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De existentiella frågornaDe existentiella frågorna

Varför lever jag?Varför lever jag?

Vad är meningen med livet?Vad är meningen med livet?

Finns Gud?Finns Gud?

Om Gud finns, varför finns lidandet?Om Gud finns, varför finns lidandet?

Överlever vi döden?Överlever vi döden?

Är vi ensamma universum?Är vi ensamma universum?

Varför bör vi vara goda?Varför bör vi vara goda?



”O, vilket djup av rikedom och vishet och 
kunskap hos Gud! 

Huru outgrundliga äro icke hans domar, 
och huru outrannsakliga hans vägar!”

Paulus brev till Romarna, 11 kap.
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Men stämmer det verkligen?Men stämmer det verkligen?



Martinus
11 augusti 1890 –

8 mars 1981

Martinus
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8 mars 1981

Den nya

världs-

impulsens

världslärare

?

Den nya

världs-

impulsens

världslärare

?



Världsåterlösningsprincipen



Kosmisk födelse
31 år

24 mars 1921

”Kring min 
missions födelse”



Martinus barndomshem i Sindal

Feriebyn numera studiecenter på Klint - Sjœlland

Martinus Institut i Köpenhamn



• Livets Bog – 7 band

• Småböcker – 28 stycken varav 

22 är översatta till svenska

• 44 publicerade symboler (21-14)

• KOSMOS – tidskrift sedan 1933 

(1933 – 1968  kan läsas på nätet)

• Artiklar/föredrag av Martinus
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”En näve riskorn taget ur en hel järnvägsvagn 
fullastad med riskorn”

”En näve riskorn taget ur en hel järnvägsvagn 
fullastad med riskorn”



Livsmysteriets lösning eller De tolv grundfacit



Färgerna i Martinus symboler har alltid en betydelse

Symbolerna

Med hjälp av symboler vill Martinus 
ge en tillgänglig överblick över 
världsalltets kosmiska struktur. 

”Genom symboltekniken har den 

andliga eller kosmiska världens 

detaljer gjorts fysiskt 

tillgängliga”

Martinus i DEV nr 1



Ett av de primitiva
verktyg Martinus

använde när han ritade
symbolerna.

Hämtad ur
Per Bruus Jensens

Sol & Måne



Färgerna i symbolerna
Violett - moderenergin

Färgerna i symbolerna
Violett - moderenergin

Orange – tyngd- eller explosionsenergi, Djurriket,
den dräpande principen eller ”mörkrets” domän

Orange – tyngd- eller explosionsenergi, Djurriket,
den dräpande principen eller ”mörkrets” domän

Röd färg – instinktenergin, VäxtriketRöd färg – instinktenergin, Växtriket

Gult – känsloenergin, Det riktiga människoriketGult – känsloenergin, Det riktiga människoriket

Grönt – intelligensenergin - VisdomsriketGrönt – intelligensenergin - Visdomsriket

Blått – intuitionsenergin – Den gudomliga världenBlått – intuitionsenergin – Den gudomliga världen

Ljus indigo – minnes- eller salighetsenergin –
Minnesriket, Salighetsriket

Ljus indigo – minnes- eller salighetsenergin –
Minnesriket, Salighetsriket



Den ”androgyna”
människan

Gult symboliserar även den 
feminina polen i jordmänniskan

Gult symboliserar även den 
feminina polen i jordmänniskan

Grönt symboliserar även 
den maskulina polen i 

jordmänniskan

Grönt symboliserar även 
den maskulina polen i 

jordmänniskan

PolförvandlingenPolförvandlingen



Växtriket

Djurriket

Det riktiga människo-
riket

Visdomsriket

Den gudomliga världen

Minnesriket/Salighetsriket

Växtriket

Energierna



Grundfacit nr 1



Grundfacit nr 1 

Vi är! Vi existerar!
Vi är ”något som är”!

Cogito, ergo sum
(Jag tänker, alltså finns jag)

René Descartes 1596-1650 



Grundfacit nr 2



Grundfacit nr 2

Livsupplevelsen är detsamma som 
upplevelsen av orsak och verkan,
en oändlig följd av orsaker 
och verkningar

Grundfacit nr 2
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Orsak Orsak Orsak

Verk-
ningar
Verk-
ningar

Verk-
ningar
Verk-
ningar
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ningar
Verk-
ningar



Grundfacit nr 3



Grundfacit nr 3
Logik och planmässighet.
Allt är totalt fullkomligt. 
Korset är fullkomlig-
hetens symbol.

”Kunskap på tvärs”
”Kunskap på längden”



Grundfacit nr 4



Grundfacit nr 4
Det finns medvetande 

bakom alla naturens
och världsalltets 

rörelser och skapelse-
processer

Allt är uttryck för en medveten logisk plan.



Grundfacit nr 5



Grundfacit nr 5

Det levande väsendet
Planmässigheten
avslöjar att det
finns ett 
medvetande 
bakom allt

Grundfacit nr 5

Det levande väsendet
Planmässigheten
avslöjar att det
finns ett 
medvetande 
bakom allt

Den treeniga principen
- Jaget, 

- Skaparförmågan,
- Det skapade

Den treeniga principen
- Jaget, 

- Skaparförmågan,
- Det skapade



Grundfacit nr 6



Grundfacit nr 6

Livsupplevelsen uppstår
i mötet mellan ”jaget” och
omgivningen, ”detet”

Öga för öga
Hämnd

Krig Älska dina fiender 
Vänd andra kinden till

Syndaförlåtelsen



Grundfacit nr 7



Grundfacit 
nr 7

Det eviga,
upplevande,

skapande
Jaget 



Grundfacit nr 8 



Grundfacit nr 8
Det eviga upplevande något – X1

Skaparförmågan – X2
Det skapade – X3

Jaget Skaparförmågan Det skapade



Huvud-
symbolen



Grundfacit nr 9



Grundfacit nr 9

Allt är liv i liv 
i liv



MAKROKOSMOS



Organ

Celler

MIKROKOSMOS

Elementarpartiklar



Grundfacit nr 10



Grundfacit nr 10

Det eviga 
kosmiska

spiralkretsloppet

Skaparprinciper:
- Reinkarnations-

principen
- Kontrastprincipen

- Mättnads- och 
hunger-

principen



Existentiella grundantagandenExistentiella grundantaganden

1. Vi kommer från ingenstans, lever, dör, 
och går till ingenstans – ett ettlivsperspektiv

1. Vi kommer från ingenstans, lever, dör, 
och går till ingenstans – ett ettlivsperspektiv

2. Vi kommer från ingenstans, lever, dör,
Och går in i ”evigheten” – ett ettlivsperspektiv

2. Vi kommer från ingenstans, lever, dör,
Och går in i ”evigheten” – ett ettlivsperspektiv

3. Vi kommer från ”någonstans”, lever dör, och
går till ”ingenstans” – ett ettlivsperspektiv

3. Vi kommer från ”någonstans”, lever dör, och
går till ”ingenstans” – ett ettlivsperspektiv

4. Vi kommer från ”någonstans”, lever, dör, och
går till ”någonstans” utan att återfödas –
ett ettlivsperspektiv

4. Vi kommer från ”någonstans”, lever, dör, och
går till ”någonstans” utan att återfödas –
ett ettlivsperspektiv

5. Vi kommer från ”någonstans”, lever, dör och går
Till ”någonstans”, återföds, lever, dör… -
ett flerlivsperspektiv

5. Vi kommer från ”någonstans”, lever, dör och går
Till ”någonstans”, återföds, lever, dör… -
ett flerlivsperspektiv

Martinus







Den ”androgyna”
människan

Gult symboliserar även den 
feminina polen i jordmänniskan

Gult symboliserar även den 
feminina polen i jordmänniskan

Grönt symboliserar även 
den maskulina polen i 

jordmänniskan

Grönt symboliserar även 
den maskulina polen i 

jordmänniskan

PolförvandlingenPolförvandlingen



”Döden är 
livets största 

överraskning”

Martinus



Kontrastprincipen
- Hunger- och mättnadsprincipen
- Lagen för skapelse

Dag och natt

Mörker och ljus

Hunger och mättnad

Kärlek och hat

Vila och aktivitet

Gott och ont
Krig och fred

Vinter och sommar



Det 
kosmiska 

spiralkrets-
loppet

”Det är endast i 
den fysiska 
materien 

som det gör ont 
att tänka fel”

Martinus



Växtriket

Djurriket

Det riktiga människo-
riket

Visdomsriket

Den gudomliga världen

Minnesriket/Salighetsriket

Energierna Kosmisk kemi

Minnesriket/Salighetsriket



Grundfacit nr 11



Grundfacit nr 11

”Som man sår
får man ock
skörda”

Evighetskroppen 

• Karmalagen
• Lagen om sådd 
och skörd.



”Man är sitt eget ödes herre.
Inget väsen kan därför lida orätt 

eller göra orätt.”
Martinus



Syndernas förlåtelse



Varför finns lidandet?
(Teodicéproblemet)

Om Gud är kärleksfull, allsmäktig, allvis –
varför måste vi lida?

Varför finns lidandet?
(Teodicéproblemet)

Om Gud är kärleksfull, allsmäktig, allvis –
varför måste vi lida?

Martinus menar att det bara är lidandet som 
utvecklar vår känsloenergi, 

vår medkänsla, vår nästakärlek, vår förståelse 
för andras lidande. 



Lidandet utvecklar vår medkänsla och
vår förmåga att älska andra 

Kampen för överlevnaden utvecklar vår
intelligens, vår förmåga att tänka

Den teoretiska kunskapen, d.v.s. Martinus kosmologi 
ger oss förklaringar för att vi ska förstå
sambanden 

Bönen – kommunikationen med GudomenBönen – kommunikationen med Gudomen



Bönen



Grundfacit nr 12



Grundfacit nr 12

• Det levande väsendets odödlighet
• Det levande väsendets ödesutformning
• Förnyelsen av livsupplevelseförmågan
genom mörker och ljus

• Djurriket är en betingelse för upplevelse

* Allt är mycket gott

* Kärlek är 
universums grundton



”Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är 
kvar hos eder.

Men Hjälparen, den helige Ande, som fadern skall 
sända i mitt namn, han skall lära eder allt och 
påminna eder om allt vad jag har sagt eder.”

Joh. 14:25-26
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Hjälparen den Helige Ande
är Tredje Testamentet

Hjälparen den Helige Ande
är Tredje Testamentet



Livsmysteriets lösning

Älska Gud över alla ting
och din nästa som dig själv

Världsalltet är en enda stor organism för 
ett levande väsen, som existerar under begreppet Gud.

Denna Gudom utgör genom denna organism 
(världsalltet) ett enda evigt och oändligt
existerande ljus- eller kärleksväsen, i vilket alla 
existerande levande väsen lever, rör sig och är till. 

DEV 3-4 symbol 32
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Där okunnigheten avlägsnas
upphör det s.k. ’onda’ att existera.

Martinus

Där okunnigheten avlägsnas
upphör det s.k. ’onda’ att existera.

Martinus



Tack för att ni lyssnade!
Pia Hellertz – 23 januari 2011
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