegripliga som ”högre” än våra tankar och del av det obegripligt gudomliga.


En amerikansk teolog, James M. Gustafson, påpekar att det måste finnas en samklang mellan en teocentrisk världsbild och vår vetenskapliga kunskap. Här vill han dra bort människan från att alltför mycket sätta sig själv som referens för sina handlingar och placera henne som en länk i den ekologiska utvecklingskedjan, där hon har att ta hänsyn till Guds ursprungliga syften med varje enskild del av skapelsen.


Personligen blir svaret på frågan om etiken i min kristna världsbild, att jag växt upp med ”den gyllne regeln” innanför västen. Att jag skulle vara mot andra som jag ville att de skulle vara mot mig, likställdes ofta med; snällhet, att visa överseende, att inte svära, ödmjukhet - att stå tillbaka för andra, att inte ge igen etc. Som vuxen, när jag insåg i vilken grad dessa beteenden har dikterats av en viss ”kultur” och hur alla handlingar faktiskt har ett instrumentellt värde, där det värdet ibland bestäms av den enskilda situationen, har jag i praktiken gett mig själv större frihet i efterföljandet av denna regel.


2.3 Astrologi


I inledningen till tredje kapitlet (”Antropocentrisk världsbild”) slår Bråkenhielm fast att en världsbild med människan i centrum kan finnas som det gemensamma elementet i flera olika livsåskådningar vilka för övrigt skiljer sig åt på viktiga punkter. Alltså får man titta efter antropocentriska ”element” i världsbilden. I denna presentation utgår jag i huvudsak från sekundärlitteratur om astrologi och använder de centrala verklighetsområdena som ”ram” för en mer personlig redogörelse för astrologins roll i min världsbild.


2.3.1 Astrologi - grundläggande teknisk förståelse och historia


Grunden för all astrologisk tolkning och kunskap är stjärnhimlen som den observeras under ett år från jorden. I åtminstone fem olika kulturer (fornegyptisk, fornindisk, grekisk-hellenistisk, tidig kinesisk samt mayakulturen) har man funnit spår av indelningar av stjärnhimlen där människan för att kunna orientera sig i tid och rum noterat och följt planeternas, solens och månens rörelser under ett år. Dessa har i den fornegyptiska kulturen gått att spåra tillbaka till 3000 år f.v.t.


Astrologin baseras på rörelserna hos de åtta närmaste planeterna från jorden inkl solen och månen. Detta blir då solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. I det horoskop som upprättas för det enskilda tillfället (en födelse, ett evenemang, en hälsodiagnos etc.) noteras planeternas ställning i de stjärntecken i zodiaken (de planetkonstellationer som ligger runt ekliptikan: solens skenbara bana runt jorden på ett år) de då befinner sig i.


Utöver planeter i tecken tar man också hänsyn till planetens placering i ”hus”, vilket är en tolvdelad gradering av horisontlinjen i ögonblicket för horskopets upprättande, samt till planeternas gradvisa ”aspekter” till varandra och viktiga punkter i horoskopet.


Under lång tid befattade sig astrologin bara med offentliga händelser, men från tiden runt 400 f.v.t har man funnit ett babyloniskt personhoroskop. Den grekiska astrologin kom sedan att sammanställa och utveckla de olika delarna till något så när den version vi använder oss av idag (minus de yttre planeter som ännu ej var upptäckta). Ptolemaios skrev på 140-talet e.v.t. i den fyrdelade skriften Tetrabiblos bland annat om hur man skulle skilja på astrologi och astronomi, där den tidigare var mindre tillförlitlig än den senare, men ändå inte skulle föraktas. Astrologin ”skärper sinnet så att inväntandet av det som framtiden har i beredskap upplevs som om det redan ägde rum, vilket blir som en förberedelse för att möta framtida händelser med fattning”
 meddelar han.


2.3.2 Astrologi - grundläggande filosofisk förståelse


Utöver ett stort antal tekniska och tolkningsmässiga tvistefrågor finns två grundläggande frågor som ofta dyker upp när astrologi förs på tal. För det första - om nu planeterna anses ha något att säga om livet på jorden - är det en fysisk påverkan, eller är den enbart symbolisk?
 Företrädare för den fysiska åsikten menar sig med bl.a. månens inverkan på tidvattnet på jorden som exempel, ha belägg för att planeterna faktiskt påverkar oss och våra kroppar (som till så stor del är fyllda med vätska) på ett fysiskt plan.


Personligen ansluter jag mig till den andra falangen som menar att det är mer troligt att planeternas konstellationer symboliskt säger något om förhållanden här på jorden. Dessa menar man har observerats genom årtusenden och sammanställts till tillförlitliga tabeller och tolkningsscheman över olika konstellationers betydelse.


För det andra - en vanlig uppfattning i anslutning till den förra frågeställningen är den om människans fria vilja i förhållande till vad stjärnhimlen uppvisar ex. vid ett barns födelse. Tidigare har predestinerande förutsägelser spelat en stor roll, men den moderna astrologin i väst idag, med en både uttalad humanistisk och psykologisk inriktning, betonar att det är ”tendenser” och ”potential” till människans förfogande som självutvecklande varelse, som stjärnorna meddelar.


Detta rimmar bra med den antropocentriska världsbild som funnits i västvärlden sen upplysningen (enligt Bråkenhielms referens sen antiken).
 Här blir den psykologiska och humanistiskt vinklade astrologin inriktad på att öka människans självkännedom och självförverkligande. Därför sägs det idag sällan att planeterna kan sia om exakta händelser i en människas liv, däremot säger man att de lägger ut en ”matta” av ungefärliga omständigheter för den aktuella situationen.


Uppgiften blir då för människan att ”navigera” sig fram med sin personlighet, sina känslor, sin vilja och sina värderingar i ena handen och den astrologiska förförståelsen i den andra. En känd fransk astrolog A. Ruperti säger: ”Förverkligandet av jaget måste vara en medveten process... Människan är inte ödesbunden. I universum framkallas i varje ögonblick nya situationer, och ingen människa är tvingad att reagera på dem på ett förutbestämt sätt. Däri ligger hennes frihet, men man måste välja att använda sig av den friheten.”


2.3.3 Ontologi och teleologi


En antropocentrisk ontologi säger Bråkenhielm sätter människan som det yttersta fenomenet av dem alla - allt finns till för hennes skull. I den litteratur jag stött på under mina sju år som astrologiintresserad så har jag inte funnit någon djuplodande ontologisk förklaring - däremot flera bedyranden att astrologin både går att kombinera med kristen tro liksom med reinkarnationstanken.


När detta är fallet hamnar Gud eller någon större transcendent andlighet i fokus för ontologin. Faktum är att astrologin fungerat som metafysisk teknik i de samhällen där den utvecklats, och då parallellt med rådande religiös tro och vetenskapssyn. Anna Granberg skriver i Astrologi - en väg till inre harmoni
 ”Inom astrologin menar man att människan står i ett naturligt kosmiskt samband med hela skapelsen, att universum, med dess regelbundet återkommande cykler, utgörs av en sammanhängande enhet där allting samverkar i en meningsfull harmoni.” Här verkar astrologins domäner vara ett nästan ekologiskt självförsörjande system med övriga universum.


I en gedigen redogörelse över astrologins utveckling genom tiderna förekommer följande rader: ”Istället menar många [västerländska astrologer] att hela universum är synkroniserat så att vissa händelser i himlen sammanfaller med specifika händelser här nere, som om jorden och stjärnorna vore styrda av en enorm osynlig drivfjäder.”


Trots detta så är det utan tvekan så att den moderna västerländska astrologin med den humanistiska vinkling jag beskrivit ovan, sätter människan i centrum för astrologins kunskapsdomäner. Utan att förklara vem eller vad (varom det säkert finns lika många åsikter som astrologer) som har placerat dessa ämnen till förförståelse fullt synliga (och tolkningsbara) på himlen tar man för givet att det yttersta syftet är människans vägledning, ökade insikt och därigenom också ”förädling”.


2.3.4 Kunskapsteori


Inte heller har jag stött på någon litteratur som har tagit upp den enda säkra källan till kunskap inom astrologi. Däremot går det att konstatera att man med ett mångtusenårigt undersökningsmaterial som underlag, därtill understött av astronomers exakta beräkningar och tabeller, måste erkänna att viss kunskap finns att tillgå både genom och utanför människans perception. Här har visserligen vetenskapliga försök gjorts att verifiera eller förkasta astrologin, det mest kända av det franska paret Gauquelin under åren 1949-1989, vilka försökte kartlägga samband mellan akademiska yrkesutövare och deras födelsehoroskop.
 Idag skulle nog ingen påstå att astrologisk kunskap är den högsta och enda form av kunskap eller vetenskap vi behöver. Ofta hör man astrologer förklara hur man kan ge ”tendenser” och att astrologin ”inte är någon exakt vetenskap”.


2.3.5 Förklaringsteori


Vad gäller vem det är som ytterst bestämmer och kontrollerar skeendena i tillvaron är astrologin kluven. Den psykologiskt inriktade astrologin påpekar oupphörligen människans inre potential att välja och på så sätt kunna påverka sitt liv, sin framtid och sin utveckling. Samtidigt ligger det i astrologins förförståelse att vi föds in i världen med vissa förutsättningar, vilka vi åtminstone inte i något led som är bevisbart idag, kan påverka direkt.


Bråkenhielm tillför ytterligare en dimension till den antropocentriska världsbilden, när han enligt sociologernas rön påpekar den anknytning till Samhället som människans unicitet förutsätter.
 Går man över till karmisk astrologi finns naturligtvis ett samband mellan vad du upplever idag och vad du gjorde i dina tidigare existenser. På så vis blir vi direkt ansvariga för de omständigheter vi lever med idag.


2.3.6 Etik


En rätt och god handling inom psykologisk inriktad astrologi räknas vara den som tar individens utvecklingspotential i beräkning och försäkrar sig om att de handlingar som utförs är för att maximera detta (naturligtvis med hänsyn till de övriga samhällsmedborgarna). Med tanke på det ”stora maskineri” av orsakssamband astrologin förutsätter (se not 12 ovan) borde astrologiska uttalanden sättas in i ex. en ekologisk kontext, men det är något som sällan görs.


Bråkenhielm för ett avancerat resonemang om människans etiska företräden framför djurens, vilket jag inte går in på här. Jag konstaterar bara att det visserligen förekommer horoskop ställda för djur, men att den psykologiskt inriktade astrologin är till för att utveckla människan.


En karmisk vinkling av astrologin är inte ovanlig då månens södra och norra nod i horoskopet indikerar vad vi bär med oss från tidigare liv respektive vad vi har till uppgift att utveckla i detta. Här blir bilden av etiken inom den psykologiskt färgade astrologin särskilt tydlig i form av ett ”förvaltarskap”. Meningen är att vi förvaltar och delar med oss av sådant som är bemästrat och inlärt sen tidigare liv, medan vi samtidigt jobbar för att etablera de sidor och utjämna balansen på de områden vi åsidosatt tidigare.


2.4 Martinus kosmologi


Martinus kosmologi stämmer väl överrens med Bråkenhielms definition av ontologin i biocentriska världsbilder, som några som gör bruk av biologiska strukturer i sin beskrivning av tillvarons övergripande system. Två teoriskapare med denna inriktning han nämner är Erich Jantsch med ”The Self-Organizing Universe” (1980) och James Lovelocks ”Gaia-hypotesen” (1989). Med dessa båda av färskt datum samt 1900-talets vetenskapliga rön i gott minne, är det lätt att tänka att Martinus ändå var en föregångare, om än helt esoteriskt, till vad som komma skulle. Utformningen på hans kosmologi kan också verka märklig med tanke på att hans utbildningsnivå var den lägsta tänkbara och inte hade omfattat någon naturvetenskap.


Också i detta kapitel gör jag en kort presentation av företeelsen följd av kosmologins principer utifrån Bråkenhielms centrala verklighetsområden.


2.4.1 Martinus kosmologi - bakgrundshistoria


Martinus Thomsen föddes på norra Jylland 1890 av en ensamstående mor, vilken arbetade borta hela dagarna som hushållerska. Detta innebar att Martinus placerades hos morbrodern med svägerska för att växa upp. Martinus fick en knapp skolgång, så pass att han lärde sig läsa och räkna. Hans intresse blev från tidiga år läsning och religion intresserade honom speciellt. Martinus lärde sig som 17-åring till mejerist, vilket kom att bli hans yrke.


Martinus får 1921 en bok med teosofisk inriktning rekommenderad av en vän. Denna innehåller bl.a. instruktioner kring hur man mediterar. Det är efter att ha provat på detta Martinus har en ljusupplevelse där en Kristusgestalt närmar sig och ”går in i” Martinus kropp. Detta förändrar hela hans tänkande och världsbild. Han beskriver det själv: ”Efter detta blev det av rent psykiska orsaker alldeles omöjligt för mig att fortsätta läsningen av boken. Dessutom hade mitt medvetande från denna tidpunkt i sig självt blivit en outtömlig andlig källa, som gjorde allt studium av litteratur fullkomligt överflödigt.”


1928 började Martinus formulera sina tankar och upplevelser av livet och universum. 1932-62 ges Martinus huvudverk ”Livets bog” ut, och omfattande 7 band blev det tillsammans med ett fyrtiotal böcker, det arv på sammanlagt över 3000 sidor Martinus lämnade efter sig. Martinus kallar sitt huvudverk för ”tredje testamentet” och menade att det var den av Jesus utlovade helige Anden som skulle sändas ut i den yttersta tiden.


2.4.2 Grundläggande principer i kosmologin


Martinus kosmologi menar sig vara en allomfattande världsbild vilken berör allt ifrån materiens uppbyggnad till livets mening. Martinus själv sa att kosmologin är svaret på många människors längtan att ”få veta istället för att bara tro”. Han menade också att den kunskap han fått tillgång till en dag kommer att vara tillgänglig för alla väsen.


Grunden för alla betingelser är livet självt, den livsenergi som finns i allt och alla, människa, djur och mineral och uttrycks i de ”sex grundenergierna”. Dessa grundenergier kulminerar i olika riken, där ”djurriket” och ”det riktiga människoriket” är benämning på de två riken människan befinner sig mellan idag.


Allt levande står i förbindelse med annat levande på mikro- makro- och mellannivå och att vi därigenom står i förbindelse med och påverkar, liksom påverkas av, hela universum.


Den princip som råder över allt är kretsloppsprincipen där ”det kosmiska kretsloppet” omfattar de sex riken väsenden inkarnerar i. I de tre första inkarnerar vi i materia (växt-, djur- och det riktiga människoriket) medan de tre övriga står utanför materien (visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket).

Det som för utvecklingen i kretsloppet framåt är kampen för överlevnad, lidandeserfarenheten, samt vår längtan. Martinus säger att längtan styr vår framtid, vårt öde och att detta är den ”energi” som meddelar vad vi kan vänta oss.


2.4.3 Ontologi


Vad gäller biocentrisk ontologi räknar Bråkenhielm upp företrädare längs en skala mellan ontologisk materialism till ontologisk idealism. Så långt jag förstår placerar sig Martinus kosmologi långt ut bland ”vänsterradikalerna” - i panpsychismen (den tyske upphovsmannen G. T. Feuchner menar att det återfinns grundläggande former av psykiskt liv i all materia, även i den oorganiska naturen). Här väljer jag dock att redogöra direkt utifrån Pia Hellertz bok för kosmologins ståndpunkter.


Det är lätt att hitta argument både för att Martinus ontologi är både biocentrisk och teocentrisk. Martinus använde flera referenser till Bibelns berättelser och vid ett tillfälle berättar han hur han samtalar med ”Gudomen” omkring den skapade världens mysterier, där bl.a. Kristi återkomst tas upp.


De biocentriska elementen kanske övertrumfas av nyss nämnda teocentriska, där Gud faktiskt existerar och åtminstone fungerar som en ”kommentator” till sin Skapelse. Men en överblick över kosmologin ger ingen tvekan till att universum handlar om ett självförsörjande maskineri, med liv på alla nivåer liksom interrelationer på och mellan alla nivåer. Tanken går närmast till ett enormt väsen, egentligen omöjligt att överblicka.


2.4.4 Teleologi


En biocentrisk teleologi uttrycker tanken att allt skulle finnas till med själva Livet som egentlig orsak och syfte. Här rimmar Martinus kosmologi bra med vad Bråkenhielm säger att ”... ändamålet med universums existens och utveckling [i en biocentrisk teleologi] är uppkomsten av det livssammanhang som tagit form på jorden och kanske också tagit andra former i andra delar av universum.”
 Denna tanke kan, men behöver inte, göra det lättare och mer uthärdligt att klara av vardagens futtigheter och ens personliga problem - erinran om att vara en del i en större helhet, med någon faktiskt tanke eller mening bakom.


Rent konkret syftar kosmologin, som jag uppfattat det, till att vidmakthålla det system av riken och världar - mikro-, mellan- och makrokosmos, som existerar nu i universum. De förändringar vi ser är beroende på en naturlig utveckling hos väsendena i de olika rikena, när de utvecklas och börjar inkarnera i ett nytt rike. Målet för varje väsende är att nå salighetsriket - det sista av dem alla, men när väsendet vistats där tillräckligt länge börjar det längta efter att inkarnera i materia igen och så börjar det om från början i mineral- och växtriket; spiralkretsloppet fortsätter.


2.4.5 Förklaringsteori


Också här blir man kluven mellan en teocentrisk och en biocentrisk förklaring. Å ena sidan existerar Gud, om han enbart är kommentator eller även fungerar som Skapare, bunden av sin skapelse har jag inte något svar på i dagsläget. Gud är med säkerhet ingen nyckfull gudom, då han låter skapelsens ”eviga principer” styra utvecklingen och skeenden i världen.


Intrycket när man kommer i kontakt med kosmologin är i första hand att det är dessa principer som har det sista ordet, och att gudomen visserligen finns med och kanske är det samma som sin skapelse, men han skulle varken nyckfullt gå emot den, lika litet som skapelsen skulle ställa gudomen i skymundan. Någon slags jämlik, eventuellt lika-med-relation, skulle jag sätta mellan gudomen och skapelsen.


2.4.6 Kunskapsteori


Hos Martinus skapas den sanna och pålitliga kunskapen inom varje varelse varje stund. Genom att så följa sin inre kärna drivs Skapelsen, genom sina enskilda beståndsdelar, mot vidare erfarenheter; större mognad.


Martinus sa om den insikt han själv hade nått, att det var kunskap som alla varelser förr eller senare skulle få ta del av. Han menade också att stor del av den kunskapen inte kunde nås genom vetenskapliga studier av materia, då det handlade om verklighetens kosmiska dimension, vilken bara upplevs genom en utvecklad intuition.


2.4.7 Etik


Normen för våra handlingar i Martinus kosmologi är utan tvekan något slags kärleksbudskap, samtidigt som han tidigt gör klart att ”allt som sker är mycket gott” och att alla väsenden gör så gott de kan utifrån den utvecklingspunkt de befinner sig på just för tillfället. Likaså kan vi inte välja våra omständigheter för stunden utan de blir oss givna i och med kretsloppsprincipen; lagen om sådd och skörd.


Inget blir på detta sätt ”fel”. Att handla i enlighet med sin längtan är normen som rättar till sig själv på lång sikt. ”Det gör ont att tänka fel” är livets lag som får oss på andra tankar. Allt medvetandegörs efterhand när vi handlar ”fel” i förhållande till ”livets lagar”. Pia Hellertz citerar Martinus: ”Hur stor en människas kärleksegenskaper eller sympatiska anlag är, detta är något hon själv inte kan göra något åt, lika litet som hon kan göra något åt, vilka erfarenheter hon idag har och inte har.”


2.4.8 Sammanfattning av presentationerna

2.4.8.1 Kristen tro


Kort och översiktligt - vad jag fått med mig från kristen tro - är när det gäller tillvarons beskaffenhet en medvetenhet om en hierarkisk sådan, där Gud står överst och skapelsen och människan finns under. Syftet med människans aktiviteter skulle vara att ta del i Guds plan, ”ära” Gud och återkasta den glans och härlighet denna utstrålade i egenskap av Gud.


Kunskapen om Gud synliggörs fortlöpande i historiska händelser och genom allt i livet som pekar mot Guds slutgiltiga herravälde över sin skapelse. Guds ”bristande” kontroll i en ofullkomlig värld, kan ses som avsiktlig då den på detta sätt fostrar mognad och större gudomliga kvalitéer hos människan.


Den personliga gudsupplevelsen har betonat gudomens transcenderande kvalitéer, där Gud söker kontakt med människan och kommer henne nära i mötet med Jesus Kristus och erfarenheter av den heliga Anden.


I praktiken har jag tagit mig rätten att utnyttja den i Bibeln givna ”Gyllne regeln” (Allt vad ni vill att andra människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.) mer flexibelt, sen jag upptäckt att tillämpningens delvis berodde på dess kulturella hemvist, delvis kunde ha ett instrumentellt värde.


2.4.8.2 Astrologi


I en psykologiskt inriktad astrologi förutsätter man att universum är sammansatt så att himlakropparna åtminstone symboliskt återspeglar och berättar något om skeendena här på jorden. Detta syftar, på ett antropocentriskt plan, till att låta människan få välbehövlig kunskap och vägledning om den ”potential” hon besitter och vilka utvecklingsvägar i livet som är tillrådliga.


En rätt handling blir på så sätt den som utvecklar potentialen - i en för individen och samhället - gynnsam riktning. Eftersom allt är relaterat till varandra i det stora holistiska universum där både himlakroppar och människor samspelar, blir allt till det bästa för alla när individen verkar med dessa principer för ögonen.


Planetsymboliken skapar för mig som astrologiintresserad i praktiken ”bredd” och associationsrikedom åt vardagshändelser, medan den karmiskt psykologiska astrologin, med potential som ska förvaltas respektive utvecklas, skapar mening och inriktning åt vardagens strävan.


2.4.8.3 Martinus kosmologi


Hos Martinus förekommer både tydligt beskrivet ett universum i form av ett enormt levande väsen, interrelaterat på varje plan på mikro-, mellan- och makronivå, och styrt av ”eviga principer”. Dessutom redogör Martinus för samtal med ”Gudomen”, och tar på flera ställen i kosmologin upp och förklarar Bibelns berättelser om vad som varit och vad som komma skall.

Syftet enligt kosmologin med universum är, som jag förstått det, att bibehålla livsenergins rörelser genom de växlande energikulminationerna i de olika rikena. ”Allt är mycket gott” sa Martinus och att bibehålla det är syftet och meningen med hela skapelsen.


Vår längtan är normen som, via lidandeserfarenheter och reinkarnationsprincipen, så småningom sätter oss på samma kurs som livets lagar. Tills dess utgör längtan drivkraft for maskineriet.


3 Tre världsbilder - en analys


Så återstår det intressanta arbetet att försöka knyta samman dessa tre, i egenskap av att vara delar av min egen livsåskådning i dagsläget. Huvudsyftet är att dels hitta de bitar som förstärker varandra, dels hitta sådana som motsäger varandra. En vertikal analys, enligt Bråkenhielms metod innebär att jämföra ett centralt verklighetsområde mellan några olika världsbilder.


Jag ska här försöka jämföra vart och ett av de fem verklighetsområdena inom kristen tro, astrologi och Martinus kosmologi, med avsikt att hitta motsägelser och likheter. Djupet och reflektionerna i de olika avsnitten varierar, men jag tänker ändå försöka använda de gjorda presentationerna som underlag för jämförelser här nedan.


3.1 Ontologi


Den hierarkiskt uppbyggda världsbild som kristen tro ger uttryck för i är vid första ögonkastet främmande för både psykologiskt inriktad astrologi och Martinus kosmologi, vilka båda beskriver ett universum med mer biocentrisk struktur. Martinus tar dock upp en Gudom, med vilken han kan kommunicera, vilket är en idé som går igen även hos kristendomens transcenderande gudom.


Dessutom beskriver både astrologin och Martinus kosmologi en organismuppbyggd och relaterad på flera nivåer - alltså även där, någon form av hierarki, även om denna inte är den mest iögonfallande.


Den kritik den kristna världsbilden (samhället) fått motta för sin ignorans och exploatering av naturens ”helighet” som denna uttryckts i flera ursprungsreligioner, rimmar väl med dagens medvetenhet om sinande naturtillgångar och miljöförstöring. Där tjänar de båda, mer biocentriska, världsbildernas ontologi med en dragning åt panpsychism, syftet att bibehålla den medvetenheten och värna dessa intressen.


Inom kristendomen gör gudomen ett självutgivande försök att överbrygga klyftan som människans avfall bort från gudsgemenskapen har inneburit. Här transcenderar Gud världsbildens stränga hierarki för att människan sedan ska kunna göra detsamma. Både astrologin och Martinus kosmologi saknar motsvarigheten till kristendomens ”fall” - ett fundamentalt misstag som tillvarons strävan är ägnad att rätta till. Istället ägnas strävan åt att ”skörda vad man sått” - att förädla sina karaktärsegenskaper och ”leva sin längtan”.


Astrologins rika symbolik, dess huvudsakliga ”verktygslåda”, liksom kosmologins ”eviga principer” (t.ex. reinkarnationsprincipen), ger mängder av utvidgade tolkningar på vardagssituationer och många vanliga värderingar jag som uppvuxen kristen gör av livet, omständigheter och andra människor. Detta kan naturligtvis användas med olika syften, varav att förstärka den kristna trons världsbild är ett. T.ex. kan ”medvetenheten” om astrologins och Martinus kosmologis specifika (brist på) hierarki och personlighetsstruktur ge större tolerans både med egna och andras tillkortakommanden och begränsningar.


3.2 Teleologi


Att bevara de eviga principerna som de uttrycks i väsendenas vandring genom de sex riken Martinus beskriver, kan ju verka stå i bjärt kontrast till både Guds äras tillkommelse i den kristna tron och människans utvecklade potential, som den psykologiskt inriktade astrologin värnar om. Men synat litet mer i sömmarna, kan dessa inte handla om samma sak, sett från olika perspektiv?


Martinus principer och kretsloppsidé skulle inte det kunna konstituera ”maskineriet” för vilket Guds ära uttrycks? Och människans potential, som det värnas i den antropocentriska världsbilden, är inte det bara det hela iakttaget på nära håll med ett förstoringsglas? Alltså - Guds ära uttrycks genom Livsenergins kretslopp i Martinus kosmologi och genom människans vägledning och ”förädling” inom astrologin.


Den alternativa teleologi Bråkenhielm nämner angående kristen tro, där Skapelsen faktiskt rymmer ”alla företeelser” för att Skaparen är god och skapar ”utan avund”, är inte det samma universum beskrivet som Martinus uttrycker i tanken om Livsenergin som går vidare med hjälp av lidandeserfarenhet och längtan? Osökt kommer bilden med männen som fann elefanten i förordet fram i minnet. Kan det vara så att världsbilderna ”sväljer” varandra, i alla fall betraktat på ett inte alltför detaljerat vetenskapligt sätt?


Motsägande detta skulle vara att den kristna trons grundfundament - att Gud skapade människan till gemenskap med sig och att upprättandet av denna genom Jesus Kristus - har föga att göra med människans vägledning och ”förädling” via tolkning av planeters och himlakroppars position eller Livsenergins för alltid likadana kretslopp genom varje interrelaterat mikrokosmos i universum. Betraktat som enskilda fenomen är likheterna svårfunna.


3.3 Förklaringsteori


Frågan om vem som ytterst bestämmer och kontrollerar skeendena får varierande svar i de olika världsbilderna. Från kristendomen, som jag är uppvuxen med den, med en allsmäktige Gud vars gudomliga plan på ett eller annat sätt inbegriper människans fria vilja (se kap. 2.2.4), via astrologin där karma i form av omständigheter, arv och miljö ger människan de förutsättningar hon har att utveckla, till Martinus kosmologi där ”det eviga kretsloppet” styrs av eviga inneboende lagar, varav lagen om sådd och skörd är en.


Personlighetsastrologin betonar ju människans egen potential i syfte att uppmuntra utveckling av dessa och ägnar inte så mycket tid åt att fundera på vem som styr de yttre skeendena i världen. I den karmiska astrologin finns dock tanken att det horoskop vi föds med, med svårigheter och möjligheter, har vi förtjänat på ett eller annat sätt i tidigare existenser. På så sätt framstår antropocentrismen stark inom astrologin där människans handlingar får långtgående konsekvenser.


Hos Martinus framställs Gud som den stora makrovarelse som alla andra mikrovarelser är en del av. Gud ”upplever” på så sätt livet tillsammans med oss. Att denne Gud skulle gå in och bryta kretsloppet eller ändra lagarna verkar fjärran från Martinus framställning. Martinus säger på flera ställen att hans upplevelse av universum som han såg det var att ”allt är mycket gott”
 - således finns inget behov för en gud att ställa något tillrätta. Istället verkar det vara de inneboende lagarna och det eviga kretsloppet som kontrollerar skeendena.


3.4 Kunskapsteori


Medan kristendomens företrädare påpekat hur Gud förlagt kunskapen om sig själv till sådant som finns uppenbart för alla - Skaparens handlingar i Skapelsen och Guds handlingar med sitt folk genom historien, allmänt mänskliga skeenden och gudsrikets seger i Jesu död och uppståndelse - framstår Martinus intuitionskunskap och astrologins bokkunskap som mer subjektiv och ”skyddad” kunskap.


Subjektiv för att Martinus yttersta referens är hans egen intuition och inom astrologin då dess samlade kunskaper är sammanställda utan någon yttre norm eller gemensamt rättesnöre eller konsensus (varje enskild astrolog har varit hänvisad till sig själv och den kunskap han/hon tagit till sig av andra). ”Skyddad” blir Martinus kunskap i och med att många av de samband han beskriver är okända eller otillräckligt utforskade av annan vetenskap - därav svårigheten att verifiera eller förkasta. Astrologin slåss av förståeliga skäl med samma problem.


3.5 Etik


Vad gäller de normer som ska styra våra handlingar, går åsikterna återigen isär på ytan. Kristen tro, som jag är uppvuxen med den, manar oss att leva med vårt liv till Guds ära och att inte göra mot vår nästa vad vi inte skulle vilja att han eller hon gjorde mot oss.


Astrologin menar att i det interrelaterade universum som vi rör oss i kommer individens maximerade potential en dag att innebära också fullkomning för resten av organismen. Martinus kosmologi lovar att om vi bara tar vår längtan på allvar så kommer vi en dag att ha stöpts ”rätt” - i enlighet med ”livets lagar”. Dessutom är vi alla ”rätt” redan nu, eftersom allt bara är skiftande uttryck för Livsenergin - därav Martinus upplevelse att ”allt är mycket gott”.


Störst spännvidd kan tyckas vara mellan Martinus ”lev som du vill” och den kristna tron. Men Martinus mål för människoväsendet stadd i utveckling från ”djurriket” till ”det riktiga människoriket” är ju i själva verket det ideal den kristna tron försöker genomföra här och nu - en etik i enlighet med ”den gyllene regeln”. Och också Bibeln talar om att vi får ta konsekvenser av våra handlingar och nämner även den en lag om sådd och skörd (även om reinkarnationstanken inte är uttalad där).


Att sätta som norm att söka maximera sin egen potential kan dessutom verka omåttligt själviskt och stå i bjärt kontrast till vad både Bibeln och Martinus talar om som ”kärleksbudskap”, men handlar detta återigen inte om perspektiv och förstoringsglas? Bibeln förespråkar att vi ska älska och tjäna vår nästa ”som oss själv” och Martinus att vi ska följa vår längtan så hamnar vi en dag där kärleksbudskapet är. Återigen - jag undrar om de inte pratar om samma sak?


3.6 Avslutande sammanställning


Här följer en sammanställning av vad uppsatsen gett mig i förhållande till mina syften i inledningen. Med reservation för att min benägenhet ligger åt att göra synteser hellre än att finna motsatser, är dessa de skillnader och likheter jag funnit i min undersökning.


3.6.1 Skillnader


De delar som skiljt sig åt eller direkt talat emot varandra i de olika världsbilderna är följande:


· Inom både kristen tro och Martinus kosmologi återfinns en gudom, som antingen har naturen av att stå högst i en hierarki, eller åtminstone är klart avskiljd från människan och de övriga väsendena i skapelsen. Detta till skillnad från astrologin, som mer verkar hänvisa till en biocentrisk struktur för världens uppbyggnad.

· Rent personligt ger en avskiljd och transcenderande gudom som den i kristen tro, möjligheten för den troende att uppleva närhet och identitet i mötet med denna, något de andra världsbilderna inte uppmuntrar på samma sätt.

· Kristna teologer brukar hävda ståndpunkten att kristendomen är en historisk religion, med gudomens fortsatta uppenbarelse genom historiskt verifierbara händelser. Detta till skillnad från Martinus kosmologi, där Martinus ytterst refererar till sin egen intuition. Också astrologins fackkunskaper är svåra att verifiera mot något annat än sig själv, även om försök gjorts att göra den vetenskaplig.

· Astrologin kan ur ett annat perspektiv uppfattas som en biocentrisk världsbild och får därigenom förtjänsten, tillsammans med Martinus kosmologi, av att med sin erinran om jorden som en stor levande organism, påminna om vikten av att häva miljöförstöring och annan exploatering av naturresurser. Detta är en vinkling som den kristna tron visserligen har inbyggd i sig via människans förvaltarskap av skapelsen, men som lyfts fram först på senare tid.

· I ett samhälle med många värderingar byggda på den kristna trons fundament och kyrkans utbredning och utveckling (plus alla andra idéhistoriska fundament) under många hundra år, kan alternativ till etablerade symboler och värderingar upplevas befriande där dessa inte syns täcka livets mångfald. Detta fungerar då som en slags ”kompensationsteori” med de associativa alternativ som i detta fall astrologins symbolrikedom och Martinus kosmologis ”eviga principer” (t.ex. reinkarnationsprincipen) föreslår.

· En etik som de kristna normerna föreslår den tvingade mig att tillslut omvärdera normerna som bindande, till att bli ”alternativ för handling”, då jag upptäckte att önskat resultat ibland kom av motsatt handling än den föreslagna. Denna”flexibla” lösning växte fram utifrån en ”fast” rekommenderad normbild i världsåskådningen, något som väl kan sägas går igen inför astrologins ”maximera din potential” (javisst - bara inte för jämnan!), men däremot inte inför Martinus kosmologis ”lev din längtan”.


3.6.2 Likheter


Följande nedslag i de tre olika världsbilderna har jag upplevt som liknande eller i alla fall som möjligt synonyma, trots att några av dem på ytan skiljer sig åt ordentligt. Jag väljer att placera dem här bara för att understryka vad jag tror är människans benägenhet (med all säkerhet åtminstone min) att se likheter och utnyttja nya strukturer som understödjande den befintliga världsbilden istället för att ifrågasätta denna.


· Att placera enbart den kristna tron som hierarkiskt uppbyggd, är ur ett annat perspektiv missvisande, då de båda biocentriska världsbilderna berättar om en enorm organism uppbyggd kring flera olika nivåer av levande väsen och liv, vilka på olika sätt påverkar varandra. Martinus talar om mikro-, mellan- och makrokosmos som något varje väsen (dvs. all materia) har att förhålla sig till.

· Det yttersta syftet i de tre världsbilderna vill jag föreslå handlar om samma sak, bara sedd med litet olika förstoringsglas i linsen.


Kristen tro, som jag är uppvuxen med den, menar att syftet för Guds skapelse är Guds ära - att allt det skapade, fungerande i den harmoni Skaparen tänkte sig, kastar ett rättmätigt återsken på den fantastiske upphovsmannen: Gud.


Martinus kosmologi beskriver ett enormt universum bestående av ett enda sammansatt levande väsen, som rullar fram genom århundraden och årtusenden och där dess ”credo” är ”Allt är mycket gott”.


Den psykologiskt inriktade astrologin menar att syftet med vårt liv finns antydda i stjärnorna, där vi kan få hjälp och vägledning för att på bästa sätt ta tillvara vår potential i livet. Jag föreslår att de tre ovanstående teleologiska förklaringarna talar om samma företeelse, bara ur litet olika perspektiv. Det är alltså inte är något annat än två gånger en bild av helheten, respektive en bild av en del av helheten.


· En alternativ kristen teleologi där Skapelsen rymmer ”alla företeelser” för att Skaparen är god och skapar ”utan avund” kommer i mina ögon nära det ”bränsle” Martinus kosmologi beskriver som de principer som driver utvecklingen i universum framåt: lidandeserfarenheten, kampen för överlevnad och väsendenas längtan. Där dessa tillsammans får råda under obegränsad tid - blir inte resultatet ofrånkomligen att skapelsens alla varianter kommer att se dagens ljus? Här passar också 1900-tals teologen John Hicks världsbild in, där Guds omsorg inkluderar en ”ofullkomlig” värld med frestelser och prövningar, som den enda faktiska väg som för människan närmre mognad och fullkomning.

· Att likställa etiken i de tre världsbilderna kan verka mest vågat. Där den ena handlar om att leva för att maximera sin potential, säger den andra att du ska älska och tjäna din nästa som dig själv och den tredje att du rätt och slätt ska följa din längtan - Hur rimmar det med varandra? Jag får ihop det med att citera hela Bibelversen - ”… du ska älska din nästa som dig själv”... Här förutsätts att vi tar vara på oss själva först; samt att peka på att det Bibeln föreslår som norm för vårt handlande (kärleksbudet och Gyllne regeln) är exakt de ”livets lagar” Martinus kosmologi menar att vi förr eller senare kommer i samklang med - reinkarnationsprincipen och lagen om sådd och skörd, kommer att åstadkomma det.

3.6.3 Förenliga världsbilder?


Trots att ovanstående summering av mina resultat innehåller fler punkter under ”skillnader” än under ”likheter” är min uppfattning den i dagsläget att jag ser dessa tre världsbilder som mer understödjande än motsägande varandra. Hur kommer det sig?


Beror det på att den litteratur och de sammanhang jag fått dem presenterade för mig i har så markant pekat på det som skiljer ut fenomenet från andra och att jag i en strävan att frigöra mig från dessa åsikter anammat den diametralt motsatta? Har jag haft ett desperat behov av att förena spretande världsbildsfragment för att för mig själv uppnå någon slags sinnesfrid och konsensus? Beror det på att jag är ett offer för ”tidsandan” som propagerar för smörgåsbordsmodellen, där vi plockar de bitar som passar oss, utan skyldigheter eller krav på konsekvens eller tillhörighet? Jag misstänker att svaret innehåller bitar av alla tre gissningarna.


Av alla fem verklighetsområden som Bråkenhielm använder i sin metod: etik (Vad är det högsta goda/alltings ”måttstock”?), kunskapsteori (Hur skapas ”sann”, tillförlitlig kunskap?), ontologi (Vilket/vad är den yttersta verkligheten?), teleologi (För vem/vad är universums högre mål/syfte?), förklaringsteori (Vad/vem bestämmer/kontrollerar skeendena?) har jag störst problem att hitta likheter mellan de olika världsbilderna när det kommer till kunskapssynen. I alla andra avseenden tycker jag mig kunna finna ”överbryggande dimensioner” där de olika världsbilderna går att applicera på varandra på ett eller annat sätt. När det kommer till kunskapssynen så har dock kristendomens företrädare, utöver den subjektiva enskilda troserfarenheten, en tradition som talar om Guds interagerande med människan under historiens gång, till skillnad från astrologins och Martinus kosmologis mer oprövade, ”dolda” kunskap.


Genomgående har den vertikala analysen av de olika verklighetsområdena gång på gång bekräftat åsikternas tillhörighet i en teocentrisk, antropocentrisk och biocentrisk världsbild. Något som slår mig efteråt är möjligheten att man i ett modernt samhälle idag kanske behöver alla tre perspektiv till förklaringen av sin livsupplevelse och därmed som delkomponenter i sin världsbild. Alla som lever i ett modernt samhälle ställs någon gång inför företeelser där den enskilda människans val, begränsningar och möjligheter står i centrum. På samma sätt som vi idag omöjligt kan undgå debatten om miljöförstöring och människans sammanlänkning med jorden som organism. Slutligen ställs många av oss någon gång inför situationer där det existentiella perspektivet väcks: finns det en Gud, en högre intelligens, någon som har en avsikt med allt som sker? Alltså möter vi alla oundvikligen dessa perspektiv någon gång under livet. Kan det vara så att i den mån min ursprungliga världsbild inte tillåtits att integrera alla dessa dimensioner, i den mån är jag benägen att ”plocka på mig” och införliva element av andra kompletterande världsbilder? Det är möjligt att detta varit min utvecklingsväg.


Värdefulla reflektioner från min handledare synliggjorde hur de skiftande kristendomstolkningar jag kommit i kontakt med under min uppväxt går igen i min livsåskådning fortfarande. Om spänningsfältet förläggs inte så mycket mellan kristen tro å ena sidan och astrologi och Martinus kosmologi å andra sidan, som mellan en exklusiv eller en inklusiv kristendomstolkning blir det möjligt att se spänningen inte bara som ett obskyrt uttryck för nutidsmänniskans världsbildsbygge i form av dåligt anpassade bitar. Istället blir det möjligt att möta utmaningen att fördjupa engagemanget i den kristna tron och världsbilden och mejsla ut den tillhörighet min livsåskådning kommit att utgöra år 2006 på skalan mellan bibeltrogen och liberal kristendomssyn. Grovt skuret anar jag hur tillhörigheten flyttats från en mer bibeltrogen syn närmre en mer inklusiv hållning till kristendomens lära och liv.


3.6.4 Undersökningens sidoeffekter


En uppgift jag gav mig själv i inledningen var att spana efter eventuella sidoeffekter skrivarbetet skulle ha på undersökningsmaterialet - mina världsbildsfragment. Spontant måste jag säga att eftersom skrivprocessen inte tagit så lång tid har materialet inte haft tid att jobba så länge i mig.

Det jag har observerat är att min fokus på framförallt flera områden i Martinus kosmologi (vilken är för mig den nyaste bekantskapen) djupnat, bl.a. har tanken om att vi innehåller och står i kontakt med både ett mikrokosmos och ett makrokosmos känts meningsfull för första gången.


Vid sammanfattningen här noterade jag också hur lätt jag hade att hitta ”fördelar” med astrologin och Martinus kosmologi, medan jag lättare såg avigsidorna hos den kristna trons världsbild. En banal iakttagelse kanske, men detta sammanhänger säkerligen med att den kristna tron är den världsbild jag är uppvuxen med och vid någon tidpunkt haft en ”uppgörelse” med eller i alla fall omvärderat.


Upptäckten att konflikten mellan olikheterna mellan de olika världsbilderna förmodligen på ett praktiskt plan kan flyttas till att utgöra drivkraft bakom ett fördjupat engagemang i den kristna tron och livsåskådningen, kommer säkerligen en dag att sporra mig att söka vidare bland mer inklusiva och liberalteologiska åsikter. Men först ska den värsta tröttheten över ämnet få lägga sig.


3.6.5 Metodens användbarhet


Efter avslutad undersökning kan jag bara konstatera att skrivarbetet, oavsett kvalitet på uppsatsen, på resultaten eller mängden sidoeffekter, fört mig framåt i mina världsbildsfunderingar och att jag gärna skulle göra om ”resan” vid ett annat tillfälle om det varit en enklare process än i form av en högskoleuppsats.


Bråkenhielms informationsrika material visade sig vara mer än vad jag kunde tillgodogöra mig och det urval jag gjort är långt ifrån konsekvent i alla kapitel och avdelningar. Däremot var hans framställning på de områden där jag använt den (bl.a. i presentationen av kristen tro som exempel på en teocentrisk världsbild) en utmärkt stomme att bygga mitt resonemang på. Tyvärr kunde jag inte använda den konsekvent i presentationen av de andra två världsbilderna.


Metoden som sådan, ser jag nu i efterhand, är överdimensionerad för en så liten uppsats som denna. Jag borde redan i förväg gjort fler avgränsningar och kanske valt att jämföra endast två världsbilder, för att få större konsekvens och djup i min framställning. Detta överlåter jag åt senare försök.
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