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2 En introduktion

Martinus og hans værk
Martinus (1890-1981) blev født i den 
lille by Sindal i Nordjylland. Efter 
barneårenes skolegang tjente han 
sit levebrød i forskellige underord-
nede stillinger, indtil han i 1921 
påbegyndte sit åndsvidenskabelige 
arbejde, som strakte sig over de næ-
ste 60 år. Den udløsende begivenhed 
herfor omtaler Martinus i Fortalen 
til Livets Bog: “[...] i mig var blevet 
udløst helt nye sanseevner, evner der 
satte mig i stand til – ikke glimtvis, 
– men derimod i en permanent vågen 
dagsbevidsthedstilstand at skue alle 
de bag den fysiske verden bærende 
åndelige kræfter, usynlige årsager, 
evige verdenslove, grundenergier og 
grundprincipper. Tilværelsesmysteri-
et var således ikke noget mysterium 
for mig.”
 Livets Bog i syv bind udgør 
hoved værket i Martinus’ forfatter-
skab. Livets Bog indeholder kos-
miske analyser, der indgående 
beskriver livets evige struktur, 
principper og love. Som supple-
ment til hovedværket har Martinus 
skrevet Det Evige Verdensbillede 
(symbolbøger), Logik, Bisættelse, 
Den Intellektualiserede Kristendom, 

Artikelsamling 1 samt 28 mindre 
bøger og ca. 200 artikler. Det Evige 
Verdens billede indeholder koncen-
trerede facitter af analyserne og er 
ledsaget af symboler, så læseren i en 
let overskuelig form får et overblik 
over verdensaltets kosmiske struk-
tur. Martinus’ samlede værk er på 
tusinder af sider og bærer den over-
ordnede titel Det Tredje Testamente. 
 Det var Martinus’ ønske, at der 
ikke skulle dannes forening eller 
knyttes medlemskab i forbindelse 
med hans kosmologi.

Forklaring til symbolet på forsiden, se side 7.
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For stadig flere mennesker skal et 
verdensbillede ikke kun tilfredsstille 
intelligensens krav, men også behovet 
for mening, retfærdighed og kærlighed. 
Martinus Kosmologi er 
skrevet for det humant 
interesserede menne-
ske, der ønsker logiske 
svar på livets spørgs-
mål, og som gerne vil 
udvikle en kærlig livs-
holdning. Kosmologien 
udgør en samlet række 
analyser af de love og 
principper, der gælder for den åndelige 
dimension af livet. Martinus fortæller, 
at der ud over lovene for den fysiske 
materie også findes love for den ånde-

lige materie, dvs. for tænkningen. Det 
er ikke ligegyldigt, hvordan vi tænker 
og handler – vi kan igennem vores væ-
remåde skabe en lykkelig eller en ulyk-

kelig skæbne alt efter 
vores kendskab og evne 
til at leve i overens-
stemmelse med de ån-
delige naturlove. Ånds-
videnskabens opgave 
er at vejlede og oplyse 
menneskene om de evi-
ge love bag livet, så vi 
bevidst kan udvikle den 

humanitet og næstekærlighed, der er 
betingelsen for at skabe en tilværelse, 
hvor vi kan leve i fred og harmoni med 
hinanden.

En videnskab om livet

Livet er evigt
Ifølge Martinus eksisterer døden ikke, 
den er kun en tænkt modsætning til 
livet. Det levende i os er vores evige 
bevidsthed, som er vores primære side, 
hvorimod vores fysiske side er forgæn-
gelig og sekundær. Alle organismer 
fungerer som midlertidige redskaber for 
bevidstheder under evig udvikling. Når 
“døden” indtræder, mister vi forbindel-
sen til kroppen. Efter denne såkaldte 
død befinder vi os for en tid på et ån-

deligt plan i en slags hvile- og rekrea-
tiontilstand sammen med ligesindede. 
Vi inkarnerer så atter til et nyt jordisk 
liv med endnu en periode af oplevelser 
og talentudvikling i den fysiske verden, 
– og således fortsættende. Tilværelsen 
består af evige udviklingsspiraler med 
storslåede fysiske og åndelige verdener, 
hvor nye variationer i livsformer og nye 
skabe- og oplevelsesmuligheder hele ti-
den manifesteres.

Der, hvor uvidenhed 
fjernes, ophører det 
såkaldte “onde” med 
at eksistere. 

(Livets Bog, bind 1, stk. 19)
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Vores mentalitet udvikles og forædles
følelse og kærlighedsevne og er dermed 
et uundværligt trin i menneskets foræd-
ling frem mod mere og mere fuldkomne 
stadier. Evolutionen har altid en retning 
mod noget højere, og til sidst vil ud-

viklingen føre os frem 
til det trin, hvor vi som 
organisk talent ikke læn-
gere kan nænne at gøre 
andre væsener ondt, men 
med vores væremåde 
udelukkende er til glæde 
og velsignelse for alle 
levende væsener. 

Verden i dag er præget af store omvælt-
ninger og mange lidelser, som virker 
tilfældige og meningsløse. Martinus 
Kosmologi viser, at alle former for lidel-
se har en højere mening og kun er mid-
lertidige tilstande. 
Ethvert liv, uanset 
hvor behageligt el-
ler ubehageligt man 
oplever det, tilfører 
erfaringer og er der-
med altid et plus. 
Lidelseserfaringerne 
udvikler vores med-

Livets retfærdighed
Et centralt princip i de kosmiske analy-
ser er loven om årsag og virkning eller 
karmaloven. Martinus forklarer, at set i 
et evighedsperspektiv er alle oplevelser 
i livet virkninger af vores egen være-
måde, fordi al energi går i kredsløb. Alt, 
hvad vi sender ud til vores omgivelser, 
kommer tilbage i denne eller følgende 
inkarnationer. Intet i livet er dermed 
tilfældigt, og da lidelserne ikke er en 
straf, men kun et midlertidigt “ubeha-
geligt gode” i form af den udvikling og 

forædling af vores mentalitet de afsted-
kommer, er livet fuldstændig retfærdigt 
og kærligt. Erfaringer i form af behag 
og ubehag lærer os at kende forskel på 
godt og ondt, således at vi efterhånden 
opøver en væremåde, der kun spreder 
lys og lykke. Karmaloven sikrer, at vi 
kun kan opleve resultatet af de tanker 
og handlinger, vi selv tidligere har 
skabt. Med voksende indsigt i livslovene 
kan vi derfor selv omforme vores skæb-
ne i kontakt med vores ønsker.

Den højeste dekoration, 
vi kan have, er vor venlig
hed over for næsten.

(Rådsmøde 22.01.1974, 
Samarbejdsstrukturen kap. 8.2)
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Kærlighed til alt levende
En grundlæggende tanke hos Martinus er, at alt er 
levende. Vores organer, celler, molekyler osv. er leven-
de væsener, som har deres livsrum i vores organisme, 
på tilsvarende måde som vi lever i jordklodens orga-
nisme, der igen er en del af en endnu større organisme 
osv. Verdensaltet består således af levende verdener i 
mikrokosmos og i makrokosmos – organiseret som liv 
inden i liv. Martinus forklarer, at vi har et stort an-
svar for at behandle vores eget mikrokosmos, i form af 
vores krop, på en kærlig måde. Selv den mindste tan-
ke har afgørende indflydelse på disse “vore mindstes” 
velvære. Vi kan være nok så kærlige imod mennesker 
og dyr i vores mellemkosmos, men pga. uvidenhed kan 
vi samtidig være tyranner imod det oplevende, bevid-
ste liv i vores eget mikrokosmos. Sygdom er udtryk 
for den langvarige virkning af skadelige tanker, følel-
ser og vaner. Sygdomme kan være meget smertelige, 
men de afstedkommer altid større medfølelse med det 
univers, vores krop udgør. En livsstil baseret på kær-
lighed til disse indre levende verdener vil til gengæld 
skabe en lys og strålende sundhed for både os selv og 
vores mikrovæsener.

Det levende verdensalt eller Gud
Verdensaltet består af myriader af levende væsener, 
der tilsammen udgør ét eneste altomfattende levende 
væsen. Martinus forklarer, at dette helhedsvæsen er 
Gud. Gud er ikke uden for noget, og intet væsen kan 
være uden for Gud. At føle sig forladt af Gud er for 
nutidsmennesket en almindelig sindstilstand, men 
kosmisk set er vi alle altid en del af Guddommen. Alt, 
hvad vi møder i livet, er aspekter af Gud, og vores for-
hold til Gud er ikke længere afhængig af religioner, 
men bliver mere og mere en personligt oplevet dialog. 
I det gudsbillede, Martinus beskriver, er der i den ån-
delige verden væsener, som er indstillede på at hjælpe 
os igennem de lidelser og problemer, som skabes af vo-
res uvidenhed om livslovene. Han betoner, at bønnen i 
fremtiden vil blive en videnskab. Den personlige dialog 
med Gud i form af livets oplevelse i hverdagen og i form 
af den indre samtale gennem bøn, forvandler gradvist 
oplevelsen af det daglige liv til en både meningsfuld og 
kærlig undervisning og underholdning.  
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Det rigtige menneskerige
Martinus kalder sine analyser for et 
“defensorat for menneskeheden”, idet de 
udgør et forsvar for alle levende væsener. 
Ingen kan gøre uret, fordi vi kun kan 
handle ud fra vores nuværende viden. 
Alle “onde” gerninger udspringer af 
uvidenhed om deres virkninger og kon-
sekvenser. Åndsvidenskabens opgave 
er at vejlede og oplyse menne-
skene om livets evige love og at 
inspirere til, at vi bevidst kan 
begynde at tænke og handle i 
kontakt med livslovene, hvis 
konklusion er: “Du skal elske 
din næste som dig selv”. Her-
ved kan vi efterhånden undgå 
tilværelsens mange ulykkelige 
skæbner og komme til at leve i 
fred og harmoni med hinanden. 
Ifølge Martinus bevæger vi os 
fremad mod et “rigtigt men-
neskerige”, hvor alle nationer 
er forenede med et fælles mål 
om at skabe de bedste betingel-

ser for alle jordens mennesker. I dette 
samfund er der ikke krige og sygdomme 
eller sorger og bekymringer, men kun 
kærlighed, lys og livsglæde. Samarbejde, 
tolerance, humanitet, skønhed, viden-
skab, kunst og kultur er blevet naturlige 
funktioner i menneskenes daglige liv og i 
det internationale verdenssamfund.

Kønnenes forvandling
Verden i dag er præget af store om-
væltninger i forholdet mellem kønnene. 
Ægteskabet og familien udfordres af 
nye samlivsformer. De traditionelle 
kønsroller er i opbrud 
både i hjemmet og på 
arbejdspladsen. De kos-
miske analyser forkla-
rer disse tendenser som 
udtryk for en dybtlig-
gende forandring i den 
menneskelige natur, der 
hænger sammen med 
vores udvikling fra dyr 
til menneske. Martinus kalder denne 
forandring for den seksuelle polforvand-
ling, hvorigennem vi udvikler os frem 
mod en tilstand, hvor de maskuline og 

feminine sider er kommet i balance hos 
begge køn. Polforvandlingen varsler 
også en helt ny form for seksualitet, 
hvor den fra dyreriget nedarvede par-

ringsdrift gradvist er-
stattes af en ømheds- og 
kærtegnsseksualitet. 
Vi udvikler os til det, 
Martinus kalder “rigtige 
mennesker”, hvor køns-
forskellene efterhånden 
udviskes, og det centrale 
bliver mennesket i men-
nesket. Disse færdigud-

viklede mennesker vil i kærlighed til alt 
levende skabe de mest fuldkomne frem-
bringelser inden for kunst, videnskab, 
samliv og livsglæde.

“Kunst” er evnen til at 
inkarnere ”højintellek
tualitet” i materien.

(Livets Bog, bind 4, stk. 1150)
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Forklaring til symbolet på forsiden:

Symbolet viser, at alle væsener gen-
nemgår en evolution gennem seks 
forskellige tilværelsesplaner, som til-
sammen udgør et spiralkredsløb. Spi-
ralkredsløbets første tre tilværelses-
planer er af mere fysisk natur end de 
tre sidste. Et spiralkredsløb strækker 
sig over enorme tidsrum. Vi mennesker 
har tidligere gennemlevet planteriget, 
og vi befinder os nu i slutningen af 
dyreriget på vej mod det rigtige men-
neskerige. Vi lever midt i en konflikt 
mellem dyrerigets selvopholdelsesdrift 
og vores voksende humane anlæg. 
Livets påvirkning, liv efter liv, gør, at 
vi efterhånden udvikles til “det fuld-
komne menneske i Guds billede”. Det 
fuldkomne menneske er et geni til at 
udfolde sin skabeevne logisk og kærligt 
i harmoni med sin næste. Det er det, 
som er menneskehedens nuværende 
mål, og som vi hver især bevidst kan 
arbejde henimod.
 Udviklingen fortsætter derefter 
til endnu højere tilværelsesplaner. 
Når ét spiralkredsløb er gennemlevet, 
begynder oplevelsen af et nyt spiral-
kredsløb, men nu i nye variationer. 
Vekselvirkningen mellem lys og mørke 
skaber livets nødvendige kontraster, 
så det sikres, at vores livsoplevelse 
forbliver evig. Uden mørkets lidelses-
erfaringer kan medfølelsesevnen ikke 
udvikles og dermed heller ikke forstå-
elsen af kærlighedens væsen. Det er 
kun i dyreriget, vi oplever mørket som 
lidelse og smerte. I de øvrige fem riger 
udgør mørket blot den viden om lidel-
sen, vi har med os som erindringer fra 
dyreriget. Mørket er således, dybest 
set, et aspekt af den kosmiske kærlig-
hed.

Centrale detaljer i symbolet:
• Den hvide trekant symboliserer ver-

densaltets eller Guddommens jeg. 
• De runde hvide figurer symboliserer, 

hver for sig, et levende væsens jeg. 
• De seks felter, som symbolet er ind-

delt i, udgør spiralkredsløbets seks 
tilværelsesplaner. Planet længst nede 
udgør planteriget (rødt), fulgt i retning 
mod højre af dyreriget (orange), det 
rigtige menneskerige (gult), visdomsri-
get (grønt), den guddommelige verden 
(blåt) og salighedsriget (lys indigo). 

• Det ringformede farvefelt symboli-
serer grundenergiernes udviklings-
område som tilværelsesplanernes 
“materie”. 

• De seks mørke rombeformede figurer 
symboliserer, hver for sig,  grundener-
gikombinationen i det levende væsens 
helhedsorganisme, som udgør dets 
bevidsthed. 

• De enkelte helhedsorganismer udgør 
hver deres kombination af de seks 
grundenergilegemer: instinktenergi-
legemet (rødt), tyngdeenergilegemet 
(orange), følelsesenergilegemet (gult), 
intelligensenergilegemet (grønt), 
intuitionsenergilegemet (blåt) og hu-
kommelsesenergilegemet (lys indigo). 

• De fra legeme til legeme forbundne 
stiplede linjer viser, hvordan grund-
energilegemernes kapacitet og der-
med bevidstheden ændres fra tilvæ-
relsesplan til tilværelsesplan. 

• De sorte og hvide ringformede felter 
ved symbolets rand markerer sam-
spillet mellem mørket og lyset gen-
nem de seks tilværelsesplaner.

Læs Martinus’ symbolforklaring i  
Det Evige Verdensbillede, bog 1.

Den evige verdensplan – Symbol nr. 13



Martinus Institut på Frederiksberg i København er en almennyttig institution, som af 
Martinus har fået ansvaret for at bevare, udgive og oversætte Det Tredje Testamente. 
Instituttet har desuden til opgave at informere om værket og at undervise i de kosmiske 
analyser.
 Martinus Institut rummer 
administration, bogsalg og forlag, 
der ud over Martinus’ værk også 
udgiver tidsskriftet Kosmos på 
flere sprog. I vinterhalvåret af-
holdes studiegrupper og foredrag. 
Instituttet varetager undervis-
ningen både på Frederiksberg og 
på Martinus Center i Klint.

Martinus Center Klint i Odsherred (ved Nykøbing Sj.) er et internationalt studiecen-
ter, hvor der undervises i Martinus Kosmologi ved foredrag, kurser og studiegrup-

per. Om sommeren er der daglig 
undervisning på dansk og svensk 
med nyt program hver uge, og i 
visse uger undervises der også 
på engelsk, tysk og esperanto. I 
foråret og efteråret er der kortere 
eller længere kurser, hvor man 
dybtgående kan studere Martinus’ 
analyser.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  ·  DK-2000 Frederiksberg

Telefon: 38 34 62 80  ·  E-mail: info@martinus.dk
Hjemmeside: martinus.dk  ·  Netboghandel: shop.martinus.dk Tr
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Martinus Institut

Martinus Center Klint

Martinus Institut har en hjemmeside på flere sprog, med omfattende information om 
Martinus’ verdensbillede, litteraturen og symbolerne, kurser og foredrag, tidsskriftet 
Kosmos samt oplysning om aktiviteterne på Instituttet og Centeret i Klint. Siden inde-
holder en læse- og søgefunktion, hvor man kan læse og søge i Martinus’ værk og i ældre 
numre af tidsskriftet Kosmos. Interesserede kan via hjemmesiden holde sig orienterede 
om arrangementer, aktuelle udgivelser, kurser og foredrag.
 Prøvenummer af Kosmos, informationsbrochure, litteraturliste, artikelhæfte, under-
visningsprogrammer m.m. kan bestilles ved henvendelse til Instituttet.

Instituttets hjemmeside


