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1. En ny symbolbok – femte 
symbolboken
I april 2012 utgav Martinus Institut en 
ny symbolbok, Den eviga världsbilden, 
bok 5, som innehåller 33 symboler, nr 
45–77. Dessa symboler visades för of-
fentligheten när Martinus 1955 och 
1956 höll 15 stora kursföredrag under 
den gemensamma titeln Den eviga 
världsbilden, som togs upp på band och 
därefter skrevs ut. Bandutskrifterna 
från dessa föredrag och några få andra 
föredrag ligger till grund för bokens 
symbolförklaringar.
 För första gången i historien har den 
svenska översättningen getts ut samti-
digt med den danska utgåvan. (Se shop.
martinus.dk och varldsbild.se.)

2. Symbolerna i Livets Bog och Den 
eviga världsbilden
Redan 1932 i ”Företal” i Livets Bog, 
band 1, förklarar Martinus, att avsik-
ten med symbolerna är att underlätta 
studiet av det kosmiska världsalltet och 
bidra till skapandet av den ”bestående 
freden” på jorden genom att sprida de 
kosmiska analyserna till massorna.
 I de första fyra delarna av Livets 
Bog infördes enbart 8 + 1 + 2 + 1 = 12 
symboler, och i de tre sista delarna kom 
det inga symboler alls – enligt vad som 
sagts därför att ekonomin var så dålig, 
att man inte hade råd att trycka dyra 

symboler i färg. I femte delen st. 1650 
kan man läsa följande mening: ”Denna 
könsväxling har sitt eget kretslopp, 
vilket, som vi senare skall se på symbol 
nr 13, sträcker sig över två spiralkrets-
lopp.” Men det skulle visa sig att det 
inte kom fler symboler i Livets Bog. 
Symbolen gavs senare ut som nr 35 i 
fjärde symbolboken.
 Martinus tecknade huvuddelen av 
sina symboler under de tio åren 1927–
1937. Därför var det mycket naturligt 
att han som 70-åring 1960, efter att ha 
avslutat Livets Bog, började skriva för-
klaringar till de många symboler, som 
han för länge sedan hade tecknat, men 
som inte hade kommit med i Livets Bog. 
 Martinus skriver att symbolböck-
erna, som i en lätt, överskådlig form 
presenterar den kosmiska världsbilden, 
är ett grundläggande supplement till 
huvudverket. Illustrerad med kosmiska 
symboler innehåller Den eviga världs
bilden således i koncentrerade facit 
själva essensen av de kosmiska analy-
serna. Den utförliga förklaringen och 
underbyggnaden av analyserna finns 
i Livets Bog, varför de inte i detalj be-
hövde upprepas i symbolböckerna. (Se 
”Förord” till Den eviga världsbilden, del 
1.)
 De fyra första symbolböckerna gavs 
ut åren 1963, 1964,1968 och 1994.
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3. Historien om kärlek till 
mikrokosmos
Vad var det första Martinus började 
med efter utgivningen av Livets Bog, 
del 1, 1932? Vad var det mest ange-
lägna eller brådskande att skriva för 
den nya världsåterlösaren? Det var de 
två böckerna Den idealiska födan och 
Bisättning, som publicerades som föl-
jetong i Kosmos under 1933 och 1934 
respektive 1934 och 1935. (Livets Bog, 
del 2 gavs ut i subskription först flera 
år senare under 1939–1941.)
 Kärleken till djuren och kärleken 
till mikrokosmos hörde inte till pen-
sum i Bibelns två första testamenten, 
men det är ett mycket viktigt ämne för 
Tredje testamentet och den nya världs-
moralen. Den nya världsimpulsen, som 
nu går in över jordklotet, är inställd på 

praktiserande av kärlek till djuren och 
till de levande väsendena i mikrokos-
mos.
 Martinus skriver: ”Inte i någon an-
nan lära, upplysning eller vetenskap 
har ’mikroindividernas’ roll som funda-
ment för vår egen skaparförmåga, hälsa 
och livsglädje blivit så ingående beskri-
ven och begrundad. Inte i någon annan 
förkunnelse har dessa små väsens liv 
och tillvaro framträtt så uppenbart för 
oss och visat sig vara så analoga med 
vårt eget väsen, med vår egen tillvaro, 
visat att de liksom vi är ’skapade till 
Guds avbild’.” (Bisättning, kap. 182).

4. Sjukdomar är kortslutningar i 
tankevärlden
Den största delen av femte sym-
bolboken handlar om sjukdom och 

1965 tecknade Martinus symbol nr 76, ”Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den ofullkomliga 
människan”. Foto: Arne Henriksson.
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tillfrisknande i kosmisk belysning. Mar-
tinus argumenterar för att all sjukdom 
beror på brist på kärlek – inte bara 
till människor, utan också till djur och 
mikroväsen, eftersom han utvidgar be-
greppet kärlek till nästan till att också 
omfatta djur och mikroväsen (”Vem är 
min nästa?”, Kosmos nr 5, 1987).
 På sidan 2 i den nya symbolboken 
kan man läsa ett bevingat ord, som 
intressant nog kopplar samman kärlek 
till nästan och kristendom med hälsa 
och sjukdom: ”Den största läkedomen 
är sann kristendom eller kärlek till näs-
tan” (Martinus 13/4 1953).
 I inledningen till den nya symbolbo-
ken skriver Martinus: ”Symbolerna är 
avsedda att vara ett material, med vil-
ket man kan påvisa att alla sjukdomar 
är kortslutningar i tankevärlden. Tan-
kevärlden är en kombination av elek-
triska, magnetiska krafter som fyller ut 
tomrummet mellan de fysiska partiklar 
som vår organism består av. […] Dessa 
kortslutningar upplever organismens 
upphov som sjukdomar. Det är dessa 
sjukdomar den ännu inte färdiga män-
niskan lider av. Det finns således inte 
en enda sjukdom som utgör ett undan-
tag härifrån. Med utgångspunkt i detta 
faktum ska vi här se att människan 
med sina begär och tankar och sin vilja 
kan nå fram till att kunna behärska 
organismens partiklar och därigenom 
hålla organismen fri från kortslutning-
ar, det vill säga sjukdomar.”

5. Kursföredragen om ”Sjukdom 
och tillfrisknande i kosmisk 
belysning” under 1953 och 1954
Efter andra världskriget blev det van-
ligare med färgfilm och ljusbilder, och 
det gav Martinus nya möjligheter att 
visa fotografier, färgbilder och symbo-
ler under föredragen. 1953 tecknade 
han flera kompletterande symboler om 
hälsa och sjukdom och började hålla en 
rad kurser, där en kurs bestod av två 

timmar, först en timme med föredrag 
och sedan en timme med förklaringar 
av bilder och symboler. Våren 1953 
höll Martinus således fördelat på fyra 
kursdagar: ”Åtta timmars kurs i andlig 
vetenskap, Sjukdom och tillfrisknande 
i kosmisk belysning”. Denna stora kurs 
hölls först i mars i Odense och Århus, 
i april på Martinus Institut och i juli 
i Klint under rubriken Sommarkurs. 
Med vissa modifikationer upprepade 
han dessa kurser under 1954.

6. För första gången i 
världshistorien
Äkta paret Marie och Peter Fixen var 
värdar för Martinus när han höll fö-
redrag i Odense. Claus Fixens farmor 
Marie förde dagbok, och med hans till-
låtelse citeras ur denna:
 Onsdag 18/3 1953: Martinus reste 
under förmiddagen efter att ha hållit 
kurs för 68 människor här om: Sjukdom 
och tillfrisknande i kosmisk belysning. 
Det var mycket intressant och fortsätt
ning följer nästa måndag och tisdag. 
 Tisdag 24/3 1953: Odense: Martinus 
reste i går härifrån till Århus för att 
hålla samma kurs som här i staden. Det 
var första gången i världshistorien som 
ett sådant föredrag om ”Sjukdom och 
tillfrisknande i kosmisk belysning, med 
ljusbilder” blev förelagt mänskligheten. 
Vad har inte vetenskapen (läkare och 
psykiatrer) kvar att lära innan männis
korna kan bli friska och sunda? Det var 
bara i stora drag vi här fick det fram
ställt för oss. Senare kommer det att bli 
mycket mer specialiserat med många 
fler ljusbilder. Vi gläder oss. 

7. Ett fundamentalt 
kulturdokument – Martinus stora 
kurs, 1955–1956
Dessa mycket intressanta kurser spela-
des inte in på band, eftersom man först 
1954 började spela in föredrag på band. 
Men under vinterhalvåret 1955/56 
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planlade Martinus en bandinspelning 
av 15 stora kursföredrag.
 Martinus skriver: ”En liten grupp 
civilingenjörer bland min saks vänner 
har bildat en grupp för inspelning av 
mina föredrag och kosmiska analyser, 
så att de skall kunna återges på band 
och grammofonskivor. Jag har därför 
beslutat att skapa en fullständig ge-
nomgång av världsalltets kosmiska 
analyser till förmån för denna inspel-
ning. Denna totala genomgång kom-
mer således senare att kunna fås på 
band och grammofonskivor, liksom den 
naturligtvis också kommer att överfö-
ras till bokform. Det blir därmed ett 
unikt tillfälle för min saks vänner och 
intresserade att övervara denna min 
personliga genomgång av hela världs-
bilden i alla dess bärande detaljer, ett 
tillfälle som säkert aldrig återkommer. 
[…] Med ert intresse och er sympati för 
denna min uppgift är ni således med 
om att tillförsäkra världen detta grund-
läggande kulturdokument” (16/9 1955, 
Kontaktbrev nr 19).

8. Brev till Vignir Andrésson, 1955
I sin disposition till föredragen nämner 
Martinus denna stora kurs som ”total-
kurs” och vidare som ”grand-kurs” i ett 
brev till Vignir Andrésson, Island. Mar-
tinus skriver att han önskar storkursen 
överförd till bokform och översatt till 
isländska.
 Martinus: ”Som tidigare meddelats, 
blir mina föredrag och kurser inspelade 
på band för att från dem överföras till 
bokform och grammofonskivor. Med 
anledning av detta har jag beslutat 
att skapa en grand-kurs i världsalltets 
kosmiska analyser. Den påbörjades den 
6 oktober här i institutets föredragssal 
och blir en genomgång av världsbildens 
kosmiska och eviga struktur i alla de-
taljer från A till Ö, följd av alla symbo-
lerna och andra kompletterande bilder. 
Det blir ett unikt tillfälle för mina 

vänner här i Köpenhamn att övervara 
denna personliga och muntliga genom-
gång av de eviga fakta i deras fulla 
vidd, ett tillfälle som säkert aldrig åter-
kommer. Denna stora genomgång av 
världsbilden blir då inspelad på band, 
från vilka de sedan kommer att överfö-
ras till bokform och grammofonskivor. 
Denna genomgång blir således den 
mest omfattande och fullbordade kurs 
som jag hittills har gett av livets totala 
analys och är således en verklig grand-
kurs, som kommer att fylla hundratals 
boksidor med sin text och sina bilder. 
Så snart vi når fram till detta, kommer 
det att underlätta studiecirkelsarbetet 
mycket runt om i världen” (1/10 1955, 
brevdatabasen, martinus.dk).

9. Martinus önskan om bearbetning 
av bandutskrifter
Martinus önskade att talspråket i 
föredragen skulle bearbetas till skrift-
språk. En medarbetare, Inge Sørensen 
(1907–1986), gjorde först en utskrift av 
de 15 stora kursföredragen och presen-
terade senare en bearbetning om vilken 
Martinus på ett rådsmöte sade: ”Inge 
Sørensen har skrivit ungefär som jag 
har talat. Och det kan man inte erbjuda 
någon. Det märks att när man talar, är 
det helt annorlunda” (Rådsmöte 26/3 
1974).
 En god vän, Hans Vinter (1915–
1999), gjorde också en bearbetning av 
de omtalade kursföredragen, som pre-
senterades vid ett möte med följande 
ordväxling.
 Martinus: ”Ett föredrag lämpar sig 
ju inte att skriva av precis som det är. 
Det ska ju bearbetas.”
 Vinter: ”Texten är helt identisk med 
det talade föredraget, bortsett från en
staka direkta felsägningar som jag har 
utelämnat.”
 Martinus: ”Det är ju så det inte ska 
vara. Det ska inte vara en kopia av vad 
jag har sagt. Det är jag inte tillfreds 
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med. Jag skulle ju inte alls skriva så, 
om jag skulle skriva det. Det talade 
är något helt annat” (Rådsmöte 26/3 
1974).

10. Martinus om sitt fullbordande 
av fjärde, femte och sjätte 
symbolboken
Martinus hade planlagt att göra sex 
symbolböcker, vilket bland annat fram-
går av ”Index” (alfabetiskt register över 
uppslagsord), som började komma ut 
som lösbladssystem 1970. Index gjordes 
av dåvarande rådsmedlemmen Aage 
Hvolby efter avtal med Martinus. I 
indexets blå samlingspärm fanns sju 
skiljeblad i kartong insatta till Livets 
Bog och sex till Den eviga världsbilden. 
(Under 2003 lades ”Index” ut på marti-
nus.dk att användas fritt.)
 I sitt födelsedagstal på 80-årsdagen 
berättade Martinus om fjärde, femte 
och sjätte symbolboken.
 Martinus: ”Det är några nya ting 
som jag hoppas få färdiggjorda, och 
även om jag inte skulle nå att få det 
färdigt som jag önskar, måste jag säga 
att världsmissionen är räddad. Det har 
getts så mycket att den nya världskul-
turen kan blomstra. Människan kan 
uppnå kosmiskt medvetande genom att 
studera mina analyser och genom att 
praktisera det sätt att vara som följer 
av dem.
 Dessa nya ting är något som aldrig 
tidigare har visats för världen. Det är 
analyser av supermikrokosmos och su-
permakrokosmos. Vi kommer alltså en 
bra bit utanför de stjärnor och vinterga-
tor som vi kan se, och nedanför de mik-
roskopiska ting som vetenskapen kan 
se. Genom dessa analyser får vi se inte 
bara människan utan alla levande vä-
sen så grundligt, att vi kan se ända ned 
i det mikrokosmiska tillståndet, där de 
bara är partiklar och tomrum. Då ser vi 
en människa som ett vintergatssystem, 
som består av flera system – hjärta och 

lungor är ett system, njurarna är ett 
system, magen är ett system. Varje sys-
tem är ett vintergatssystem, som består 
av solar och stjärnor. Mellan dessa 
solar och stjärnor eller dessa partiklar 
finns det ett tomrum, som är mycket 
större än partiklarna. I detta tomrum 
verkar vårt medvetande. Vår tanke 
passerar ned där, och den kan flytta 
dessa partiklar. […]
 Det är något av detta som ni kom-
mer att kunna läsa om i de sista de-
larna av Den eviga världsbilden. Jag 
arbetar alltså med fjärde delen och 
räknar med att den kan komma ut här 
till nyåret. Och sedan har jag de kom-
mande två åren till att göra de andra 
delarna färdiga” (Martinus födelsedags-
tal på 80-årsdagen 11/8 1970).

11. Under 1971 lägger Martinus 
tillfälligt symbolböckerna åt sidan 
för att skriva en ny bok 
Vid Sakens 50-årsdag sade Martinus: 
”Det jag har kvar att göra färdigt, är 
den fjärde symbolboken och ytterligare 
två symbolböcker. Analyserna i den 
sista delen blir mycket intressanta, 
där finns analyser om planeterna och 
kloten. Dessutom finns där de många 
spiralerna. Det finns upp till 18 spi-
raler, som måste belysas för att man 
ska kunna få hela världssystemet 
klarlagt. Det jag har kvar att utföra är 
alltså några stora nya symboler. Jag 
har gjort en stor bild av den ofullkom-
liga människan, och så ska jag rita en 
motsvarande bild över den fullkomliga 
människan med tillhörande analyser 
[Symbol nr 76 och 77]. Jag har också 
andra kosmiska analyser som ska 
skrivas, men alla dessa analyser är 
analyser som i själva verket mycket väl 
kunde undvaras. Om jag skulle kallas 
bort från denna värld, har det nämligen 
redan skapats så mycket, att männis-
korna kan uppnå kosmiskt medvetande 
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genom allt det material som föreligger” 
(Tal 24/3 1971).
 Ett halvår senare i sitt tacktal på 
81-årsdagen i augusti 1971 sade Mar-
tinus mycket överraskande att han 
tillfälligt hade lagt arbetet med symbol-
böckerna åt sidan för att skriva en bok, 
som skulle presentera hans verk som 
Tredje testamentet. 
 Martinus sade: ”Jag har oerhört 
bråttom, mycket bråttom. Jag var ju 
nästan färdig med fjärde delen av sym-
bolboken, Den eviga världsbilden. Men 
så fick jag en högre impuls till att jag 
snarast möjligt skulle göra en annan 
bok, Tredje testamentet. […] Jag räk-
nar med att boken är mycket, mycket 
viktig. […] Nu har tiden kommit när vi 
måste inse och klargöra vad det är som 
försiggår här i Skandinavien. Och det 
är Tredje testamentet. Det är detta som 
Jesus inte kunde berätta för sina lär-
jungar, men han sade att Fadern skulle 
sända sanningen, ’Hjälparen, den heli-
ga anden’, som skulle lära människorna 
allt som de inte förstod den gången” 
(Martinus 81-årstal, 11/8 1971).

12. Martinus uttalanden under 1975
Martinus sade: ”Det finns goda utsikter 
till att jag får ännu ett par år och kan 
göra färdigt det som jag har påbörjat. 
Jag har ju en hel del som jag gärna vill 
göra färdigt. Min mission, den som kan 
ge människorna kosmiskt medvetande, 
är för länge sedan färdig. Missionen är 
färdig för länge sedan. Det jag har kvar 
är en sak jag inlät mig på, därför att 
jag var så stark och därför att jag får 
krafter för att kunna genomföra det” 
(Välkomsttal i Klint, 1975, Kosmos nr 
7, 2004).
 Martinus skriver: ”Det stora arbete 
som jag ännu har kvar att fullfölja är 
boken ’Tredje testamentet’, samt att 
göra fjärde delen av ’Den eviga världs
bilden’ färdig. Det saknas inte så myck-
et. Men sedan återstår att manifestera 

femte och sjätte delen av denna bok. De 
är ännu inte påbörjade. Och därutöver 
ska jag också utföra en stor huvudsym-
bol över ’Den fullkomliga människan’ 
[Symbol nr 77]. Det är de manifestatio-
ner som jag gärna vill utföra innan jag 
ska lämna det fysiska planet (Brev till 
Carl Erik Rundberg 21/1 1975).

13. Martinus 1980 om slutförandet 
av verket
Martinus ansåg det också viktigt att 
fler symboler blev utgivna, och bara ett 
år före sin bortgång gav han uttryck för 
detta.
 Martinus: ”Jag kan ju inte räkna 
med att ha så lång tid kvar, men jag 
menar att det då är viktigt att jag får 
avsluta med fler symboler. Jag kan na-
turligtvis inte skriva långa förklaringar 
om varje symbol, men jag kan ju skriva 
om principerna för varje symbol. Och 
så kan man utifrån Livets Bog och de 
andra verken förstå principerna” (Råds-
möte 6/1 1980).
 Ett halvår senare överlät Martinus 
alla rättigheter till Martinus Institut. 
”Överlåtelsen omfattar alla framtida 
litterära arbeten, utkast till nya arbe-
ten och arbeten under föreberedelse, 
alla utdrag, hänvisningar, anteckning-
ar, brevväxlingar, bilagor, kartor, teck-
ningar och övrigt material samt rätten 
att slutföra icke slutförda arbeten.” (Se 
martinus.dk, gavebrev, 18/6 1980.)
 Mindre än tre månader före sin bort-
gång sade Martinus att det han hade 
talat in på band kunde användas: ”Har 
vi det på band? Ja, för det är viktigt 
att göra det. Jag får ju inte så mycket 
skrivet numera. Jag kan inte riktigt se, 
men det jag säger, det kan ju använ-
das. Då ska det ju rättas, för talet är 
inte detsamma. Jag har börjat öva mig 
lite på att tala in på band. Men det är 
så svårt för mig. Jag kan lätt göra det 
när det finns människor närvarande” 
(Rådsmöte 16/12 1980).
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14. Tidpunkt för utgivningen av 
femte symbolboken bestämd före 
Martinus födelse
Under åren 1971 till 1975 var Tredje 
testamentet titeln på den presentations-
bok som Martinus höll på att skriva, 
men från 1975 blev Tredje testamentet 
också beteckningen för hela hans sam-
lade verk.
 Martinus skriver: ”Jag arbetar 
mycket med den av många människor 
mycket efterlängtade boken ’Tredje 
testamentet’. Men här måste jag med-
dela att detta testamente inte bara är 
en liten bok på eventuellt hundra sidor. 
Det är ingenting mindre än alla mina 
redan manifesterade böcker, skrifter, 
symboler och tidskrifter tillsammans” 
(Brev till Helmer Fogedgaard 11/11 
1975, Kosmos nr 9, 2002).
 Boken Det Tredje Testamente, Den 
Intellektualiserede Kristendom utgavs 
först 2004, hela 23 år efter Martinus 
bortgång, och man kunde kanske också 
förvåna sig över att det skulle gå 31 år 
innan femte symbolboken blev utgiven 
2012. Ja, som förklaring kunde man 
frestas att ta sin tillflykt till nedanstå-
ende uttalande från 1975.
 Martinus: ”Det är inte meningen att 
jag varje år ska stå här och upprepa 
att ni skall få Tredje testamentet om 
ett år. Nu är det tredje gången jag lo-
var er denna bok. Men jag har ju blivit 
förhindrad på grund av hälsan. Och 
beträffande Tredje testamentet så skall 
ni inte tro att ni blir lurade. Nu är det 

inte åter en besvikelse. Det skall nog bli 
gjort. Det bestämdes redan innan jag 
föddes, när tingen skall vara färdiga” 
(Kosmos nr 7, 2004).

15. Den nya symbolboken i två 
delar
Den femte symbolboken har delats in 
i två delar: Symbolförklaringar från 
föredrag och utvalda texter från littera-
turen.
 I första delen finns de egentliga 
symbolförklaringarna från bandut-
skrifterna, som en grupp medarbetare 
har bearbetat i överensstämmelse med 
institutets riktlinjer, som kan läsas på 
martinus.dk. I den nya symbolboken 
finns det inga inledande texter före 
symbolförklaringarna.
 I andra delen finns utvalda texter 
från hela verket, eftersom Martinus ju 
sade att man utifrån Livets Bog och de 
andra böckerna kunde förstå principer-
na i symbolförklaringarna. Texterna är 
utvalda av medarbetare vid Martinus 
Institut och inte av Martinus själv, och 
ska därför endast betraktas som förslag 
till vidare studier. Läsaren kan själv 
finna andra exempel, som kan bidra till 
att fördjupa förståelsen av symbolerna.
 Denna femte symbolbok kommer 
säkert att kunna inspirera många, ef-
tersom det stora temat Sjukdom och 
tillfrisknande i kosmisk belysning är 
mycket välkommet för de flesta.

Översättning: Lisbeth Lanemo.
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