
En världsbild som ger 
förklaringar, mening och hopp
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Det är några exempel på frågor som analyseras i Martinus omfattande världsbild, 
som ofta kallas Martinus kosmologi. Denna kosmologi eller världsbild består av 
sammanhängande livsanalyser som till stora delar handlar om icke-fysiska realiteter, 
såsom vårt medvetande och vår allra innersta kärna, som Martinus kallar vårt jag. 

Många som studerar Martinus verk ser det som en bas för en andlig vetenskap, 
vilken man kan undersöka i sitt eget liv. Men det kan vara svårt att tillägna sig ett 
andlig-vetenskapligt synsätt av livet eftersom vi inte är vana vid analyser av det som 
finns ”bakom” eller ”bortom” den fysiska världen. 

I detta häfte kan du läsa om Martinus bakgrund och hans världsbild.

Ingen sekt eller persondyrkan, inga ceremonier

Det finns inget medlemskap eller liknande kopplat till Martinus 
världsbild. Inte heller finns det någon typ av ceremonier i samband 
med hans verk. 

Martinus verk består av flera tusen sidor text, 100 symboler och en 
mängd inspelade föredrag. Dessa finns fritt tillgängliga för alla som 
har ett intresse av hans analyser. Martinus tanke var att man ska ta 
de förklaringar till sig som man inspireras av och låta resten ligga. 

Varför finns det så mycket lidande i världen?  

Hur kan jag få mer trygghet och harmoni i mitt liv?  

Vad består vi av innerst inne? Vad händer efter döden? 

Hur kommer mänskligheten att utvecklas i framtiden?
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Martinus bakgrund

Martinus levde i Danmark från 1890 till 1981. Han växte upp 
på landet i en fosterfamilj och fick en mycket enkel skolgång. 
Som ung hjälpte han till på en gård och blev sedan mejerist 
med anställningar på olika ställen i Danmark.

När Martinus var 30 år bodde han i Köpenhamn och jobbade 
på ett mejerikontor. Av en kollega fick han där höra talas 
om en bok som handlade om meditation och reinkarnation. 
Martinus blev nyfiken på dessa för honom då helt okända 
ämnen, och han fick senare låna boken.

En kväll ville Martinus prova en av bokens övningar. Han satte 
sig till rätta i en bekväm stol med ögonbindel och koncentrerade sig på begreppet 
”Gud”. Detta gjorde att Martinus fick en mycket stark mental upplevelse som verkligen 
förbluffade honom. Dagen efter hade han en ännu mer intensiv upplevelse som var 
på gränsen till vad hans hjärna kunde tåla. Dessa två upplevelser, som skedde under 
påsken 1921, kom att påverka Martinus liv i en helt ny riktning. 

Martinus liv ändrades fort 

Efter sina starka inre upplevelser märkte Martinus att han hade fått en ny förmåga, 
en mycket märklig sådan. Denna förmåga gjorde nämligen att han kunde få till 
sig kunskaper om livet som han tidigare inte haft en aning om. Enligt Martinus 
beskrivningar hade en helt ny intuitionsförmåga aktiverats i honom i samband med 
hans mentala upplevelser. 

Martinus gick på det sättet från att vara en vanlig enkel man utan något speciellt 
vetande, till en människa som hade ingående kunskaper om livets icke-fysiska delar. 
Efter några månader kunde Martinus på heltid ägna sig åt att beskriva sina nya 
kunskaper, tack vare ekonomiskt stöd från vänner som hade ett stort intresse för 
hans omfattande förklaringar av livet. 

I början gjorde Martinus framförallt bilder som han menar gestaltar principer och lagar 
som existerar bakom den fysiska världen. Han kallade dessa bilder för symboler (två 
av dessa finns längst bak i häftet).

I mer än 60 år kom Martinus att arbeta som symbolskapare, författare och 
föredragshållare. Hans arbete resulterade i en sammanhängande världsbild som 
innehåller analyser av livets innersta beståndsdelar och som ger förhoppningar om en 
mycket ljus framtid på jorden.    

Martinus är författarnamn för  
Martinus Thomsen (1890–1981).
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Intuition, grunden för framtidens vetenskap

Det påstås att Einstein sagt: ”Det enda verkligt värdefulla är intuition.” Om han 
verkligen uttryckt sig så är svårt att verifiera, men intuition var mycket betydelsefullt för 
hans banbrytande arbete i fysiken. Även andra genier inom vetenskap, innovation och 
konst har uttryckt en liknande betoning av just intuitionens betydelse. 

Längre fram i utvecklingen kommer intuitionsupplevelser att ge oss alla helt nya typer 
av självupplevda kunskaper, enligt Martinus analyser. Han menar att det endast är 
genom en väl utvecklad intuition som man kan uppleva realiteter bortom den fysiska 
världen såsom vårt jag och vad som händer efter den så kallade döden. 

Mycket förenklat kan man säga att det finns fyra former av intuition:

• En utvidgad skaparförmåga; t.ex. konstnärer och författare som får briljanta 
uppslag och ibland hela verk till sig i ett ögonblick av stark inspiration.

• Stora idéer och insikter; t.ex. vetenskapsmän och uppfinnare som får till sig 
färdiga lösningar i ett ögonblick av stark inspiration.

• Glimtar av evig kunskap; t.ex. om en person får en plötslig kunskap om sin eviga 
existens eller en stark upplevelse av att det finns en mening med allt, på lång sikt.

• Klarsyn i livets andliga sfär; t.ex. menade Martinus att han hade en sådan 
”klarsyn” och kunde ”se” lagar och principer som finns bortom den fysiska världen.

Albert Einstein (1879–1955) satte stort värde 
på intuition i sitt arbete som fysiker.

Hilma af Klint (1862–1944) använde gissningsvis 
intuition i sitt arbete med abstrakt konst.
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Att en människa får en stark intuitionsglimt är ännu ovanligt, och personer med 
klarsyn i livets andliga sfär är än så länge mycket sällsynta på jorden, menar Martinus. 
Enligt hans analyser kan en stark intuition växa fram först när man i sitt medvetande 
nått en kombination av utvecklad medkänsla och hög intelligens, och när dessa är i 
perfekt balans. Med andra ord krävs en kombination av allkärleksförmåga och klokhet 
för att kunna få tillgång till en stark intuition. 

Att hela tiden eftersträva att stötta och tjäna andra, är den bästa träning vi kan 
utföra för att successivt kunna få tillgång till mer och mer intuition, menar Martinus. 
Men förutom en sådan träning krävs det också att vi får gå igenom en lång rad av 
olika öden, både ljusa och mörka (vilket vi återkommer till), innan vi når så långt i 
utvecklingen att vi kan uppleva det som Martinus kallar för klarsyn eller kosmiskt 
medvetande. 

Utveckling under många liv

I sin världsbild ger Martinus nya förklaringar till bl.a. reinkarnation och vad som 
händer efter döden. Han ger även ingående förklaringar till det levande väsendets inre 
struktur samt hur utvecklingen av jordmänniskan går till, från att för närvarande vara 
ett sfinxväsen till att långt in i framtiden, efter ytterligare många inkarnationer, bli en 
färdig människa ett så kallat kristusväsen. 

ALLKÄRLEK

 +

INTELLIGENS

=>

INTUITION



6

Med ”sfinxväsen” menas att vi jordmänniskor har både djuriska och mänskliga 
egenskaper i vårt medvetande, både själviska och osjälviska sidor. Ett ”kristusväsen” 
är ett moraliskt geni helt utan djuriska eller själviska egenskaper och som därför alltid 
älskar alla helt villkorslöst. 

För att kunna göra en sådan stor ”förädling” av vårt medvetande – från sfinxväsen 
till kristusväsen – krävs många liv i den fysiska världen enligt Martinus. Han beskriver 
att en sådan utveckling sker successivt genom reinkarnation, där vi liv efter liv i den 
fysiska världen – på jorden eller någon liknande planet – får uppleva en mängd olika 
förhållanden och öden, både mörka och ljusa. Våra erfarenheter och uppövade 
förmågor bär vi med oss i vår utveckling som talanger, anlag och karaktärsdrag från 
liv till liv.

Förutom att vi kan jobba med oss själva för att i små steg övervinna själviska 
tendenser, krävs även att vi går igenom en hel del svårigheter för att vi ska kunna 
utvecklas moraliskt. Detta har att göra med att det endast är genom eget lidande 
som vi bygger upp en väl utvecklad förmåga att känna medlidande med andra. 
Medlidande får vi inte genom att studera på universitet, utan bara i ”livets hårda 
skola” genom självupplevda smärtsamma erfarenheter. All form av lidande är 
därför meningsfullt. 

Lidandets mening är ett stort och även känsligt ämne som Martinus belyser grundligt i 
sina analyser av vår utveckling. (Se förklaringarna till symbolerna på sista uppslaget.) 
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Ett annat känsligt ämne för många som har en materialistisk 
bakgrund, är begreppet ”Gud”. I Martinus världsbild är 
allt och alla en del av en sammanhängande enhet som 
man kan kalla för Gud. Vidare menar Martinus att bönen 
är en magisk kraft som man kan öva upp i sitt inre för att 
få ett stort stöd i livet. Han beskriver att det alltid finns 
andliga väsen i vår närhet som ”hör” våra eventuella böner. 
Martinus rekommenderar dock inte gemensam bön, vilket 
han menar tillhör den religiösa instinkten som tidigare 
spelat en viktig roll i vår utveckling, men som nu ska 
ersättas av ett personligt förhållande till Gud allteftersom 
vår intuitionsförmåga utvecklas i oss.

En vetenskap om det icke-fysiska

Martinus världsbild har sitt ursprung i hans väl utvecklade intuitionsförmåga. De 
intuitiva kunskaper han hade kunde han bearbeta med hjälp av sin intelligens till 
välgrundade analyser av det överfysiska, alltså det som finns ”bakom” eller ”bortom” 
den fysiska världen, såsom vårt medvetande och vårt jag. På det sättet är icke-
fysiska delar av verkligheten möjliga att studera för alla som vill och känner inspiration 
för den andliga vetenskap som Martinus lagt grunden för.

Huvudsyftet med den andliga vetenskapen kan sägas vara att ge alla, som känner ett 
behov av den, en stabil förklaringsgrund till livet och på så sätt ge mening till allt som 
sker – både ”det behagliga goda” och ”det obehagliga goda”. En sådan grund kan 
bidra till en växande trygghet, glädje och balans i livet. Ett annat syfte med Martinus 
andliga vetenskap är att ge inspiration till att vilja arbeta med sig själv, för att i små 
steg bli mer vänlig och förstående gentemot andra och även gentemot sig själv. 

Enligt Martinus är den andliga vetenskapen ännu i ett fosterstadium på jorden. Detta 
har att göra med att vår intuitionsförmåga än så länge är relativt outvecklad, och att 
vi därför inte har tillgång till svaren på livets stora frågor genom självupplevd intuitiv 
kunskap.

Martinus understryker att han inte vill att man ska tro på hans förklaringar, men att 
man – om man vill – kan studera dem, fundera över dem och undersöka hur väl de 
passar in i den verklighet man själv har kunskaper om och kan observera i sitt eget liv. 
Samtidigt poängterar Martinus vikten av att praktisera hans analyser i vardagen för att 
på så sätt öva sig i att vara kärleksfull, förstående, förlåtande och tolerant. Det är först 
när man nått en högt utvecklad kärleksförmåga som man verkligen kan börja förstå 
de överfysiska delarna av livet med hjälp av intuitionen.
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Utvecklingen fortsätter

Utvecklingen av oss, våra samhällen och levnadsvillkoren står inte still. För bara några 
hundra år sedan såg livet helt annorlunda ut i många avseenden. Martinus menar att det 
under de närmaste hundra åren kommer att ske väldigt mycket mer i mänsklighetens 
utveckling. Här följer några exempel på sådana utvecklingsområden.

Mer tid för sina intressen
Redan i mitten av 1900-talet beskrev Martinus hur de tunga jobben kommer att tas 
över av olika typer av ”maskiner”. Men i stället för att stora företag tar ut miljardvinster 
blir det i framtiden en avsevärd minskning av arbetstiden, enligt Martinus förutsägelser. 
Detta gör att vi får mer tid för t.ex. våra intressen, att umgås, vara i naturen och lära oss 
nya saker. Alla som vill har då möjlighet att utveckla förmågor inom konst, vetenskap, 
musik, språk, nya boendeformer och liknande, vilket bidrar till att en ny kultur sprids 
över jorden. Den nya värld som då uppstår kan sammanfattas med orden samarbete, 
harmoni, livsglädje, inspiration och allkärlek.   

Efter krigen kommer fred
Enligt Martinus kommer ytterligare stora krig att rasa på 
jorden. Detta blir följden av stark nationalism samt att 
flera militärt starka nationer vill utnyttja sin makt för att 
försöka skaffa sig fördelar. Eländet och lidandet som 
uppstår i kölvattnet av alla krig ingår i ”invigningens 
mörker” (se sista uppslaget). Men Martinus menar att 
det redan under detta århundrade kommer att bildas en 
ny stark världsadministration med stora fredsbevarande 
befogenheter. Successivt växer ett demokratiskt 
världssamfund fram med alla nationer delaktiga. En världsregering med stor makt gör att 
väpnade konflikter kan undvikas. På ännu längre sikt kommer jordens länder att smälta 
samman till en världsstat, men det hör till en avlägsen framtid.

Den religiösa instinkten fortsätter att minska
Fler och fler kommer att lämna de traditionella religionerna allteftersom den religiösa 
instinkten minskar i oss, enligt Martinus analyser av människans utveckling. De dogmer 
och ceremonier som finns inom t.ex. den traditionella kristendomen är inte längre 
intressanta för det stora flertalet här i Norden. En liknande utveckling kommer att ske 
världen över. I stället växer intresset för en andlig vetenskap fram allteftersom det uppstår 
en mättnad både på den religiösa tron och den ateistiska icke-tron. Enligt Martinus 
förklaringar kommer dagens vetenskaper och den nya andliga vetenskapen i framtiden 
att smälta samman till en stor livsvetenskap som kommer att studeras över hela världen.
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Framtidens näring
I sin bok Den idealiska födan beskriver Martinus varför en enkel och växtbaserad 
mat är det bästa för den moderna människan, dels för att inte utsätta djur för 
onödigt lidande, dels för att det är hälsosammare för oss att inte använda animaliska 
produkter i vår kost. I stället för att använda mark till odling av djurfoder blir det fler 
stora frukt- och grönsaksodlingar runt om på jorden. Nya sorters välsmakande frukter 
kommer att tas fram, menar Martinus. Han tar även upp vikten av att inte använda 
alkohol och andra typer av droger för att ha en frisk och motståndskraftig organism. 
Utöver dessa faktorer är våra tankar mycket viktiga för vår psykiska och fysiska hälsa. 
Genom att ha positiva och fridfulla tankar i vårt medvetande sprids harmoni både 
inom oss och gentemot vår omgivning. Här har vi ett mycket stort övningsområde.

Kvinnor och män blir mer och mer lika
Vi ser i dag att könsrollerna är på väg att suddas ut i vårt samhälle. Även kroppsligen 
kommer skillnaderna mellan kvinnor och män att minska mer och mer, menar 
Martinus. Han kallar denna utveckling för ”polförvandlingen” (se nästa uppslag), vilken 
gör att kvinnor blir mindre feminina och män mindre maskulina. Denna utveckling är 
märkbar speciellt här i norra Europa på flera sätt, t.ex. vad gäller pappaledighet och 
andelen kvinnor i politiken samt en ökad jämnställdhet jämfört med för bara 50 år 
sedan – även om det ännu återstår mycket att göra.  
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Det allra viktigaste

Martinus har inte presenterat någon förklaring till symbolen ovan, men vad det verkar 
är det några nära vänner som njuter av en solnedgång eller soluppgång vid havet. 
Martinus använde ofta solen som en liknelse på hur man bör vara i sitt liv, nämligen att 
försöka sprida värme och ljus till allt och alla. Citatet ”Älska varandra” kommer från ett 
av Jesus uttalanden till sina lärjungar under den sista måltiden, strax innan han blev 
tillfångatagen, dömd och korsfäst enligt berättelser i Bibeln:

Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, 
och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte 
komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag 
har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina 
lärjungar om ni visar varandra kärlek. (Johannes 13:33–35)

När det gäller att älska varandra, menar Martinus att det finns två olika huvudtyper 
av kärlek – en som ligger till grund för förälskelse och kärlek inom familjen samt en 
som ligger till grund för en osjälvisk kärlek till alla levande väsen. Allteftersom den 
sistnämnda kärleken utvecklas förändras våra former av kärleksrelationer: det blir 
själva människan som står i centrum för vår sympati oavsett yttre attribut. Mer om 
detta finns i Martinus bok Två slags kärlek.

© Martinus Institut 1981 martinus.dk
Symbol nr 44. Lagen för tillvaron – Älska varandra!
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Polutvecklingen i vårt inre

Ett mycket stort område i Martinus världsbild är hans förklaringar av vår psykiska och 
immateriella inre uppbyggnad. I korthet menar han att vi förutom vår kropp har ett 
medvetande som genomsyrar vår hjärna och det övriga nervsystemet. Precis som 
vårt nervsystem i grunden bygger på elektriska impulser, är även vårt medvetande av 
elektrisk natur, men i en finare form än den fysiska elektriciteten. Vi har även en helt 
immateriell del, enligt Martinus analyser. Denna kallar han för vårt jag. 

I den ”översta” regionen av vårt medvetande, som gränsar till vårt jag, finns två 
andliga organ som Martinus benämner den feminina polen och den maskulina polen. 
Det är förhållandet mellan dessa som avgör om vi framträder som kvinna eller man. I 
kvinnan är den feminina polen den bärande och den maskulina polen latent. I mannen 
är det tvärtom. Enligt Martinus analyser utvecklas vi jordmänniskor från att vara i 
huvudsak enpoliga, där kvinnor är typiskt kvinnliga och män typiskt manliga, till att 
bli mer och mer dubbelpoliga, där skillnaden mellan könen blir mindre och mindre. 
I samband med denna ”polförvandling” kan det uppstå vilsenhet och lidanden. 
Stora delar av Livets Bog, del 5, ägnar Martinus åt att gå igenom olika stadier av 
jordmänniskans polutveckling som pågår under tusentals år, från att vi är mycket 
enpoliga sfinxväsen till att vi blir helt dubbelpoliga kristusväsen som älskar alla precis 
lika mycket. Här följer ett citat från denna bok:

Först när jordmänniskans nuvarande fysiska, enpoliga kropp är 
förändrad så att den utgör redskapet för den tvåpoliga sexualitetens 
fysiska kulminationsakt, existerar det färdiga eller fullkomliga 
människoriket eller ”himmelriket” inte bara i psykisk eller andlig form, 
utan även i rent fysisk form i jordens terränger. Jordmänskligheten 
börjar då bestå av individer som är hundraprocentigt skapade till 
att älska varandra. Kärleken till nästan är inte längre en påtvingad 
viljeakt, som utlöses av skräck för en skärseld eller ett helvete, utan 
är en utanför viljan utlöst organisk produkt, som i en kosmisk-kemiskt 
harmonisk förening med väsendets intellektualitet (intelligens och 
intuition) dirigerar viljan. Kärleken till nästan är då inte längre något 
som mödosamt utlöses efter andras föreskrifter, utan är en naturlig 
medvetandefunktion på samma sätt som hjärtfunktionen, synen 
och hörseln eller andra organiska funktioner. Kärleken till nästan är 
inte längre något som man måste tillägna sig genom träning och 
genom att efterlikna andras iakttagande av moralföreskrifter. Den 
är en levande eld som flammar ut från vårt eget inres största djup. 
(Martinus i Livets Bog, del 5, stycke 1908)
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En utmanande titel …

Inte sällan använder Martinus en händelse eller ett citat från Bibeln i sina texter. Men 
han gör inte det för att stärka sina egna analyser, utan för att ge en ny belysning av 
eviga sanningar som är klädda i liknelser eller dogmer. Genom att sätta in dessa 
liknelser eller uttalanden av Jesus i ett större sammanhang, får Martinus delarna att 
hänga ihop på ett sätt som gör att man kan ta till sig kristendomens kärna utan en 
religiös tro. 

På sätt och vis kan man säga att Martinus förenar österländska tankar med 
kärnan i kristendomen, men inte genom att han läste på om olika läror och drog 
slutsatser från dem, utan genom självupplevda kunskaper via sin väl utvecklade 
intuitionsförmåga. Om detta stämmer, är förstås något som var och en själv får ta 
ställning till och fundera över.

I slutet av sitt liv kom Martinus fram till att hans 
samlade verk skulle ha titeln Tredje testamentet. 
Han tog detta beslut för att understryka att 
han såg sitt verk som en fortsättning på den 
mycket stora process som Jesus startade för 
cirka 2000 år sedan och som påverkat miljarder  
människor över hela världen. Men Martinus 
verk ska inte ligga till grund för en religion 
eller sekt. I stället för suggestion och tro ligger 
tyngdpunkten denna gång på intelligensmässiga 
förklaringar, uppbyggda av sammanhängande 
tankekedjor och detaljerade livsanalyser som 
kan undersökas av alla som vill. 

Enligt Martinus var Jesus inte ”Guds enfödde son” utan en ”gudason”, precis som 
alla levande väsen är en ”gudason” – det vill säga en individ med en evig inre kärna 
som är en del av universums jag, den totala enheten som kan kallas ”Gud”. Martinus 
hade redan som barn en nära relation till Jesus. Varje gång Martinus var osäker på 
hur han borde handla i en viss situation tänkte han: ”Hur skulle Jesus ha gjort?”, 
vilket gav honom en förnimmelse av vad som var rätt att göra. 

Martinus förklarar att Jesus mission framförallt var att ge människorna inspiration till 
att försöka vara så godhjärtade som möjligt, både i tanke och handling, men Jesus 
hade inte till uppgift att ge klarläggande analyser av varför man bör ”vända andra 
kinden till”, ”förlåta sju gånger sjuttio gånger dagligen”, ”sticka sitt svärd i skidan”, 
”älska sina fiender” och så vidare. Martinus såg det som sin uppgift att förklara 
många av Jesus uttalanden och andra liknelser i Bibeln. Detta kan man tycka vara 

Martinus tecknade sammalagt 100 symboler.
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förmätet av Martinus, men han kände det som sin plikt att berätta för omvärlden 
om den mission som han menade sig ha på jorden. Därför kan man se ”Tredje 
testamentet” som ett naturligt namn på Martinus samlade verk.

Huvudmålgruppen för Tredje testamentet kan sägas vara ”humana materialister”, 
d.v.s. människor som inte är religiösa men som är öppna för att det finns mer än 
materia i livet, och som har ett behov av logiska förklaringar till de stora existentiella 
frågorna och allt det mörker som finns i världen.

Martinus menade att han även hade till uppgift att förklara de stora missförstånd som 
enligt honom finns i dagens kristendom samt komma med nya logiska förklaringar till 
många av de symboliska uttryck som finns i Bibeln. För Martinus är Jesus inställning 
på korset den perfekta modellen för mänskligt uppträdande. Att kunna förlåta 
och älska alla trots att man upplever mycket stora svårigheter, det är framtidens 
förhållningssätt för oss jordmänniskor, som då själva är på väg att bli kristusväsen. 

En sådan utveckling tar mycket lång tid och kräver erfarenheter och träning under 
många liv i den fysiska världen, menar Martinus. Reinkarnation och utveckling genom 
både mörker och ljus är därför nyckelbegrepp i Martinus omfattande världsbild som 
målar upp en underbar framtid för oss alla i harmoni, livsglädje och fred. 

Som avslutning följer två av Martinus symboler med sammanfattande förklaringar. 
Skriv gärna till tankar@martinus.se och berätta vad du tycker om det du läst här.
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Symbol nr 19. Genom invigningens mörker 
(Helvete eller ragnarök)

© Martinus Institut 1981       martinus.dk

Symbol 19 och 23 kallas för ”omslagssymbolerna” 
eftersom de finns med på omslaget till de stora böck-
erna av Martinus. De visar människans utveckling 
från mörker till ljus genom många inkarnationer i den 
fysiska världen. Symbolerna finns beskrivna av Marti-
nus i Den eviga världsbilden, del 2. 

En sammanfattning till symbol nr 19
Dödskallen i bakgrunden symboliserar den kalla ma-
terialismens uppfattning att döden är en total utplå-
ning av det levande väsendet. Den mörka himlen runt 
dödskallen är ett uttryck för den gudlösa materialis-
men som ofta ligger till grund för dödsfruktan. Följden 
av fruktan och otrygghet i kombination med egoism 
och en stark nationalism blir lätt olika typer av kon-
flikter med ett påföljande elände och lidande, vilket 
symboliseras av eldhavet över stadssiluetten. Vulkan- 
utbrottet till vänster symboliserar naturkatastrofer. 

Symbol nr 23. Den färdiga människan som  
Guds avbild, lik honom

© Martinus Institut 1981         martinus.dk

Alla katastrofer och krig ingår i det Martinus kallar 
invigningens mörker, helvetet eller ragnarök. Invig-
ningens mörker finns både globalt, lokalt och hos 
enskilda människor när olika former av lidande upp-
står. Mörker och lidande är naturliga tillstånd i utveck-
lingen av människan, vars medvetande ska omvand-
las från att delvis vara ett försvarsmedvetande till att 
bli ett hundraprocentigt fredsmedvetande. Martinus 
använder även begreppen ”djävulsmedvetande” och 
”kristusmedvetande” som ytterpunkter i mänsklig-
hetens utveckling. Med djävulsmedvetande menas 
ett medvetande som består av kall intelligens och 
starkt djuriska egenskaper. Denna kombination kan 
leda till många hemskheter, t.ex. koncentrationsläger 
och atombombningar.

I mitten av symbolen finns ett hjärta med en liten 
triangel ovanför. Triangeln symboliserar en männi- 
skas eviga jag, och hjärtat dess nuvarande kropp. 
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Den vänstra sabeln som går in i hjärtat uppifrån är 
en symbol för att människan i fråga utsätts för någon 
typ av fientlighet, verbalt eller fysiskt. I symbol nr 19 
svarar den tänkta människan med samma mynt, det 
vill säga att han eller hon ger igen. Här gäller princi-
pen ”öga för öga, tand för tand”. Den orangefärgade 
bågen in mot hjärtat visar en handling som ingår i den 
dräpande principen. Bågen som sänds ut från männi- 
skan som svar är även den orange, vilket betyder 
att också svarshandlingen är av egoistisk karaktär. 
Detta sätt att svara på har vi i oss sedan långt tillbaka 
i historien, och det sker ofta helt automatiskt utan att 
vi hinner reflektera över vår svarshandling innan den 
är utförd. Vi kan bli irriterade eller arga eller i värsta 
fall hatiska när vi utsätts för en fientlighet och handlar 
då lätt i försvar, ibland med hämnd som syfte.

De orangefärgade fälten nedtill, åtskilda av gulaktiga 
mindre fält, symboliserar fysiska liv, medan de gulak-
tiga fälten är ett uttryck för tiden som individen har 
mellan två inkarnationer i den andliga världen, som är 
en slags skön viloperiod. De orangefärgade bågarna 
från liv till liv indikerar att den dräpande principen 
följer med en individ i den fysiska världen så länge 
hon är en s.k. icke färdig människa. Men mörkret och 
lidandeerfarenheterna skapar en växande ny för-
måga hos människan, nämligen förmågan att känna 
medlidande. På så sätt är lidande grunden för med- 
lidande, mörker grunden för ljus och krigserfaren-
heter grunden för verklig fred, på lång sikt. 

En sammanfattning till symbol nr 23
Den lilla triangeln i mitten symboliserar en människa 
som också hon utsätts för en fientlig handling – den 
orangefärgade bågen. Men i stället för att svara med 
samma mynt, vänder denna person ”andra kinden 
till” och lyckas behålla sitt lugn. Det vill säga att 
svarshandlingen är helt osjälvisk – den gulfärgade 
bågen. För att alltid klara av att svara förstående och 
förlåtande, oavsett hur smärtsam situation man än 
utsätts för, krävs enligt Martinus analyser en mycket 
väl utvecklad allkärleksförmåga och en stor mängd 
intuition. Han kallar denna kombination för ett kos-
miskt medvetande eller ett kristusmedvetande.

Det bästa exemplet på ett sådant uppträdande är 
när Jesus, uppspikad på ett kors, ber för sina böd-
lar: ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör” (Lukas  

23:34). Martinus menar att Kristus är själva modellen 
för hur man ska agera gentemot sin nästa för att 
kunna skapa en bestående fred inom sig själv och 
med sin omgivning. Därför är en kristusliknande figur 
inritad i symbolens mitt. Molnen som skingras över 
jorden kan ses som en anspelning på ”Då skall man 
få se Människosonen komma bland molnen med stor 
makt och härlighet” (Markus 13:26). Enligt Martinus 
förklaringar kommer Jesus inte att komma tillbaka till 
jorden i fysisk form, men däremot kommer ett kristus-
medvetande växa sig starkt i var och en av oss. På 
det sättet blir en invändig ”Kristi återkomst”-process 
det som gör att en varaktig fred, harmoni och livs-
glädje skapas i alla människor på jorden. 

De nedre fälten indikerar våra liv växelvis i den fysiska 
och i den andliga världen. Den orangea färgen, som 
symboliserar den dräpande principen, blir mindre och 
mindre framträdande i våra liv allteftersom vi får mer 
och mer medlidande och även en utvecklad intelli-
gens samt intuition. Martinus understryker att alla 
levande väsen utan undantag kommer att utvecklas 
fram till att bli kristusväsen någon gång i framtiden. 
Hans tidsuppskattning är att vi inom 3000 år, cirka 
20 inkarnationer, ska ha nått fram till att bli färdiga 
människor, moraliska genier eller kristusväsen – vilket 
vi når efter många olika typer av lidandeerfarenheter 
och mycket övning i att ”vända andra kinden till”. 
Det får ta den tid som behövs, vi behöver inte känna 
någon stress.

Symbol nr 19 visar hur den ofärdiga människan ofta 
agerar – med irritation, ilska eller hat. Symbol nr 23 
visar hur den färdiga människan alltid agerar – med 
tolerans, förståelse och kärlek. Båda tillstånden är 
helt naturliga i vår utveckling från djur till färdig männ-
iska, i vilken vi behöver gå igenom ”invigningens mör-
ker” för att nå fram till att bli ”den färdiga människan 
som Guds avbild, lik honom” (1 Moseboken 1:26). 
Martinus återkommer ofta till det citatet som enligt 
honom är den viktigaste meningen i Bibeln, just för 
att denna mening handlar om hela den jättelika pro-
cess som vi jordmänniskor nu befinner oss mitt i. Mer 
om denna process finns att läsa i Martinus huvudverk 
Livets Bog. 

På webbplatsen martinus.dk finns alla Martinus 100 
symboler och hela Livets Bog att läsa på svenska. 



För mer information om Martinus, hans analyser  

och stiftelsens aktiviteter: www.martinus.se

»Önskar ni fred, måste ni upphöra med att själva utlösa hetsighet, irritation, raseri och 
häftighet. Dessa tillstånd är mentala åskväder och åstadkommer ingen fred. Där ni i det 

dagliga livet möter mentala åskväder från en annan människas sida, måste ni bemöta det 
med lugn och jämvikt och försöka att vara oberörda, därigenom skapar ni fred.

För att göra det lättare för er att motstå dessa ting, har jag skapat mina analyser. Dessa 
analyser kommer att visa er att det är i kontakt med lagen för tillvaron och därmed logiskt 

att ”vända den högra kinden till, när man blir slagen på den vänstra”.« 

(Från ett föredrag av Martinus 1942.)
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