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Den eviga världsplanen

En introduktion
Svenska

Martinus och hans verk
Martinus (1890–1981) föddes i byn
Sindal i Nordjylland. Efter barndomens
skolgång förtjänade han sitt levebröd
i olika underordnade anställningar,
innan han år 1921 började sitt andligvetenskapliga arbete som omfattade
de kommande 60 åren. Den utlösande
händelsen för detta talar Martinus om
i företalet till Livets Bog: ” … hos mig
hade utlösts helt nya sinnesförmågor,
förmågor som satte mig i stånd att –
inte glimtvis, utan i ett tillstånd av permanent vaket dagsmedvetande – skåda
alla de bakom den fysiska världen
existerande bärande andliga krafterna,
osynliga orsakerna, eviga världslagarna, grundenergierna och grundprinciperna. Tillvarons mysterium var därför
inte längre något mysterium för mig.”
Livets Bog i sju delar utgör huvudverket i Martinus författarskap. Livets
Bog innehåller kosmiska analyser
som ingående beskriver livets eviga
struktur, principer och lagar. Som
komplement till huvudverket har Martinus skrivit Den eviga världsbilden
(symbolböckerna), Logik, Bisättning,
Den intellektualiserade kristendomen,
Artikelsamling 1 samt 28 mindre

böcker och ca 200 artiklar. Den eviga
världsbilden innehåller koncentrerade
facit av analyserna tillsammans med
symboler, så att läsaren i en lätt överskådlig form ska få en överblick över
världsalltets kosmiska struktur. Martinus samlade verk omfattar tusentals
sidor och bär den överordnade titeln
Tredje testamentet.
Det var Martinus önskan att det
inte skulle skapas någon förening eller
knytas något medlemskap med koppling till hans kosmologi.

Förklaring till symbolen på framsidan, se sidan 7.
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En vetenskap om livet
För allt fler människor ska en världsbild
liga materien, dvs. för tänkandet. Det
inte bara tillfredsställa intelligensens
är inte betydelselöst hur vi tänker och
krav utan också behovet av mening,
handlar – vi kan genom vårt sätt att
rättfärdighet och kärlek. Martinus
vara skapa ett lyckligt eller olyckligt
kosmologi har skrivits
öde alltefter vår kunför den humant intresskap och förmåga att
Där okunnigheten
serade människa som
leva i överensstämmelse
önskar logiska svar på
med de andliga naturavlägsnas, upphör det
livets frågor och som
lagarna. Den andliga
så kallade ”onda” att
gärna vill utveckla en
vetenskapens uppgift
existera.
kärleksfull livshållning.
är att vägleda och uppKosmologin utgör en
lysa människorna om
Livets Bog, del 1, st. 19
rad sammanhängande
de eviga lagarna bakom
analyser av de lagar och
livet, så att vi medvetet
principer, som gäller för den andliga
kan utveckla den humanitet och kärlek
dimensionen av livet. Martinus berättar
till nästan, som är betingelsen för att
att det utöver lagarna för den fysiska
skapa en tillvaro där vi kan leva i fred
materien också finns lagar för den andoch harmoni med varandra.

Livet är evigt
Enligt Martinus existerar inte döden;
den är endast en tänkt motsats till
livet. Det levande i oss är vårt eviga
medvetande, som är vår primära sida,
medan vår fysiska sida är förgänglig
och sekundär. Alla organismer fungerar
som tillfälliga redskap för medvetanden under evig utveckling. När ”döden”
inträder mister vi förbindelsen till kroppen. Efter denna så kallade död befinner vi oss för en tid på ett andligt plan
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i ett slags vilo- och rekreationstillstånd
tillsammans med likasinnade. Vi inkarnerar så åter till ett nytt jordiskt liv
med ännu en period av upplevelser och
talangutveckling i den fysiska världen
– och på så sätt fortsätter det. Tillvaron
består av eviga utvecklingsspiraler med
storslagna fysiska och andliga världar,
där nya variationer av livsformer och
nya skapar- och upplevelsemöjligheter
hela tiden manifesteras.
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Vår mentalitet utvecklas och förädlas
Världen i dag är präglad av stora omvår medkänsla och kärleksförmåga och
välvningar och lidanden av olika slag
är därmed ett oumbärligt steg i männissom verkar slumpartade och meningskans förädling fram mot mer och mer
lösa. Martinus kosmologi visar att alla
fullkomliga stadier. Evolutionen har
former av lidande har en högre mealltid en riktning mot något högre, och
ning och endast är tillfälliga tillstånd.
till slut kommer utvecklingen att leda
Varje liv, oavsett
oss fram till ett steg där
hur behagligt elvi som organisk talang
Den högsta dekorationen
ler obehagligt man
inte längre kan nännas
vi kan ha, är vår vänlighet
upplever det, tillför
att göra andra väsen någentemot nästan.
erfarenheter och är
got ont. Med vårt sätt att
därmed alltid ett
vara är vi då uteslutande
Rådsmötet 22/1 1974,
plus. Erfarenheter
till glädje och välsignelse
Samarbejdsstrukturen kap. 8.2
av lidande utvecklar
för alla levande väsen.

Livets rättfärdighet
En central princip i de kosmiska analyserna är lagen för orsak och verkan eller
karmalagen. Martinus förklarar att sett
ur ett evighetsperspektiv är alla upplevelser i livet verkningar av vårt eget sätt
att vara, eftersom all energi går i kretslopp. Allt vi sänder ut till vår omgivning
kommer tillbaka i denna eller följande
inkarnationer. Inget i livet är därmed en
slump, och då lidandena inte är ett straff,
utan endast ett tillfälligt ”obehagligt
gott” i form av den utveckling och föräd4

ling av vår mentalitet de åstadkommer,
är livet fullständigt rättfärdigt och kärleksfullt. Erfarenheter i form av behag
och obehag lär oss att känna skillnad på
gott och ont, så att vi efter hand övar upp
ett sätt att vara som endast sprider ljus
och lycka. Karmalagen garanterar att vi
endast kan uppleva resultatet av de tankar och handlingar vi själva tidigare har
skapat. Med växande insikt i livslagarna
kan vi därför själva omforma vårt öde i
kontakt med våra önskningar.
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Kärlek till allt levande
En grundläggande tanke hos Martinus är att allt är
levande. Våra organ, celler, molekyler osv. är levande
väsen, som har sin levnad i vår organism, på samma
sätt som vi lever i jordklotets organism, som i sin tur
är en del av en ännu större organism osv. Världsalltet
består således av levande världar i mikrokosmos och i
makrokosmos – organiserade som liv inuti liv. Martinus
förklarar att vi har ett stort ansvar för att behandla
vårt eget mikrokosmos, i form av vår kropp, på ett kärleksfullt sätt. Även den minsta tanke har avgörande
inflytande på dessa ”våra minstas” välbefinnande. Vi
kan vara nog så kärleksfulla mot människor och djur i
vårt mellankosmos, men p.g.a. okunskap kan vi samtidigt vara tyranner mot det upplevande, medvetna livet
i vårt eget mikrokosmos. Sjukdom är ett uttryck för den
långvariga verkan av skadliga tankar, känslor och vanor. Sjukdomar kan vara mycket smärtsamma, men de
resulterar alltid i större medkänsla med det universum
som utgör vår kropp. En livsstil baserad på kärlek till
dessa inre levande världar kommer i gengäld att skapa
ett ljust öde och strålande hälsa för både oss själva och
våra mikroväsen.

Världsalltet består av myriader av levande väsen, som
tillsammans utgör ett enda allomfattande levande väsen. Martinus förklarar att detta helhetsväsen är Gud.
Gud är inte utanför något och inget väsen kan vara
utanför Gud. Att känna sig övergiven av Gud är för
nutidsmänniskan ett utbrett sinnestillstånd, men kosmiskt sett är vi alla alltid en del av Gudomen. Allt vi
möter i livet är aspekter av Gud, och vårt förhållande
till Gud är inte längre beroende av religioner, men blir
mer och mer en personligt upplevd dialog. I den gudsbild Martinus beskriver, finns det i den andliga världen
väsen som är inställda på att hjälpa oss igenom de lidanden och problem som skapas av vår okunnighet om
livslagarna. Han betonar att bönen i framtiden kommer att bli en vetenskap. Den personliga dialogen med
Gud i form av livsupplevelsen i vardagen och i form
av det inre samtalet genom bönen, förvandlar gradvis
upplevelsen av det dagliga livet till en både meningsfull
och kärleksfull undervisning och underhållning.
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Det levande världsalltet eller Gud
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Könens förvandling
Världen i dag präglas av stora omvälvstånd där de maskulina och feminina
ningar i förhållandet mellan könen.
sidorna kommer i balans hos bägge köÄktenskapet och familjen utmanas av
nen. Polförvandlingen förebådar också
nya samlevnadsformer. De traditionella
en helt ny form av sexualitet, där den
könsrollerna är i uppfrån djurriket nedärvda
brott både i hemmet
parningsdriften gradvis
och på arbetsplatsen.
ersätts av en ömhets- och
”Konst” är förmågan
De kosmiska analysmekningssexualitet. Vi
att inkarnera ”högintel- utvecklas till det Marserna förklarar dessa
lektualitet” i materien.
tinus kallar ”riktiga
tendenser som uttryck
människor”, där könsför en djupare liggande
Livets Bog, del 4, st. 1150
skillnaderna efter hand
förändring av den
utplånas och det centrala
mänskliga naturen, som
blir människan i männishänger samman med
kan. Dessa färdigutvecklade människor
vår utveckling från djur till människa.
kommer att i kärlek till allt levande
Martinus kallar denna förändring för
skapa på det mest fullkomliga sätt inom
den sexuella polförvandlingen, genom
konst, vetenskap, samliv och livsglädje.
vilken vi utvecklas fram mot ett till-

Det riktiga människoriket
Martinus kallar sina analyser för ett ”försvar för mänskligheten”, då de utgör ett
försvar för alla levande väsen. Ingen kan
göra orätt, eftersom vi endast kan handla
utifrån vår nuvarande kunskap. Alla
”onda” gärningar härstammar från okunskap om deras verkningar och konsekvenser. Den andliga vetenskapens uppgift är
att vägleda och upplysa människorna om livets eviga lagar
och att inspirera till att vi medvetet börjar tänka och handla i
kontakt med livslagarna, vars
konklusion är: ”Du skall älska
din nästa som dig själv”. Härigenom kan vi efter hand undgå
tillvarons många olyckliga öden
och komma att leva i fred och
harmoni med varandra. Enligt
Martinus rör vi oss framåt
mot ett ”riktigt människorike”,
där alla nationer är förenade
med ett gemensamt mål om att
skapa de bästa betingelserna
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för alla jordens människor. I detta samhälle finns det inga krig och sjukdomar
eller sorger och bekymmer, utan endast
kärlek, ljus och livsglädje. Samarbete,
tolerans, humanitet, skönhet, vetenskap,
konst och kultur har blivit naturliga
funktioner i människornas dagliga liv och
i det internationella världssamhället.

En introduktion

Den eviga världsplanen – Symbol nr 13
Förklaring till symbolen på framsidan (sammanfattning):
Symbolen visar att alla väsen genomgår
en evolution genom sex olika tillvaroplan, som tillsammans utgör ett spiralkretslopp. Spiralkretsloppets första tre
tillvaroplan är av mer fysisk natur än
de tre sista. Ett spiralkretslopp sträcker
sig över enorma tidsrymder. Vi människor har tidigare genomlevt växtriket,
och vi befinner oss nu i slutet av djurriket på väg mot det riktiga människoriket. Vi lever mitt i en konflikt mellan
djurrikets självbevarelsedrift och våra
växande humana anlag. Livets påverkan, liv efter liv, gör att vi efter hand
utvecklas till ”den fullkomliga människan som Guds avbild”. Den fullkomliga
människan är ett geni i att manifestera
sin skaparförmåga logiskt och kärleksfullt i harmoni med sin nästa. Det är
det som är mänsklighetens nuvarande
mål, och som vi var och en medvetet
kan arbeta fram emot.
Utvecklingen fortsätter därefter till
ännu högre tillvaroplan. När ett spiralkretslopp är genomlevt, börjar upplevelsen av ett nytt spiralkretslopp, men nu
i nya variationer. Växelverkan mellan
ljus och mörker skapar livets nödvändiga kontraster, så att det garanteras
att våra livsupplevelser förblir eviga.
Utan mörkrets lidandeerfarenheter kan
förmågan till medkänsla inte utvecklas
och därmed inte heller förståelsen för
kärlekens väsen. Det är endast i djurriket vi upplever mörkret som lidande och
smärta. I de övriga fem rikena utgör
mörkret endast den kunskap om lidandet vi har med oss som minnen från
djurriket. Mörkret är således, djupast
sett, en aspekt av den kosmiska kärleken.
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Centrala detaljer i symbolen:
• Den vita trekanten symboliserar
världsalltets eller Gudomens jag.
• De runda vita figurerna symboliserar,
var för sig, ett levande väsens jag.
• De sex fälten, som symbolen är indelad i, utgör spiralkretsloppets sex
tillvaroplan. Planet längst ner utgör
växtriket (rött), följt, i riktning mot
höger, av djurriket (orange), det riktiga människoriket (gult), visdomsriket
(grönt), den gudomliga världen (blått)
och salighetsriket (ljust indigo).
• Det ringformade färgfältet symboliserar grundenergiernas utvecklingsområde som tillvaroplanens ”materia”.
• De sex mörka rombformade figurerna
symboliserar, var för sig, grundenergikombinationen i det levande väsendets helhetsorganism, som utgör dess
medvetande.
• De enskilda helhetsorganismerna utgörs av var sin kombination av de sex
grundenergikropparna: instinktenergikroppen (rött), tyngdenergikroppen
(orange), känsloenergikroppen (gult),
intelligensenergikroppen (grönt),
intuitionsenergikroppen (blått) och
minnesenergikroppen (ljust indigo).
• De från kropp till kropp förbundna
streckade linjerna visar hur grundenergikropparnas kapacitet och därmed
medvetandet ändras från tillvaroplan
till tillvaroplan.
• De svarta och vita ringformade fälten vid symbolens rand markerar
samspelet mellan mörkret och ljuset
genom de sex tillvaroplanen.
Läs Martinus hela symbolförklaring i
Den eviga världsbilden, del 1.
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Martinus Institut
Martinus Institut på Frederiksberg i Köpenhamn är en allmännyttig institution som av
Martinus har fått ansvaret att bevara, utge och översätta Tredje testamentet. Institutet har
dessutom till uppgift att informera om verket och att undervisa i de kosmiska analyserna.
Martinus Institut rymmer
administration, bokförsäljning
och förlag, som utöver Martinus
verk också ger ut tidskriften Kosmos på flera språk. Under vinterhalvåret anordnas studiegrupper
och föredrag. Institutet har hand
om undervisningen både på Frederiksberg och på Martinus Center i Klint.

Martinus Center Klint
Martinus Center Klint i Odsherred (nära Nykøbing Sj.) är ett internationellt studiecenter, där det undervisas i Martinus kosmologi genom föredrag, kurser och studiegrupper. Om sommaren är det
daglig undervisning på danska och
svenska med nytt program varje
vecka, och under vissa veckor undervisas det också på engelska, tyska och esperanto. Under våren och
hösten finns det kortare eller längre
kurser, där man mer djupgående
kan studera Martinus analyser.

Martinus Institut har en webbplats på flera språk med omfattande information om Martinus världsbild, litteraturen och symbolerna, kurser och föredrag, tidskriften Kosmos
samt upplysning om aktiviteterna på institutet och centret i Klint. Webbplatsen innehåller
en läs- och sökfunktion, där man kan läsa och söka i Martinus verk och i äldre nummer
av tidskriften Kosmos. Intresserade kan via webbplatsen hålla sig orienterad om arrangemang och aktuella utgivningar, kurser och föredrag, nyhetsbrev m.m.
Provnummer av Kosmos, informationsbroschyrer, litteraturlista, artikelhäften, undervisningsprogram m.m. kan beställas genom att kontakta institutet.
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