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Livets skola

Livet är en stor undervisning och det finns inte någon bättre undervisnings-
plats för oss än vardagslivet här på jorden. Martinus talar i olika sammanhang 
om att vi alla är elever eller lärlingar i denna ”Livets skola”, och huvudverket 
Livets Bog kan sägas vara en lärobok för dem som önskar en större eller djupa-
re förståelse av livet och därigenom möjligheten att leva ett mer optimalt liv. Vi 
kommer att fördjupa oss i den uppmuntrande och inspirerande idén om livet 
som en skola, där man kan lära sig något av allt och alla.
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Den mest genomgripande faktorn i jordmänniskornas dagliga liv är deras arbete 
eller sysselsättning, varigenom huvudparten av deras energi kommer till uttryck. 
Energiutveckling är detsamma som ”rörelse” och utgör kontrasten till begreppet 
”stillhet”. Dessa båda företeelser, stillhet och rörelse, utgör tillsammans den 
enhet som vi kallar livet eller den eviga tillvaron. Somliga menar kanske att 
stillhet utesluter rörelse och att rörelse gör det omöjligt för stillheten att existera, 
men det är endast en illusion. De kan bara upplevas tack vare varandras exis-
tens och all livsupplevelse är djupast sett en upplevelse av grader av stillhet 
respektive rörelse.

Kan energi och stillhet verkligen utgöra en enhet? Ja, när två kontraster blir en 
enhet, uppstår det en företeelse som kan inverka på sinnena som ett tillkänna-
givande av existens, som manifestation eller uppenbarelse. Manifestation eller 
uppenbarelse är detsamma som upplevelse av livet. En upplevelse av livet vore en 
komplett omöjlighet om inte liv utgjorde en enhet kombinerad av rörelse och 
stillhet. Men hur kan rörelse och stillhet kombineras till en enhet? Det kan de av 
den enkla anledningen att stillheten eller rörelsens kontrast också är energi. Det 

Måndag

Introduktion till dagens texter

Kursens första text är ”Den kosmiska läroanstalten” som är ett av de ställen, 
där Martinus på ett klart och tankeväckande sätt beskriver livet som en skola. 
I denna skola läggs det vikt vid att eleverna eller lärlingarna ska ha möjlighet 
att kunna experimentera och göra sina egna självupplevda erfarenheter, trots 
att detta ofta – på grund av deras kosmiska okunskap och bristande erfarenhet 
– kommer att gå galet och leda till olika former av explosioner och ödeläggelser 
i försökslaboratoriet.
 Att vara lärling inom den andliga vetenskapen är inte bara en teoretisk 
utbildning, utan i lika hög grad en praktisk utbildning, där det gäller att kunna 
använda sin kunskap och sina erfarenheter i det dagliga, praktiska livet på ett 
sätt som kommer att verka livgivande för andra, samtidigt som man därmed lö-
ser upp sina egna bojor och efter hand utvecklar sig ut ur den ”bombsäkra för-
sökskällaren”, fram till att bli en medveten, betrodd medarbetare i den stora 
gudomliga världsplanen.
 Martinus använder också uttrycket skola eller läroanstalt i den andra 
texten i dagens urval, där han understryker att han ser sitt arbete som ett in-
tellektuellt, vetenskapligt verk som kan studeras av intresserade andliga fors-
kare, som därmed får en utbildning i livsvetenskap.
 Dagens sista textstycke är hämtat från efterskriften till Livets Bog, där 
Martinus bland annat tackar för upplevelsen av livet, naturen och universum 
som en undervisning – och för att ingen kan dumpas eller misslyckas, så att sä-
ga, i denna livets skola, utan hela vägen genom mörkret och prövningarna led-
sagas nära av världsalltets herre, den eviga Gudomen.

Den kosmiska läroanstalten – Kosmos nr 2, 2013

1. Livet är en enhet, en kombination av rörelse och stillhet

2. Stillheten eller rörelsens kontrast är också energi
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är en motvikt eller ett tryck som kan ställas mot rörelsen. Det är detta mottryck 
mot rörelsen som åstadkommer att denna framträder i olika grader av hastighet. 
En rörelse kan ju vara både långsam och snabb, ja, den kan vara så långsam att 
våra sinnesorgan inte alls uppfattar den som rörelse, utan kallar den för absolut 
stillhet. Den kan också vara så snabb att vi inte kan uppfatta den med våra 
fysiska sinnen och då blir den också till absolut stillhet för oss. Den fysiska 
vetenskapen har dock i vår tid förlängt den jordiska människans perspektiv, då 
den redogör för rörelser i atomsystem och vintergatssystem, som inte kan uppfat-
tas direkt genom fysisk förnimmelse, utan endast med hjälp av den mänskliga 
tankens beräkningar. Men bortom dessa mikro- och makrokosmiska rörelser 
existerar för den jordiska människan en värld av stillhet. Denna stillhetens värld 
(som bara är stillhet ur vårt andliga perspektiv) tror materialistiskt inställda 
människor är ett intet, men för den andliga forskaren utgör den den nödvändiga 
kontrasten till upplevelsen av alla mikro-, mellan- och makrokosmiska rörelser.

Jag kan inte här gå närmare in på energiutvecklingens kosmiska analys, den 
redogör jag för i mitt huvudverk Livets Bog, utan hänvisar endast till att hela 
universum, allt det som kan förnimmas, är utveckling av energi mot vilken det 
förekommer ett mottryck. Detta mottryck sätter sin prägel på rörelsen och gör 
den snabb eller långsam och skapar därmed allt det som inom den fysiska 
vetenskapen uttrycks som frekvenser eller våglängder, vilka har olika inverk-
ningar på de levande väsendenas sinnesorgan. Då detta mottryck är detsamma 
som det levande väsendets vilja, är alla former av rörelse och energiutlösningar 
och därmed alla former av manifestation eller skapelse något som utlöses i ett 
levande väsens medvetande. Universums otaliga vintergatssystem med deras 
solar och klot såväl som dess atomsystem med elektroner och protoner är rörel-
ser, som utlöses och regleras av viljeförande krafters mottryck.

All rörelse i universum utlöses och regleras genom levande väsens viljeföring. 
Men av denna viljeföring accepterar den oinvigda jordiska människan bara den 
som utlöses av de väsen som hon kan uppfatta som levande väsen med sina 
fysiska sinnen. Den kolossala energiutlösning som förekommer utan att vara 
manifesterad av väsen som kan uppfattas av jordmänniskans fysiska sinnen, 
kallar man endast för döda eller blinda naturkrafter. Man kan naturligtvis inte 
klandra jordmänniskorna för att de inte kan förnimma eller uppleva universum 
som levande i stället för dött. Men detta tillstånd av okunskap om det kosmiska 
sammanhanget ska denna jordmänniska naturligtvis inte fortsätta att vara i, 
hon ska efter hand lära känna det universelltorganiska för att kunna bli medar-
betare i en stor gudomlig världsplan och därmed bli en ”människa i Guds av-
bild”, vilken som solarna i världsalltet utstrålar ljus och värme över andra levan-
de väsen.

Så länge som väsendet inte förstår att all energiutlösning i världsalltet är uttryck 
för vilja eller medvetande och att det bakom denna utlösning existerar logiskt 
tänkande som manifesteras som en världsplan, förstår det naturligtvis långt 
mindre vad en sådan världsplan går ut på, och är därmed inte lämplig att vara 
en medarbetare i planens utförande. Sådana ovetande väsen som jordmännisk-
orna har Försynen därför placerat i ”bombsäkra rum”, där de ges en möjlighet 

3. Hela universum, allt som kan förnimmas, är utveckling av energi  
 mot vilken det förekommer ett mottryck

4. Den jordiska människan kan inte förnimma eller uppleva universum som levande

5. Jordmänniskans mentala sfär utgör för närvarande en universell  
 ” försökskällare” eller ett ”kosmisk-kemiskt försökslaboratorium”
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Nu vill man kanske invända att man inte kan jämföra organiska väsen i kött och 
blod med solar och lysande stjärnsystem. Och det är just en sådan invändning, 
som visar att dess upphov befinner sig i ”experimentrummet” och ännu inte är 
mogen att delta som medarbetare i utförandet av den gudomliga världsplanen. 
Jordmänniskan måste lära sig att förstå att det i princip inte är någon skillnad 
på solarna och den jordiska människan. Solarna är centrum för utveckling av 
energi och det är också varje människa som lever på jorden. Visar inte solarna 
att starkt lysande och värmande enegier verkar längst ute i universum och 
skapar betingelser för liv på klot som annars skulle vara ofruktbara och öde? 
Solarna är livgivande och livsbefrämjande, utan dessa funnes överhuvudtaget 
inte något organiskt liv i kött och blod och inget jordklot med växter, djur och 
människor. Vår föda är koncentrerad solenergi och jordens kol och olja, som vi 
använder för uppvärmning under vinterperioden där solens strålar inte direkt 
kan värma upp atmsofären, är så att säga koncentrerad solkraft, så att det på 
detta sätt ändå är solen som ger oss värme också på vintern. Vårt kött och blod, 
hela vår fysiska kropp är alltså till den grad släkt med solen och dess energi, att 
vi på sätt och vis är solens ”barn” och man förstår det naturliga i att forntidens 
människor tillbad solen som en gudom.

Men vårt släktskap med solen är inte endast något rent fysiskt. Den är också en 
strålande symbol för hur människan genom att utstråla ljus och värme, och det 
betyder i detta sammanhang humanitet och nästakärlek, kan förvandla en kall, 
mörk och hård värld till en lysande fredens värld. Är det inte vanligt att använda 

att experimentera på egen hand utan att skapa alltför stora olyckor, som kunde 
bli verkligt farliga för den stora planens utförande, utan där de tvärtom kan göra 
vissa erfarenheter med hjälp av vilka de efter hand lär känna den kosmiska 
kemins lagar i en sådan grad att de börjar bli kvalificerade som medarbetare i 
planens fortsatta förverkligande. Jordmänsklighetens mentala sfär utgör för 
närvarande en sådan universell ”försökskällare” eller ett ”kosmisk-kemiskt 
försökslaboratorium”, där jordmänniskorna får lov att blanda tankematerier på 
alla möjliga sätt och att se vad resultatet blir. För närvarande sker försöken 
ganska planlöst i det jordmänskliga laboratoriet. Man blandar sina tankemate-
rier för att få profit och makt och berömmelse som resultat, men uppnår i det 
stora hela endast en mängd explosioner som får ”laboratoriet” att skaka i sina 
grundvalar och som verkar dräpande eller lemlästande på många av ”laboratori-
eassistenterna”. Jordmänniskorna tror att de själva är den allra högsta formen 
av levande väsen i universum och att all den energiutveckling i form av de väldi-
ga stjärnbilder som varje natt kan ses segla förbi deras egen värld ute i den stora 
världsrymden, endast är ett resultat av döda, tillfälliga krafter. Trots att dessa 
miljoner av väldiga världar visar sig som strålande och lysande stjärnor, har den 
enskilda jordmänniskan ännu inte riktigt förstått det symboliska uttrycket för 
universums avsikt eller Gudomens vilja, vilken här från själva världsrymden 
sänds till henne genom nattens mörker. Hon förstår inte att när så ofantliga 
krafter eller en så överväldigande stor del av universums energiutveckling visar 
sig som ljus i mörkret, kan det också vara en fingervisning för henne och för det 
som är avsikten med hennes egen tillvaro: att bli ett ljus i mörkret till glädje och 
gagn för levande väsen. Utan att veta om det har hon således Gudomens ”ar-
betsskiss” framför sig när stjärnhimlen uppenbarar sin ocean av lysande solar 
och vintergator.

6. Solarna är centrum för utveckling av energi, och det är också varje jordisk människa

7. De jordiska människorna ska bli som solen: utstråla ljus och värme mot allt och alla
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uttryck som lysande och värmande om de tankar och känslor, som omsatta i 
handling är till gagn och glädje för andra levande väsen? Varför gör man det? 
Man gör det utifrån en instinktiv känsla av att alla livsbefrämjande krafter är 
släkt med varandra, och det är de också. Förutom att våra fysiska organismer 
upprätthålls och förnyas genom de krafter som kommer till oss från världsrym-
den, får vi även undervisning i den del av universums lagar som vi för ögonblick-
et har mest nytta av. Från sina ”bombsäkra experimentrum”, som de ännu är 
tvungna att vara i eftersom de umgås med de kosmisk-kemiska sprängämnena 
så naivt och lättsinnigt, har de jordiska människorna utsikt över den skiss som 
de efter hand ska lära sig att arbeta efter. Liksom solarna ska de lära sig att 
kunna tindra och stråla över rättfärdiga som orättfärdiga, över onda och goda. 
”Människan som Guds avbild” ska inte vara ett väsen som ogillar den eller den. 
Hon ska inte önska smärta, straff eller död över något annat levande väsen. Så 
länge som hon ännu kan känna hat, bitterhet eller avundsjuka mot någon eller 
fyllas av vrede, missunnsamhet och irritation, hör hon ännu hemma i den enda 
värld där hon kan lära sig vad som händer när hon blandar sådana energier i 
sitt medvetande, nämligen den fysiska värld som jag kallade försökslaboratoriet.

Den fysiska världen är en av universums kosmisk-kemiska läroanstalter där de 
jordiska människorna måste genomgå många klasser, dvs. genom många fysiska 
inkarnationer göra nödvändiga erfarenheter genom karma- eller ödeslagen. De 
måste skörda vad de har sått, inte som ett straff, utan som en lärdom. Många 
människor på detta klot har i dag nått så långt att de börjar ana den stora 
gudomliga planens existens och likaså att de själva är en del av denna plan och 
ska bli en medveten medarbetare i dess utförande. Hur kan man bli så utveck-
lad att man kan bli betrodd att börja utföra ett arbete utifrån den gudomliga 
arbetsskissen? Ja, man måste ju som i allt annat gå i lära och få en utbildning. 
Det finns många människor som nu är lärlingar eller elever inom denna kosmis-
ka utbildning. Men de ska inte tro att denna utbildning endast består i att lära 
känna de kosmiska analyserna och att intressera sig för dem. Detta, att ni 
studerar den andliga vetenskapen, kan jämföras med att lärlingarna som ett led 
i sin utbildning går på en teknisk skola och där kan eleven eller lärlingen lära 
sig många fantastiskt nyttiga saker. Men han lär sig ju allt detta för att kunna 
använda det i det praktiska livet, annars har det ju ingen betydelse. Detsamma 
gäller för den andliga vetenskapens vidkommande, den måste användas i det 
praktiska livet i vardagen för ha någon betydelse. Ett väsentligt led i den kosmis-
ka undervisningen, som alla dessa lärlingar och elever nu genomgår, består i att 
pröva om de kan använda sina kunskaper i det praktiska livet. Därför ser vi alla 
dessa människor i högst olikartade situationer. Somliga är fångade i fattigdom, 
medan andra är fångade i rikedom. Somliga är utsatta för människor som gärna 
vill strida, andra är drabbade av svåra sjukdomar och kroppsliga lidanden och 
oändligt många är bundna av ett arbete som de inte är intresserade av. Kan de 
ta sig igenom allt detta utan vrede, bitterhet eller irritation? Det är under alla 
omständigheter något som vederbörande själv har sått i ett tidigare liv och som 
de nu ska skörda. Kan de göra detta utan att ge andra skulden? Kan de lösa alla 
dessa band genom att befria något i sitt eget sinne, eller försöker de att riva och 
slita i banden för att de tror att det är ”alla de andra” som binder dem? Sådana 
prövningar, och många andra liknade prov är eleverna utsatta för, och består de 
proven seglar de fram mot den avslutande examen som består i att de ska vara 
med om att göra om ”försökslaboratoriet” till en verkstad, där det inte längre 

8. Många människor är i dag lärlingar eller elever i den kosmiska läroanstalten, men  
 de nya kunskaperna måste användas i det praktiska livet för ha någon betydelse
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förekommer en kedja av explosioner av stora eller små krig, utan där man arbe-
tar efter den ovannämnda ”arbetsskissen” och med praktisk nästakärlek och 
humanitet skapar en fredens värld på detta klot.

De överordnade och underordnade på de olika arbetsplatserna är i lika hög grad 
lärlingar i livets skola. En del ska lära sig att kunna tjäna och lyda och andra 
ska bli trötta på att kommendera och bestämma över andra; bägge parter ska 
lära sig att bli medarbetare. De ska lära sig att den energiutveckling som de kan 
prestera är en del av världsalltets energi, men just den del som de har ansvaret 
för. Den jordmänniska, som börjar bli en medveten medmänniska, kommer med 
sin viljas mottryck kunna skapa den rörelse i sin energiutveckling som är på 
våglängd med universums grundton och det vill säga detsamma som att utstråla 
livgivande och kärleksfulla tankar, känslor och handlingar mot sin omgivning, 
vare sig man tycker de är rättfärdiga eller orättfärdiga. Den människa som kan 
göra sin dagliga tillvaro till ett lysande och värmande solsken för andra har 
kommit in i den klass i den kosmiska läroanstalten där man förbereds för den 
stora examen, som är den kosmiska invigningen eller den stora födelsen.

Fråga:
Varför har ”Martinusrörelsen” inte ett passande namn med vilket den kan kän-
netecknas liksom de andra rörelserna såsom Teosofi, Antroposofi, Inre Mission, 
Jehovas Vittnen etc?

Svar:
Då det inte under någon som helst form kring mitt andliga arbete existerar och 
heller aldrig någonsin kommer att existera förenings-, sekt- eller religionsbild-
ning med uppställda lagar och föreskrifter, med sakrament och dopshandlingar 
etc, kommer det således här inte att vara någon som helst ”rörelse” att ge namn.
Att mitt andliga arbete får fler och fler intresserade studiedeltagare och läsare 
betyder ändå inte, att dessa därvid kan uttryckas som ett organiserat, religiöst 
samfund. Att man studerar eller läser mina verk betyder lika lite att man därvid 
bildar menighet, sekt eller kyrka, som när man läser andra författares veten-
skapliga verk. Då hela mitt andliga arbete endast går ut på att vara en undervis-
ning eller en manifestation av kunskaper i form av världsbildens analyser och 
därigenom uppenbara betingelserna för nästakärleken eller den humana livsfö-
ring eller levnadsart, som gör människan identisk med världsfreden, kan mitt 
arbete således med sin intellektuella struktur aldrig någonsin bli en religion 
baserad på tro. Det kan däremot uteslutande bli en skola, en läroanstalt, en 
institution för vägledning och utbildning i livsvetenskap, varvid den utvecklade 
studeranden kan komma i kontakt med sin gudomliga omskapelse från djur till 
”människan i Guds avbild”.
 Detta mitt arbete är således för absolut alla sanningssökare, helt oberoen-
de av vilken religion, nation eller ras de än tillhör. Mina analyser är liksom 

9. Vi ska alla lära oss att bli medarbetare i den kosmiska läroanstalten
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vilken som helst annan vetenskap absolut neutrala och opartiska.
Då mitt andliga arbete således är en manifestation av och en vägledning i världs-
bildens eviga analyser, kan det rätt och slätt bara betecknas som kosmisk veten-
skap, som återigen är det samma som ”andlig vetenskap”, liksom de studerande 
av denna andliga vetenskap bara kan uttryckas som ”andliga forskare”. Att 
uttrycka mitt andliga arbete och dess intresserade forskare med någon annan 
beteckning kan bara vara uttryck för ett totalt missförstånd.

Helige Fader! – Du är den ende! Jag tackar och prisar dig för att du har givit mig 
de sinnen som sätter mig i stånd att höra, fatta och förstå alla naturens eller 
livets manifestationer såsom varande ett med din allsmäktiga röst eller stämma 
och låter mig medvetet få uppleva och förstå denna din personliga, mot mig 
riktade faderliga röst, vägledning och välsignelse. – Tack för att du har givit mig 
förmåga att fröjdas åt denna din himmelska stämmas mäktiga musik och tal 
– denna underbara stämma som genom gudomliga väsen har ljudit kring Hima-
layas snöklädda tinnar, frambragt pyramiderna och sfinxerna och i årtusenden 
uppfyllt den andliga atmosfären i Indiens och Egyptens solrika tropikområden. 
Det var samma himmelska röst som en gång ekade över Judéens berg så att det 
gav genljud i fjärran länder och fjärran tider. Genom havens vatten brusade det, 
genom den lilla bäcken i skogens stilla enslighet viskade det, från pol till pol 
vibrerade det ”Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud – Saliga äro de 
barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet – Saliga äro de som hungra 
och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade . . .” Glädjens och fröjden 
eder! Salig, salig, salig! – Så ljöd dessa himmelska harmonier i det oändliga, och 
ekot därav blev det andliga fundamentet för miljontals människor genom 
årtusenden.

Himmelske Fader! – Tack för att jag – i din heliga åsyn blott ett dammkorn – av 
dig har satts i stånd att reflektera över denna din mäktiga, mot mig riktade 
personliga korrespondens, ditt tal och din undervisning, och blivit medveten om 
att det för mitt jag överhuvud inte existerar någon annan fader, präst eller lära-
re. Allt som jag vet, har du själv personligen sagt till mig. Men då allt som du 
har sagt till mig är identiskt med allt mitt vetande, och då mitt vetande återigen 
blott kan existera som den utlösande grunden för alla mina manifestationer, så 
blir dessa mina manifestationer i verkligheten identiska med dina manifestation-
er, och mina tankar är således dina tankar, mina vägar dina vägar, och min 
vilja din vilja. Allt jag har av medvetande och kunskap har du själv personligen 
givit mig. Men därigenom har du yppat för mig eller låtit mig genom självupple-
velse erfara att du anförtrott mig att, inför allt som kommer inom mina mani-
festationers räckvidd, vara din röst, din stämma eller ditt tal.

Älskade, helige Fader! – Jag prisar och tackar dig för att du har visat mig, hur 
alla existerande livsformer, växter och djur av de mest skilda slag, människora-
ser av olika färger, på skilda utvecklingsnivåer, med olika öden, av olika moral, 
med olika uppfattningar om dig, himmelske Fader, lever under din skapande och 
styrande hand. Du har låtit mig se att inte något enda väsen blir övergivet eller 

☼

☼
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kan bli misslyckat i din gudomliga plan. Din ledande hand tar sig an varje 
väsen, varje gudason. Du är hos honom i mörkret. Du är med honom i hans 
lidandesepoker, även om han själv inte anar eller fattar din närvaro. Du är den 
eld i hans inre som får honom att segerrikt träda ut ur primitivitetens mörker 
och köld för att lysa och stråla ut din visdom och kärlek över allt och alla. På 
detta sätt har du genom domedagens eller ragnaröks mörkersfärer fört alla de 
väsen som i dag befolkar dina högsta ljusregioner. Och på samma sätt är du i 
dag i färd med att föra alla människor ut ur jordens mörker- och lidandesfärer 
och in i dina ljusregioners strålflöde.

9



Att jag här i företalet har berört problem som annars kommer att få sin särskil-
da belysning längre fram i boken beror, som jag redan tidigare nämnt, helt och 
hållet på att den studerande ska bli förtrogen med den oändligt stora förståelse, 
tolerans och frihet, som hans uppfattning av och därmed hans hållning till 
Livets Bog blir delaktig av här från denna källa varifrån boken utgått – helt 
oberoende av hurdan hans hållning än må bli. Därför kommer hans egna tan-
kar, meningar och synpunkter inte på något sätt, vare sig nu eller i framtiden, 
att bli dogmatiskt bundna av denna bok – den kommer i stället att skänka ho-
nom all möjlig inspiration till att i full frihet tänka själv, arbeta själv och ytterli-
gare att själv, av egen fri vilja, söka sina upplysningar i vilken annan bok som 
helst eller från varje tänkbar källa, där dessa för honom särskilt lämpade och 
därigenom inspirerande realiteter står att finna. Från källan till Livets Bog är 
man nämligen sedan länge införstådd med att det absolut inte kan vara till gagn 
för ett väsen att söka sina upplysningar i denna bok, om upplysningarna i den 
för individen mest inspirerande formen bara finns hos islam, buddhismen, 
kristendomen eller liknande, med därtill hörande sekter och läroböcker. Av 
samma anledning kan det absolut inte heller gagna ett väsen att söka på dessa 
ställen, om de upplysningar som för vederbörande är av särskilt inspirationsvär-
de bara finns i Livets Bog. Livets Bog har därför inte till uppgift att leda läsaren 
bort från den religion, sekt, trosbekännelse eller uppfattning om livet, där han 
eventuellt befinner sig, och som för honom må vara av särskilt livgivande värde 
eller gudomlig inspiration, utan har i stället, på grund av sin universella opar-
tiskhet, i högsta grad till uppgift att leda sanningssökaren fram till förståelsen av 
den dagliga livsupplevelsen – med dess tilldragelser, dess behagliga och obehag-
liga erfarenheter, dess ljusa och mörka scenerier – såsom varande identisk med 

Tisdag

Introduktion till dagens texter

Dagens texter är från företalet till Livets Bog och de är med här, eftersom de för 
mig beskriver Martinus huvudverk Livets Bog som en – absolut frivillig – vägled-
ning för de studerande i livets skola; en skola där allt är lärosatser och där alla 
är såväl elever som lärare. I denna skola gäller det att finna fram till de kun-
skapskällor som är upplysande, livgivande och stimulerande för den enskilda 
sanningssökaren. Martinus beskriver 6–7 kännetecken (”strömmar”) för att 
man befinner sig vid den rätta kunskapskällan, och förklarar hur man just där 
kan komma att (svagt) uppleva sin dagliga tillvaro som en enda lång hänvändel-
se från Gudomen eller Naturen, som i hans verk är den stora läromästaren – 
professorernas professor – och källa till all kunskap.
 Idéen om Naturen som den stora läromästaren fördjupas i dagens sista 
textstycke från del 2 av Livets Bog, där Martinus beskriver livets grundanalys 
som en korrespondens eller ett samtal mellan det levande världsalltet och det 
enskilda levande väsendet. Han formulerar också ett preliminärt mål för den 
jordiska människan (i livets skola), nämligen att kunna förstå och svara på ett 
fullkomligt sätt på denna korrespondens.

St. 15  Livets Bogs mission. Livets direkta tal. Livets religion

Livets Bog, del 1 – Från Företalet

10



en för honom själv särskilt avpassad och av försynen utlöst direkt korrespon-
dens, en korrespondens som ifrågavarande individ, efter hand som han blir 
medveten i sin eviga tillvaro, kommer att kunna förstå lika lätt som han nu kan 
förstå ett jämbördigt medväsens korrespondens. Livets Bog skall således ge den 
studerande en inblick i hur den förstnämnda korrespondensen, eller detta livets 
direkta tal, existerar som tillvarons absolut enda fundamentala religion, då den 
nämligen endast kan existera med absolut alla som lärare, alla som elever och 
allt som lärosatser. Eftersom alla levande väsen därvid existerar som födda 
medlemmar av denna religion, har den inga föregående anmälnings- eller upp-
tagningsceremonier. Och då dess område från evighet till evighet omspänner 
ingenting mindre än själva alltet, har vi här den enda existerande religion, i 
vilken det i bokstavlig mening endast finns en hjord och en herde.
 Eftersom Livets Bog utgör en återgivning av upplevelsen av denna allom-
fattande ”livets religion”, och har manifesterats i syfte att stimulera utvecklingen 
av individens förmåga att själv förstå denna religion, så att han blir i stånd att 
själv se vad han bör och inte bör företa sig, vad som är verkligt och vad som är 
overkligt – inte med utgångspunkt från Livets Bog, men utifrån livets direkta tal, 
så kan man förstå att Livets Bog inte på något sätt skall verka som en stimuleran-
de kraft för skapandet av någon sekt, religion eller trosbekännelse – särskilt som 
livets religion, som förut nämnts, just erkänner alla levande väsen, både dem 
som har en trosbekännelse och dem som inte har någon, både de så kallade 
”heliga” och de så kallade ”ogudaktiga”, både djur och människor, som sina 
födda medlemmar, utövare och anhängare. Och av samma orsak skall Livets Bog 
inte heller komma att manifestera sig som en kombination av uppsatta förbud, 
religiösa lagparagrafer och straffbestämmelser, utan framträder som en av 
kärlek frambragt, absolut frivillig vägledning för den sanningssökande studeran-
den i livets skola, så att han kan finna vägen fram till den eller det i hans dagliga 
omgivningar och upplevelser som kan vara till en för honom särskilt avpassad, 
livgivande inspiration eller av upplysande betydelse vid skapandet av ett framtida 
lyckligt öde för honom själv – absolut utan hänsyn till vilken zon, vilket tillstånd 
eller vilken livsuppfattning nämnda den eller det än skulle representera. Livets 
Bog kommer alltså inte att kunna inkapslas i eller monopoliseras av en sekt- el-
ler samfundsbildning i någon form, då den just genom sin universella, opartiska 
kärleks- och visdomsmanifestation aldrig kan komma att existera utan att lika 
väl vara en lärobok för dem som inte är medlemmar av någon sekt, som för dem 
vilka tillhör en sådan – allt i kraft av sin identitet som universaluttryck för livets 
egen levande religion, i vilken som nämnts alla är medlemmar och allt är 
lärosatser.

För varje sanningssökare eller studerande av livets högsta problem är det av 
utomordentligt stor betydelse att bli ledd till den rätta upplysande källan. Efter-
som den gudomliga visdomen utstrålar genom många vitt skilda former av vä-
sen, vetenskaper, religioner och konstarter, kan det vara vanskligt för den san-
ningssökande att komma underfund med vilken av dessa nämnda realiteter och 
vilken form av samma realitet som just utgör den för honom själv särskilt avpas-
sade, rätta, vägledande källan. Därför kan det här vara till hjälp att påpeka, att 
för att en realitet eller manifestation ska vara identisk med den rätta källan för 
en individ, måste den vara av en sådan natur att den just är i samklang med den 
medvetandenivå eller den erfarenhetszon som ifrågavarande individ tillhör, och 
därför för denna individ bara kan verka som en livgivande inspiration. Ligger 
denna realitet alltför mycket framom ifrågavarande individs erfarenhetsfält eller 

St. 16  Sanningssökaren och den rätta källan. ”Falska profeter”
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medvetandenivå, kommer den för honom att framstå som fantastisk, liksom den 
kommer att verka naiv om den ligger alltför långt under sagda väsens utveck-
lingstillstånd, och kan då alltså inte i något av fallen slå an de strängar i indivi-
dens medvetande, som får honom att uppleva nämnda realitet som sanning. Men 
när ett ting inte kan upplevas som sanning, kommer det därigenom att få ett 
sken av osanning över sig. Vi står här inför grundprincipen i de problem som i 
den dagliga tillvaron känns igen under begreppen ”falska profeter”, ”falska Mes-
siasgestalter”, ”falska världslärare” osv. Som vi ser behöver dessa realiteter alltså 
inte vara absolut falska, utan blir så för ett väsen endast när deras livgivande 
eller upplysande värde ligger så mycket framom eller så långt efter väsendets 
karaktärsnivå eller utvecklingstillstånd, att ingen kontakt- eller förnuftsmässig 
förbindelse mellan desamma kan komma till stånd.
 För varje individ eller för varje sanningssökare gäller det alltså att i sin 
dagliga livsbana och upplevelse av livet finna de väsen, de manifestationsformer, 
den lektyr, den sysselsättning eller så mycket eller så litet, som för honom är 
identiskt med en absolut livgivande eller stimulerande grundval för hans utveck-
ling från okunnighet till vetande, från mörker till ljus, från sorgens och skuggornas 
mörka riken till kärlekens lysande zoner inför den eviga Gudomen.

För att hjälpa sanningssökaren att förstå om han befinner sig vid den källa som 
för honom är den rätta, är det här av vikt att påpeka, att sådana väsen, ting eller 
manifestationer som är av särskilt inspirationsvärde för ett väsen, eller sådana 
realiteter som kan verka som identiska med ovannämnda stimulerande grund-
val, mycket lätt känns igen på att de vid upplevelsen eller förnimmelsen sänder 
genom väsendet en ström av värmevågor, en ström av livskraft eller energi, en 
ström av idéer, en ström av längtan efter att representera en större fullkomning, en 
ström av hopp och tro på försynen eller Fadern, en ström av gudomlig tillfredsstäl-
lelse, harmoni och lycka, en oemotståndlig kärlekslängtan eller ökad förmåga att 
älska allt och alla. Där väsendet är i kontakt med en eller flera av dessa ström-
mar, där är dess rätta plats i tillvaron, och endast och allenast där kan det 
finnas hopp om att individen skall kunna tillägna sig de första svaga tendenser-
na till förmågan att medvetet uppleva sin egen dagliga tillvaro såsom en för 
honom själv av försynen reserverad och avpassad, gudomlig, faderlig korrespon-
dens eller faderligt tilltal – just precis den enda existerande form för inställning 
av medvetandet eller hållning inför livsupplevelsen som gör det möjligt för indivi-
den att bli ett med vägen, sanningen och livet och därmed bli ett med Fadern eller 
medveten i Gudomen. Om individen har kontakt med dessa strömmar genom den 
ena eller andra religionen, genom Livets Bog eller någon annan bok, genom den 
ena eller andra av alla övriga i tillvaron förekommande realiteter, är alltså av 
helt underordnad betydelse. Huvudsaken är däremot att individen befinner sig 
just där han har eller kan få kontakt med den eller det som kan utlösa hans egen 
inspiration.

Efter dessa upplysningar hoppas jag man inser att man absolut inte kommer att 
mötas av någon intolerans i Livets Bog, utan tvärtom av den allra största förstå-
else och sympati, helt oberoende av vilken medvetandenivå eller vilket karak-
tärstillstånd man än måtte tillhöra – och som en följd härav också helt oberoen-
de av vilken hållning till Livets Bog man kommer att inta.
 I och med detta anser jag mig ha fört Livets Bog utom räckhåll för alla 

St. 17  Den rätta källans särskilda kännetecken. Förmågan att uppleva livet som Gudomens  
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sådana realiteter som genom en felaktig uppfattning av bokens sanna natur 
annars skulle ha gjort den till ett dogmatiskt bindande eller frihetsberövande 
monopol för nutidens och framtidens självständiga tankar och manifestationer.

Efter att nu ha redogjort för den tolerans och sympati, som härifrån den källa 
varifrån boken utgått kommer att möta varje läsares eller studerandes hållning 
till Livets Bog, återstår det bara att på följande rader ge en liten överblick över 
mitt eget förhållande till sagda bok och över kärnan i dess innehåll.
 Livets Bog utgör ett för den jordiska människans nu gryende kosmiska 
medvetandenivå avpassat samlat uttryck för världsalltet, livet eller tillvaron, 
nedtransformerat från den zon i utvecklingen där alla överfysiska eller andliga 
realiteter existerar – inte som mystik eller utopier, utan tvärtom i fullaste mått 
framträder som utgörande det dagliga livets fundamentala, medvetna upplevelser 
och detaljer, så som jag genom min egen, av utvecklad kärlek, intelligens och 
intuition uppbyggda och reglerade kosmiska förnimmelseförmåga varit i stånd att 
uppleva det.
 Då livet på ovannämnda sätt har visat sig för mig som strålande ljus och 
fullkomlighet, samt avslöjat väsendenas identitet som ”söner av Guden” och än 
vidare visat mig att kärlek är den största maktfaktorn i all manifestation, efter-
som detta ”att vara till glädje och välsignelse för allt man kommer i beröring med” 
är det enda som kan skänka individen klarhet om sig själv, sin gudomlige Fader 
och den bestående världsordningen, och samtidigt är det enda som förmår frita-
ga eller föra individen ut ur allt det som hör hemma under begreppet ”smärta”; 
samt slutligen, att varje väsens öde byggs upp av de verkningar han själv är 
orsak till – har jag känt att jag, genom att i bilder, text, tal och väsen avslöja mitt 
medvetandetillstånd, kan vara till nytta som en hjälpande hand för alla dem som 
söker sanningen, Fadern eller Gudomen, och för allt som Fadern gett mig i form 
av min omgivning. Det fundamentalt nyttiga häri kan bland annat markeras av 
att Livets Bog, på grund av den universella utblick den representerar, inte kan 
existera utan att vara ett enda stort försvar för läsaren gentemot alla som kan 
komma att framträda som hans anklagare. Dess huvuduppgift är därför att 
inspirera dem till att lära sig älska honom på ett sådant sätt att de må vara goda 
och kärleksfulla mot honom, och samtidigt att visa dem, att för varje gång de 
förlåter honom, hur mycket eller litet han än må ha förolämpat dem, så befriar de 
sig från något av den barlast, vars tyngd i form av ”ickeförlåtelse” håller dem 
bundna vid de lägre och mindre utvecklade formerna av tillvaroplan, från vilka 
de – i samma mån som dessa tyngder avbördas dem – allt friare och mer obe-
hindrat kan höja sig till ljusare och lyckligare regioner av tillvaroplan invid den 
Eviges tron. Den vill visa dem att detta inte bara är en vacker dröm, utan en 
verklig realitet, som dagligen verkar i deras omgivningar. Den vill lära dem för-
stå, att han och de själva, liksom alla andra existerande väsen, arbetar i samma 
trädgård, och att där – som jag redan tidigare har påpekat – endast finns en Gud 
och en enda religion, vars levande, illustrerade lärosatser i varje ögonblick de-
monstreras för varje enskild gudason genom en för dennes aktuella utvecklings-
nivå avpassad och via omgivningen förmedlad faderlig korrespondens. Den vill 
vidare klargöra, att denna enda Gud och denna enda religion omfattar och utgör 
allt som existerar, och att allt som för övrigt finns i tillvaron under begreppet 
”religioner” endast är återklanger eller strålknippen från denna enda, allt om-
spännande levande religions omätliga ljushav.
 Genom att Fadern på så sätt låtit min självupplevelse, mitt erfarenhetsska-
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pande eller mitt medvetandetillstånd vara av en sådan natur, att dess återberät-
tande i form av Livets Bog blivit identiskt med ett avslöjande av väsendenas 
identitet som ”söner av Guden”, samtidigt som det blottar religionernas nära 
inbördes förhållande till varandra som strålknippen från ett och samma ljushav, 
och därmed ytterligare utgör ett försvar för alla existerande väsen, har han 
därigenom på ett underbart sätt gjort Livets Bog till ett redskap för påvisandet 
och avlägsnandet av den sista resten av det slags okunnighet som skapar intole-
rans och dess följeslagare ”lidandet”. Ty okunnighet är nämligen den verkliga 
orsaken till allt som hör ihop med vad världen kallar ”det onda”. Där okunnighe-
ten avlägsnas, upphör det så kallade ”onda” att existera.
 Då allt som hör hemma under begreppet ”det onda” således är identiskt 
med verkningar av okunnighet, och dessa verkningar följaktligen inte kan existe-
ra utan att samtidigt representera de utlösande momenten för alla former av 
”varför” eller rop på ”mera vetande”, som av väsendenas tusenfaldiga härskaror 
riktas mot det eviga ljuset, har Fadern, just genom att göra Livets Bog identisk 
med det nyssnämnda redskapet, gjort den till en mot detta rop återkastad reflex 
från sin egen outtömliga visdomsprincip, och därvid låtit ”den eviga sanningen” 
framträda i en ny inkarnation, så att den skall kunna fortsätta att sända ljus och 
värme ut över världen i evig ungdomlig skönhet, kraft och strålglans.

Då alla ämnen, alla rörelsearter, i och runt omkring oss, utgör en allra högsta 
mentalfunktion, måste denna vara den enda åtråvärda som förebild för vår egen 
mentalfunktion, vårt eget tankeskapande. Och det är även på det sättet i livet, 
att levande väsens tillvaro i verkligheten består i att efterlikna naturen, vilket ju är 
detsamma som att efterlikna Försynens eller Gudomens mentalitet. Vi finner att 
naturens idéer och principer ständigt går igen i allting som skapats av de levande 
väsendena. Vad är det annat än kretsloppsprincipen som får lokomotivet att 
dundra fram över kontinentens rälsvägar? – Och ser vi inte i denna brusande 
”kropp” en konstruktion baserad på samma fundament som de levande organis-
merna, nämligen förbränningsprincipen? – Måste inte varje kraftmaskin matas 
med bränsle? – Måste den inte ha näring alldeles som en levande organism? – Har 
inte fågelns vingar stått modell för den moderna flygmaskinen? – Hur skulle 
människan kunnat lära sig att som fågeln sträcka ut över städernas tak och torn, 
ut över de snöklädda bergstopparnas solglödande tinnar och låta skuggan av sin 
himmelsfärd avteckna sig djupt nere på det ljusa molnlandskapet, om hon inte 
hade kunnat hämta teknikens idéer från naturens egen verkstad? –
 Men det är inte bara inom tekniken som naturen berikar de levande väsen-
dena. Vi ser mer och mer, att ingen form av vetande kan existera annat än som 
resultat av levande väsens upplevelse eller studium av själva naturen. Vad är väl 
astronomi, geologi, anatomi, kemi, biologi, filosofi eller kort sagt allt som vi kallar 
vetenskap, annat än naturkännedom? – Och då allt som existerar endast kan 
tillhöra denna natur, endast kan vara detaljer i eller delar av den, framträder 
naturen här som uttryck för kulminerande mentalitet eller ett medvetande som 
inte kan överträffas, varken av professorers, doktorers eller andra av mänsklighet-
ens yppersta tänkares mentalitet. Försynen är, i kraft av naturen, själva professo-
rernas professor, doktorernas doktor och tänkarnas tänkare. Det jordmänskliga 
medvetandet eller den jordmänskliga mentaliteten är blott en svag avglans, en 
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Då alla ämnen eller materier i tillvaron och därmed allt som är tillgängligt för 
förnimmelse, i realiteten eller i sin kosmiska analys är lika med Gudomens 
mentalitet, Gudomens tankar eller Gudomens tillkännagivande av sina önsk-
ningar eller sitt vetande, blir allt som sker i livet eller tillvaron sålunda identiskt 
med ”Guds eget personliga språk”.
 För att förstå ett annat väsen måste man förstå dess språk. På samma 
sätt måste man också förstå Gudomens språk för att komma till insikt om hans 
önskningar och tankar. Och då den ”kosmiska kemin” här i ”Livets Bog” bygger 
på materiernas identitet med en mentalutveckling som just är Gudomens ”språk”, 
blir denna kemi därmed identisk med en vetenskap som består av undervisning i 
nämnda ”språk”. ”Kosmisk kemi” är en ”kosmisk språkundervisning”. Den ger 
människan kunskap om betydelsen av ämnenas reaktioner, som ju är detta gu-
domliga ”språks” ord och meningar.
 I den mån människan lär sig de olika ”orden” och ”meningarna” eller detta 
”språks” särskilda metoder och principer, blir språkets upphov naturligtvis mer 
och mer verkligt för henne och i motsvarande grad blir det då lättare för henne 
att förstå dess särskilda mentalitet och dess hänvändelse just till henne själv 
eller hennes jag. Denna förståelse, eller fullkomligheten i denna korrespondens, 
är det nu aktuella målet för den jordiska människan.

Att denna korrespondens med Försynen inte är fullkomlig på det nuvarande 
jordmänskliga stadiet, detta är något som de ”kosmiskt födda” väsendena, d.v.s. 
väsen som upplevt ”den stora födelsen”, dagligen kan se som faktum, i det att 
dessa väsen förstår det gudomliga ”talet” till jordmänniskorna. Och genom 
jordmänniskornas gensvar till Försynen får de ”kosmiskt födda” väsendena en 
särskilt fundamental inblick i jordmänniskornas misstolkning av den gudomlige 
Faderns kärleksfulla hänvändelse till dem. De ser, hur dessa väsens upplevelse 
av det gudomliga ”talet”, som i realiteten är kulminerande kärlek och därmed 
samtidigt kulminerande högintellektualitet, d.v.s. harmonisk känslo- och intelli-
gensbetonad medvetenhetsutveckling, ännu inte ens uppleves som ett väsens 
språk utan som blinda naturkrafters spel, som en individlös, stundom allt ödeläg-
gande, demonisk maktutveckling, som de kämpar skräckslagna emot eller söker 
fly för. Och där de äntligen är i stånd att se individer bakom kraftutvecklingen, 
d.v.s. där denna framträder som manifestationer av djur eller människor, ja, där 
ser de naturligtvis heller inte den ensamme Allfadern bakom det hela. Och miss-
tolkningen av den gudomliga kärleken kulminerar därför också här, varvid dessa 
väsens tillvarozon blir den mörkaste i spiralen. Väsendena här lever i en perma-
nent misstolkning av själva livet, tillvaron och den evige Fadern. Där de möter den 
kosmiska kärleken, missförstår de ofta situationen så gruvligt, att de river och 

reflex eller ett återsken av denna gudomliga visdoms- och kunskapsutveckling. 
Världsalltet är ett levande väsens kärleksmanifestation, undervisning och under-
hållning, personligt riktad mot varje enskilt levande väsen i tillvaron. Vart vi än 
kastar våra blickar, vilka vi än talar med, vart vi än vänder oss, det må vara mot 
vänner eller fiender, djur eller människor, ämnen eller materier, krig eller fred, så 
är det alltid, så otroligt det än kan verka, den absoluta levande Gudomens per-
sonliga mentalitet som vi står inför och som är direkt riktad mot oss och inställd 
på oss. Livet kan därför i sin grundanalys betecknas som en ”korrespondens” 
mellan det levande väsendet och Gudomen.

St. 489  ”Kosmisk kemi” är en ”kosmisk språkundervisning”. Att lära sig förstå Gudomens  
  språk är det aktuella målet för den jordiska människan

St. 490  Jordmänniskorna missförstår livets eller Gudomens språk,  
  och deras tillvarozon blir därför den mörkaste i spiralen
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klöser den smekande handen, lemlästar, skändar och mördar de väsen som i 
särskild grad utgör strålar av det gudomliga ljuset, liksom de också ofta utövar 
tortyr mot de väsen som ensamma kan bringa dem hjälp från Fadern.
 Då allt och alla är redskap i den gudomlige Faderns mentalitet eller mani-
festation, blir alla handlingar som begås mot allt och alla liktydiga med handling-
ar som begås mot Gudomen. I sitt oförstånd och sin okunnighet utövar alltså de 
nämnda väsendena tortyr, mord- och lemlästningsprocesser direkt i det gudomliga 
medvetandet, i vilket de lever, rör sig och är till.
 Det säger sig självt, att sådana mikroväsen endast kan leva i en atmosfär 
av krig, sorg och lidande. Lika självklart är det, att de omöjligt kan komma ut ur 
en sådan zon, så länge de själva håller den vid liv runt omkring sig. Man kan inte 
utrota något genom att låta det förökas.
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Frågan om vad livet är, är det stående problemet för människorna. Så länge de 
inte förstår vad livet är, förstår de inte heller att leva riktigt. Livet är i det stora 
hela detsamma som det som försiggår mellan barn och föräldrar, man och kvin-
na, individerna emellan över huvud taget. Det är en levande korrespondens, men 
det är mer än ett tillkännagivande mellan väsendena. Människorna har kommit 
så långt i sin utveckling att de kan korrespondera medvetet med varandra, men 
det är inte en fullkomlig upplevelse av livet att korrespondera endast med andra 
människor. Det finns stora områden av livet de ännu inte förstår: solens strålar, 
stjärnornas sken, molnens svävande i skyn osv. Där människorna inte förstår 
livet är de ”döda”. Där man inte förstår det man ser, är man helt ovetande, men 
man skall inte fortsätta att vara ovetande. Livet är i sig självt en stor undervis-
ning. Allt ger kunskap, och man kan inte leva ett ögonblick utan att få erfaren-
heter, berikas, man blir ständigt mer levande, mer vaken, dvs. man kommer mer 
och mer i kontakt med tillvaron. Man måste komma att förstå den sida av tillva-
ron som man i dag endast förstår så litet av, nämligen naturen. Vi växelverkar 
hela tiden i vårt dagliga liv med naturen, vi kan inte leva ett enda ögonblick utan 
att göra det på ett eller annat sätt. Vi kan visserligen inte formulera vår korres-
pondens med naturen i direkta frågor, men hela vårt tal och vårt handlande är i 
sig själva frågor till naturen, till livet. Varje verkan av våra handlingar är svar 
från naturen. Ett förhållande till en människa man håller av är den mest full-
komliga delen av livet. Mellan två som hyser sympati för varandra är korrespon-
densen fullkomligast, men den är inte färdig, annars skulle man inte kunna 
uppleva mer, den skall fortfarande berikas, och detta berikande kommer man till 
genom korrespondensen med naturen. Vi skall uppnå att kunna samtala med 
naturen. Men för att livet skall kunna bli så fullkomligt och så intimt som möj-
ligt, måste vi uppfostras, ledas och hjälpas. Det är detsamma som sker med 
barnen, som vårdas och uppfostras av föräldrarna, tills de kan klara sig själva. 
Föräldrar är som ett slags naturkrafter för barnen. Efter hand kan de korres-
pondera mer och mer med föräldrarna, det blir en fullständigare och intimare 
korrespondens.

Onsdag

Introduktion till dagens texter

Dagens texter består av två artiklar, där Martinus beskriver livet som en enda 
stor undervisning och livet här på jorden som den bästa undervisningsplatsen, 
och han understryker den avgörande betydelsen av självupplevelse och egna er-
farenheter i denna livets skola.
 Den utveckling av den enskilda individen som är resultatet av livets un-
dervisning, kan ske både snabbt och med stora framsteg på kort tid, till exem-
pel genom stora lidandeerfarenheter, och den kan också ske långsamt och med 
mycket få framsteg, till exempel genom nästan bekymmerslösa och till synes 
lyckliga öden.

Vad är livet? – Kosmos nr 9, 2002

Livet är en stor undervisning
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Mentalt lever den jordiska människan liksom djuren i ett fostertillstånd. De 
jordiska människorna är bara mer utvecklade mentala foster. Här är naturen 
föräldrarna. Liksom fostret i moderlivet inte kan utväxla meningar med föräld-
rarna, kan inte heller den jordiska människan göra det med naturen, men i 
detta späda tillstånd tar försynen hand om väsendet. Det finns i väsendet en 
instinktmässig aning om försynens existens. Redan djuret har en sådan aning, 
och denna aning får det att utstöta skrik i dödsögonblicket (den första späda 
omedvetna bönen till försynen om hjälp). Detta skrik baseras på en talangkärna 
som efter hand genom en rad inkarnationer utvecklas och blir orsak till mer och 
mer medveten livsupplevelse eller korrespondens med Gudomen. Genom den 
skall försynen från att vara det okända bli mer och mer känd. Därför har vi allt 
det vi kallar religion. Människorna lär sig att hänvända sig till en försyn. Efter 
hand kommer de jordiska människorna genom sitt dagliga liv till insikt om att 
det som sker inte är något planlöst, utan något som kan sammanfogas i en 
planmässig tankekedja. Det börjar gå upp för individerna att deras öde inte är 
slumpartat, utan är uppbyggt planmässigt och skall få dem att se att de är ett 
med Fadern. De jordiska människorna skall inte fortsätta att vara i ett kosmiskt 
fostertillstånd som ett ofött barn. Detta fostertillstånd varar till ”den stora födel-
sens” inträde, då gudasonen förenas med Fadern. Då uppstår ett medvetet för-
hållande mellan Gudomen och gudasonen, och den jordiska människan blir 
”människan som Guds avbild”.

Så länge de jordiska människorna inte förstår naturens krafter, utan tror att allt 
är slumpmässigt, är de kosmiskt sett helt ovetande väsen. Så länge man tror att 
det är en slump att den ena människan lever i hälsa och livsglädje, och den 
andra lider av sjukdom eller upplever annat lidande, kommer livet till synes att 
vara orättvist och meningslöst. Men så småningom skall det gå upp för dem att 
det är Guds kärlek som strålar genom det hela, och de skall komma till insikt 
om att de vårdas med stor omsorg och att vad som än sker, så är det fullkomligt. 
Barnet måste gå i skolan och lära sig en mängd om det dagliga livets företeelser. 
Människan måste undervisas som det lilla barnet och lära sig att livet inte bara 
är mått och vikt, utan livsyttringar, att allt i universum är levande.

Livet är uttryck för medvetande, för tankar och logik. Genom verkligt logiskt 
tänkande kommer man att få kunskap om att ingenting är slumpmässigt. För-
sök se på tingen i naturen i detaljer, t.ex. ett blads struktur, en snöflingas upp-
byggnad eller den geniala konstruktion varigenom ett grässtrå kan böja sig för 
vinden och resa sig upp igen. Tänk på vår egen organism, som är så oerhört 
sinnrikt konstruerad att, om den är frisk och kry, det inte finns något enda 
ställe i den som är ologiskt, allt är till hundra procent till gagn för helheten. 
Stjärnornas uppbyggnad och kretslopp är ett stort utvecklande av logik och 
likaså atomernas och elektronernas. Hela tillvaron är en stor strålande under-
visning i logiskt tänkande. Det är en strålkraft, och denna strålkraft är Guds tal 
till det levande väsendet.

I början kan människan inte förstå denna strålkraft. Hon måste ha någon som 
undervisar henne, någon som kan få henne att förstå den. Den största undervi-
saren är Gudomen själv. Man måste lära sig se verkningarna av sina handlingar, 

Den jordiska människan lever i ett mentalt fostertillstånd, tills ”den stora födelsen” inträder

Den jordiska människan kommer så småningom att komma till insikt om att Guds kärlek strålar 
genom alla lidanden

Hela tillvaron är en strålande undervisning i logiskt tänkande

Gudomen är människans största undervisare och livet på jorden den bästa undervisningsplatsen
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av vrede, hat och förtal, av irritation och pessimism, liksom man också lär 
känna verkningarna av kärlek till nästan, av medkänsla, tolerans och gott 
humör. Ett bättre undervisningsställe eller laboratorium än livet på jorden finns 
inte för den jordiska människan. Här finns hela arbetsmaterialet. Människorna 
är som Kain, till vilken Gud säger: ”Om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt 
upp, men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren.” (1 Mos 4:7) 
Detta betyder. ”Gör du det riktiga, då är dina tankar och handlingar i kontakt 
med livets lagar. Men är dina manifestationer inte i kontakt med livets lagar, då 
fylls ditt liv med motgång, sorg och lidande.” Detta har berättats genom årtusen-
den, och det förkunnas den dag som i dag är från tusentals predikstolar, men de 
flesta människor vet inte att det är uttryck för en vetenskaplig sanning. Man 
måste dock förr eller senare fråga sig själv: Varifrån har de visa fått sitt vetande i 
begynnelsen? Det måste ju ha upplevts någon gång, det kan inte ständigt ha 
varit återberättande. Svaret härpå är att det finns människor som själva kan se 
dessa ting i naturen. Jag själv behöver inte fråga hur det och det sker eller har 
skett. Jag talar med Gudomen som en man med sin nästa, och det har blivit min 
uppgift att visa andra människor den väg de kan gå för att komma till en verklig 
förståelse av det som de upplever.

Då människorna upplever motgång i det dagliga livet, är det varken en tillfällig-
het eller ett straff från Gudomen. Det betyder att det är Gudomen som klappar 
på och vill tala med dem. Då vinden ruskar i trädet, så är det Gudomen som 
kallar det till medvetande. Människornas lidanden och obehag är också ett sätt 
att kallas till medvetande på. De flesta är benägna att tro att de lider orätt och 
är martyrer, men efter hand skall det gå upp för människan att vart och ett av 
hennes lidanden är hennes eget verk och att hon själv är sitt eget ödes upphov. 
Naturligtvis är det riktigt att ödet upplevs genom andra levande väsen, men de 
är endast de redskap som utlöser eller leder ens ödesvågor. Vi skulle inte kunna 
uppleva något som helst om det inte fanns andra levande väsen i makro-, mel-
lan- eller mikrokosmos som ledde våra ödesvågor.

Om vi ser på utvecklingen från djur till människa, upptäcker vi att den repre-
senterar en skala från primitivitet och dråp till humanitet och kärlek. Humanitet 
är vägen till ljuset, till den verkliga livsupplevelsen. Den mörka delen av naturen, 
krig och förödelse, är de områden där människorna ännu inte är uppfostrade av 
försynen. Men också dessa områden skall bli till ljus. Det är mycket svårt att 
lära känna försynen där det finns något man inte tycker om. Det är den sida av 
medvetandet där allting tycks vara felaktigt. Det är däremot lätt att se försynen i 
de människor man är goda vänner med. Men det är just de områden där det 
finns något och någon man inte tycker om, som man har sin övningsplats. Där 
man visar kärlek, är man färdigutvecklad. Men där man tycker att allt är felak-
tigt, befinner sig det område där det krävs uppfostran. Där är man i konflikt 
med livet, och det gäller att komma till insikt om att alla krafter man utsätts för 
är detaljer i Gudomens hänvändelse till oss. Man skall lära känna syftet med 
dem och därigenom vägen till det behagliga och det obehagliga. När ett skepp far 
fram över havet, har det ett mål att segla mot. Vi måste också ha ett mål. Om vi 
handlar efter något vi inte förstår, handlar vi som den kapten som seglar utan 
mål. Man måste lära sig se vad det så kallade onda egentligen är uttryck för. 
Man får inte tro att det är uttryck för djävulskap. Det är i själva verket det obe-
hagliga goda som så småningom genom lidandeserfarenheter lär den jordiska 

Genom upplevelsen av lidanden och obehagligheter kallas människorna till medvetande

Det är inte uttryck för övertro att räkna med att det finns en försyn
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människan ”att känna skillnad på gott och ont och att bli såsom Gud”. Det är 
inte uttryck för övertro att räkna med att det finns en försyn. Den utvecklade 
människan kommer att lära sig att inställa sig lika vetenskapligt på de religiösa 
områdena som på de materiella. Ju mer man inställer sig på humanitet i tankar 
och uppträdande, desto mer visshet kommer man att få om att Gudomen finns 
bakom det hela, och så småningom kommer man att bli i stånd att uppleva 
Gudomen i alla livsyttringar.

En man sade en dag till mig: ”Bevare mig väl, ni tror väl inte på Gud?” Jag 
berättade för honom att jag upplevde Gud i allt. Inte en gammal vår herre på en 
tron i skyn, men den Gud i vilken vi lever, rör oss och är till. Jag visade honom 
att vi är till och att vi existerar. Blommorna, djuren, planeterna, vintergatssyste-
men finns. Det är ett faktum. Det måste han medge. Det finns ett ”något”. Vi 
kan inte undgå att se att detta ”något” utvecklar skaparförmåga, både ett ”nå-
got” i oss och ett ”något” i naturen. Allt verkligt skapande sker efter logikens 
lagar, och människan lär sig logik genom att studera logiken i naturen. Vad han 
inte heller kunde förneka var att det finns ett resultat av denna skaparförmåga. 
Det var alltså tre ting som han inte kunde komma ifrån. Vi hade fått en håll-
punkt. Det fanns en treenig princip där ingen av de tre principerna kunde und-
varas. Den var en företeelse med tre analyser, och denna treeniga princip visade 
sig vara analysen av det levande väsendet. När man förstår den treeniga analy-
sen, har man teoretiskt upplevt Gudomen eller Fadern.

Detta är emellertid endast en början. Gudomen skall inte bara upplevas teore-
tiskt, utan också känslomässigt, och dit når man genom erfarenheterna av 
lidande, vilka utvecklar ens humana förmåga eller kärleksförmåga och bringar 
en på våglängd med själva Gudomens kärlek. Jag kan bara ge er den teoretiska 
upplevelsen av Gudomen, inte den känslomässiga, den kan endast Gudomen ge 
er. Genom lidanden utvecklas känslan och humaniteten hos människan, inte 
genom ett liv endast, utan genom många liv. Därigenom blir Gudomen en mer 
och mer levande realitet. Det kommer förvisso en tid då intelligensen utvecklats 
en del, och det kan medföra att människan med denna intelligens försöker 
bevisa att Gud inte finns. Men detta är endast ett övergångstillstånd. Då intelli-
gensen och känslan kommer i balans, kommer allt i livet att tala om för männ-
iskans intelligens att det finns en levande Gud bakom hela universum. Ni har 
centra i er hjärna som ännu ligger latenta, beredda att tas i bruk, och det kom-
mer med tiden att inträda en förmåga i ert medvetande att se allt som livsytt-
ringar, och inte bara det, utan som ”det bästa” som kan ske för ögonblicket, vare 
sig det som möter er är behagligt eller obehagligt. Det ni upplever som ert öde, är 
den speciella form av kärleksfull uppfostran ni för ögonblicket mest behöver för 
att lära er det som i framtiden skall göra er till en representant eller ett redskap 
för Gudomen till att låta hans kärlek stråla ut över andra levande väsen genom 
ert högintellektuella skapande medvetande. Ni skall bli de organ i Gudomens 
organism varigenom Guds strålglans skall vibrera in i den fysiska världen, och 
ni skall själva uppleva att vara i Gudomens strålande famntag.

Mina kosmiska analyser går ut på att lära er att få er tankeförmåga inställd i 
den mest kärleksfulla riktningen. Om ni i varje situation är inställda på och ber 
om hjälp att göra och säga det som är det kärleksfullaste och därmed också det 

Då människan förstår den treeniga analysen, har hon teoretiskt upplevt Gudomen eller Fadern

De kosmiska analyserna kan bara ge en teoretisk upplevelse av Gudomen, den känslomässiga kan 
endast Gudomen ge

Människan kommer att se att mörkret i livet är lika nödvändigt som ljuset
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mest logiska, kommer ni efter hand att lära er se med Guds egna ögon. Och ni 
kommer att se att mörkret i livet är lika nödvändigt som ljuset, liksom de mörk
are färgerna i en målning måste finnas i den för att framhäva de ljusa. Också en 
skarprättare är nödvändig under vissa tider och på vissa områden i de levande 
väsendenas utveckling, och det finns 
väsen vilkas utveckling gör att de passar till att vara skarprättare. Men det skall 
komma en tid då han blir utled och trött på att vara skarprättare; livet kommer 
att lära honom något annat, därför att han måste skörda det han sått, och 
skarprättarens medvetande kommer att ledas mot humanitet och kärlek, och 
han kommer en gång att göra människorna de största välgärningar på grundval 
av intellektualitet och kärlek, ja, kanske till och med bli världsåterlösare för 
andra levande väsen.

”Moralisk utbildning” är ett ämne som alla i hög grad kan ha användning av. Vi 
befinner oss mitt i en period då vi håller på att förändras från en kultur till en 
annan. Varje kultur har sin särskilda moral, sina särskilda föreskrifter, som 
efter hand blir utlevda, blir föråldrade, varvid denna kultur degenererar och går 
under. Vi har således genom historien sett den ena kulturen efter den andra gå 
under. Och nu upplever vi vår egen moderna civilisations undergång. Vi håller 
på att lämna den gamla kulturen och gå in i en ny. Denna nya kultur är början 
till det ”riktiga människoriket”. Vi förändrar oss ständigt från den ena dagen till 
den andra. Naturen blir efter hand vår enda och mest sanna läromästare. Natu-
ren visar sig nämligen vara medvetandeenergi, avslöjar en intelligensmässig 
påverkan av eller hänvändelse till oss, vilken långt övergår den påverkan som vi 
annars är underställda från våra medväsens sida, och blir således den enda 
verkliga och sanna prästen. Och ju förr man inser att naturens oerhörda krafter 
och verkningsmedel avslöjar planmässighet eller intelligens, ju bättre är det, för 
desto förr kommer man till insikt om att det existerar en Gudom bakom det hela, 
ty intelligens kan omöjligt existera utan att vara identisk med en egenskap hos 
ett levande väsen. Utvecklingen av denna insikt befordras alltså av den dagliga 
upplevelsen av såväl lidande, sorg och olycka som välbefinnande, glädje och 
lycka i förening med teoretisk undervisning och vägledning från erfarna äldre 
medväsen i livet. Och det hela blir således sammantaget en enda stor ”moralisk 
utbildning” av väsendena.

Denna ”moraliska utbildning” är starkt forcerad i våra dagar. Starka lidanden 
eller olyckliga öden är nämligen detsamma som koncentrerad eller förtätad 
utveckling. När ett djur utsätts för vivisektion, till exempel när en människa 
skär ut en liten bit av dess hjärna för att se hur djurets medvetande reagerar i en 
sådan situation, får djuret genom denna förfärliga lidandeprocess många livs 
lidanden koncentrerade till ett ögonblick. Det innebär alltså i sin tur att detta 
ögonblick ger djuret en känsloutveckling som normalt skulle ha tagit det många 
liv att uppnå. Men detta är naturligtvis inte något försvar för vivisektören och 
kan aldrig i något fall frita honom från ansvaret för sin blodiga hantering. Den 

Denna artikel infördes för första gången i Kosmos nr 14/1973
Översättning: RN

Moralsk uddannelse – Artikelsamling I, Art. 10

10.1 Vi upplever vår moderna civilisations undergång och skapandet av en ny kultur

10.2 Den som vivisekterar djur saknar förmåga till medkänsla, är sent utvecklad  
 på det känslomässiga området
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visar i hög grad att han saknar känsloutveckling, det vill säga förmåga till 
medkänsla. Han är sent utvecklad på detta speciella område. Eftersom han är 
sent utvecklad på detta område, måste han ju själv få en forcerad utveckling 
inom samma område för att detta ska nå den nivå hans intelligens redan repre-
senterar. Men eftersom ingen kan komma att skörda annat än vad han sår, 
måste vivisektören ju först ”så”, det vill säga utlösa de orsaker vilkas verkningar 
kan bli identiska med den för honom absolut nödvändiga, forcerade utvecklingen 
av medkänslan. Och detta kan alltså endast ske genom att vivisektören just 
vivisekterar, lemlästar eller plågar andra levande väsen. Därvid utlöser han 
energier i sin egen ödesutformning som förr eller senare i en eller annan form 
blir en motsvarande ”vivisektion”, lemlästning eller lidande i hans egen orga-
nism, och efter detta lidande har hans medkänsla förts fram till den för hans 
intelligensnivå normala känslostandarden.
 Utvecklingen av de levande väsendena kan således vara starkt forcerad 
och formar sig då som starka lidanden och olyckliga öden, men den kan också 
ske gradvis, vara ganska svag och omärklig, och ger då en nästan sorgfri och till 
synes lycklig tillvaro. I det förra fallet uppnår väsendena ett oerhört framsteg i 
ett enda liv, medan de i det sistnämnda fallet endast kan uppnå samma fram-
steg genom sekler av tid.

Skrivet av Martinus som artikel till Kosmos nr 8/1937. 
Oversat fra Artikelsamling 1. Artikel–id: M1735.

© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk
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[...] Om vad här ovan sagts kan ju var och en anse vad han vill, men ett faktum, 
som ingen verklig realist kan komma ifrån och som kvarstår trots alla olika 
uppfattningar, är att ingen normal människa kan existera utan att uppleva 
erfarenheter. Erfarenheter ger vetande. Vetande åter betyder kännedom om 
något mera fullkomligt, till förbättring av något mindre fullkomligt. Med de 
växande erfarenheterna kan människans liv alltså inte existera utan att vara en 
i motsvarande grad växande anknytning till det mera fullkomliga och ett av-
ståndstagande från det mindre fullkomliga. Men en sådan process kan ju omöj-
ligt bli något annat än en fullkomliggörelse. Denna fullkomliggörelse blir till 
faktum i form av det vi kallar ”utveckling”. Då, som nämnt, ingen människa kan 
existera utan att uppleva erfarenheter, kan heller ingen människa existera utan 
att vara underkastad denna fullkomliggörelse. Detta vill alltså säga, att ingen 
kan existera utan att bli undervisad av livet eller naturen själv. Livet är således 
varje människas största skola. Allt som finns av verkligt vetande härstammar 
från självupplevelser eller erfarenheter i denna skola. Allt som vi i övrigt kallar 
”undervisning” är endast ett återberättande av livets egen undervisning, likgiltigt 
om den meddelas genom universitetens största vetenskapliga verk eller småsko-
lans lilla abc-bok. Och ingen person som uppträder som ”lärare” kan således 
vara annat än naturens ”återberättare”, han må vara professor eller hantverkare, 
messias eller medicinman. Vad han har att berätta av verkligt vetande kan 
omöjligt vara annat än ett återberättande av den egna erfarenhetsupplevelsen, 
och denna återigen kan ju omöjligt vara annat än ett uttryck för vad livet berät-
tat för honom.
 Livet är alltså tillvarons största och verkligaste skola. Det är själva böcker-
nas bok. Det är själva källan, varifrån all visdom härstammar. Och då ingen 
kan existera, utan att hans liv är identiskt med ”läsning” i denna bok, kan heller 
ingen existera, utan att bli ”undervisad” av samma bok. Men då detta, att bli 
”undervisad” av denna bok, är detsamma som att bli fullkomliggjord, är således 
alla underkastade en fullkomliggörelse.
 Att denna fullkomliggörelse existerar, detta visar sig bland annat därige-
nom att människorna inte ständigt kan nöja sig med att ”tro” på vad andra 
upplevt, vad andra berättar om livet och tillvaron. Och det är givet, att med 
förlusten av denna förmåga att ”tro” måste sådana personers intresse för religio-

Torsdag

Introduktion till dagens texter

Dagens texter är hämtade ur boken Logik, som Martinus har skrivit som 
en handbok för nybörjare i den andliga forskningen och som en påvisan-
de av vad man – logiskt sett – kan lära sig och förstå av vår (de jordiska 
människornas) erfarenhetszon.
 I de utvalda texterna beskriver han återigen livet som varje männ-
iskas största skola, där verklig kunskap stammar från självupplevelser 
eller erfarenheter i denna skola, och där vi nu har kommit upp till den 
klass, där vi som elever kräver vetenskapliga förklaringar och logik av 
det, som vi ska bygga våra liv och vår tillvaro på.

Logik – Utdrag ut inledningen
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nen och dogmerna i motsvarande grad försvagas, eftersom dessa ju i själva 
verket är andra personers vidareförda berättelser om mer eller mindre fullkomli-
ga erfarenheter på det religiösa området.
 Att det från vissa håll hotas med ”helvete”, ”gråt och tandagnisslan” eller 
”evig förtappelse” för de människor som inte kan tro, förändrar inte det faktum, 
att de icke-troendes antal starkt ökar. Och hur skulle det väl kunna vara annor-
lunda? – Tro är inget som man ”kan”, därför att man vill det. Tro är en förmåga, 
som man har eller inte har. Har man den inte, så hjälper det inte, att man hotas 
med bål eller bannlysning. Hotelser och skrämsel skapar inte förmåga att tro, 
möjligen lusten att vilja det. Men för att kunna göra det man vill fordras en 
förmåga. Nu invänder kanske någon, att många ”icke-troende” blivit ”omvända” 
till ”troende”. På detta måste jag svara, att de som kan låta sig omvändas från ett 
”icke-troende” till ett religiöst troende tillstånd, alla utan undantag, är personer 
som har förmågan att tro men hos vilka denna förmåga tillfälligt blivit satt ur 
funktion på grund av individens intresse och upptagenhet på andra områden. 
Detta kan alltså inte eliminera det faktum, att det finns andra väsen, som aldrig 
någonsin kan komma till tro, hur gärna de än skulle vilja det. Men då dessa 
väsen ju utsätts för de troendes antipati och hotelser om ”helvete” och ”förtappel-
se”, är det omöjligt för de troende eller dogmernas tjänare att ”frälsa” dessa 
människor. Ja, de skapar till och med i dessa individers mentalitet en verklig 
leda vid alla begrepp, som har att göra med religiositet eller är uttryck för ”andli-
ga” problem. Ordet ”Gud” uppfattas av dessa berättigat ”vantroende” i så hög 
grad som ett uttryck för kulminationen av enfaldighet, naivitet eller kulturell 
barnslighet, att det rent av blivit kännetecknet på allt som en ”modern” männ-
iska är generad av att befatta sig med. Där ordet ”Gud” i sympatisk utformning 
står tryckt på ett bokomslag eller förekommer i en föredragsannons, där är det 
inte populärt för den ”upplysta” 1900-talsmänniskan att vara intresserad. Här 
måste hon gå sin egen väg. [...]

[...] Vad skall de då ta sig till, dessa den moderna vantrons tusenhövdade skaror, 
alla de miljoner väsen, som i dag inte kan tro på Gud, inte kan acceptera dog-
merna, emedan dessa med sina helvetes-, förtappelse-, vredes- och straffdomar 
för den moderna intellektualiteten blivit något av en föråldrad terminologi. Allt 
religiöst, eller hela begreppet Gud, har ju genom denna terminologi för den 
moderna människan nästan blivit till ett uttryck för kulminerande naivitet.
 Men då en uppfattning, som betraktar begreppet ”Gudomen” såsom ut-
tryck för naivitet, är så långt borta från den verkliga sanningen som någonsin 
möjligt, eftersom den ju inte alls är någon verklig analys av Gudomen, utan 
endast existerar på grundval av ett begynnande förståndsmässigt genomskådan-
de av den traditionella, föråldrade och primitiva terminologin, kan ingen männ-
iska i längden leva kvar i en sådan uppfattning. En analys av terminologin är 
inte en analys av Gudomen. Den kan aldrig bli annat än ett indirekt mått på den 
ideologi som terminologins upphov representerar. Att dessa upphovs verk, ställda 
inför en modern vetenskaplig intellektualitet, visar sig innehålla okunnighet och 
övertro, kan aldrig någonsin vara eller bli en rättmätig intellektuell grundval för 
ett totalt avvisande av kunskapen om en gudoms existens. Ett sådant avvisande 
skall ovillkorligen avslöja sin upphovsman såsom varande lika naiv eller vid-
skeplig som upphovet till den föråldrade terminologin, likgiltigt vilken intellektu-
ell position eller vetenskaplig auktoritet han representerar i det allmänna dagliga 
livet. Ett förnekande av Gudomen måste, likaväl som ett bejakande av honom, 
bygga på realistiska bevis för att kunna kallas vetenskap. Varje förnekande, som 

☼
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inte bygger på bevis, är tomma ord, en trosdogm, alldeles som varje annan 
uppfattning som saknar bevisföring. Och den verkligt utvecklade, vetenskapligt 
inställda människan kan inte leva på tro, hon söker bevisföring för varje upp-
fattning. Det stora problemet för ett väsen med denna inriktning blir då, huruvi-
da det kan framföras några bevis för en gudoms existens och för de levande 
väsendenas verkliga, kosmiska identitet, så att man på dessa fält kan komma att 
leva på lika verkliga och realistiska fakta, som man i övrigt i det dagliga livet 
fordrar i alla fysiska företeelser, och därigenom dra fram den så kallade ”andliga 
världen” från undermedvetandets skuggtillvaro till dagsmedvetandets klara, 
realistiska eller vakna aktivitet eller verklighet. Och svaret härpå blir, att det 
icke blott kan framföras bevis för Gudomens och de levande väsendenas högsta 
identitet och sanning, utan även att denna bevisföring rent av är det enda abso-
lut nödvändiga i den nuvarande och kommande jordiska människans tillvaro. 
Denna bevisföring är ”världens frälsning”. Utan denna bevisföring absolut ingen 
varaktig fred på jorden, inget avskaffande av krig och terror, inget slut på alla de 
lidanden, som nu plågar världen i form av lemlästningar, sjukdomar, armod, 
sorg och psykiska lidanden.
 Men för att kunna se eller förstå en sådan bevisföring måste människorna 
utbildas eller förkovras. Denna utbildning befordras i största utsträckning av 
livet eller naturen själv genom alla de erfarenheter, som kommer de levande 
väsendena till del. Detta gäller såväl lidandena som behagligheterna. Att förstå 
Gudomens existens är att förstå hela världsplanen. Men en sådan plan omfattar 
ju allt som finns till: känsla, intelligens, instinkt, intuition osv. Och människan 
måste alltså utbildas på alla dessa fält. Genom lidandena får människan käns-
lan utvecklad, och genom kampen för tillvaron blir intelligensen och alla de 
övriga medvetandeegenskaperna utvecklade. Och genom att tillräckligt uppleva 
denna livets egen skola når varje människa en gång ett stadium, där hon i kraft 
av sina sålunda realistiskt upplevda erfarenheter kan motta teoretisk undervis-
ning eller vägledning. Hon har genom sin vetenskapliga inställning fått anlag 
eller talang till att förkovra sig i den allra högsta visdomen. Hon börjar kunna 
”se Gud”. Och här på detta stadium befinner sig den moderna människan. Hon 
är representant för de ”kommande släkten”, som av Kristus utlovades besked om 
tillvarons mysterium genom ”hjälparen, den helige Ande”, som ju i sig själv 
endast är identisk med det absoluta vetandet om Gud. ”Den helige Ande” är i 
verkligheten detsamma som det absolut orubbliga, eviga svaret på den allt ge-
nomträngande och likaså eviga stora frågan ”Vad är sanning?”.
 Detta svar kan endast och allenast uttalas av Gudomen själv genom det vi 
kallar ”naturen”. Själva naturen är alltså Gudomens eget realistiska svar på 
livets alla frågor. Naturen är världens enda absolut sanna bibel. Den är livets 
bok. Att lära människan läsa denna bok på rätt sätt, så att hon ser att ”allt är 
mycket gott”, det är världsåterlösningens nuvarande mål. Då denna form av 
”läsning” är så viktig för den moderna sökande och vetenskapligt inställda 
människan, har jag känt mig manad att skriva föreliggande bok. Dess huvudän-
damål är alltså endast att hjälpa den sökande att tänka logiskt, vilket vill säga 
att tänka i samklang med naturen och därmed att tänka i samklang med kärle-
ken och livet. Den har till uppgift att rikta människornas uppmärksamhet på 
analysen av de erfarenheter och fakta, vars sanna förståelse är absolut nödvän-
dig, om man vill göra sig förhoppningar om att någonsin få se att livet eller 
naturen verkligen har en mening, som icke blott uttrycker hundraprocentig 
intellektualitet, utan även uppenbarar samma fulla mått av kärlek, och att 
naturen således, genom sin identitet som ”livsyttring”, gör en evig gudom till ett 
verkligt vetenskapligt faktum. Ty kärlek och intellektualitet kan ju inte i något 
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fall existera utan att vara det orubbliga beviset för ett där bakom levande väsens 
existens. Det levande väsendet bakom naturens intellektualitet och kärlek kan 
endast vara en evig gudom.
 Boken ”Logik” är avsedd att vara en handbok för nybörjare vid forskning-
en i de eviga problemen. Den befrämjar utvecklingen av förmågan att förstå mitt 
huvudverk ”Livets Bog”. Den drar uppmärksamheten till allt det material som är 
den modernt inställda människans enda väg till verklig förståelse av livet. Den 
pekar på den verkligt logiska, orubbliga slutsats eller det facit, som kan dragas 
ur den jordiska människans erfarenhetszon med dess lidanden och besvärlighet-
er. Att detta facit blir i överensstämmelse med de av de störste vise uttalade 
sanningarna, vilka till sist mynnar ut i världsalltets generalfacit: ”Allt är mycket 
gott”, detta kan ju endast verka inspirerande på den sökande, särskilt som 
boken inte i något fall grundar sig på blinda påståenden, utan uteslutande 
presenterar sammanhängande, logiska slutledningar, som kan efterforskas och 
kontrolleras av den verkligt intellektuelle och opartiske läsaren eller sanningssö-
karen. Den är en första begynnande redovisning av den jordiska människans 
rent materiella eller fysiska erfarenhetsmaterial. Den visar detta materials plats 
i, eller förhållande till, den kosmiska världsplanen, dess samspel med naturens 
egen utlösning. Den är vetenskap, i och med att dess innehåll framträder som en 
detaljerad och av andra kontrollerbar motivering för dessa slutsatsers tillkomst.
Att dessa slutsatser avviker från vanlig vetenskap därigenom att de inte framträ-
der som mått- och viktuppgifter, utan uttrycker naturens hela energiutveckling 
som – ”livsyttringar”, dvs. ”mental” energi, genom vilken naturen blir levande, 
alltså blir till uttryck för medvetande eller för samma liv som avslöjas i varje 
levande väsens rörelse, kraft- och viljeutveckling, detta kan endast vara i över-
ensstämmelse med all forsknings och vetenskaps högsta målsättning. Ty varje 
vetenskap, vars analysserie upphör innan detta högsta mål är nått och därför 
endast kan uttrycka sina slutsatser i form av mått- och viktenheter, är en flod 
som stannat i sitt lopp. Illusionens slam dämmer här upp loppet. Strömmen kan 
inte nå oceanen utan svämmar över sina bräddar, går på avvägar och skapar 
katastrofer för de liv, för vilka den annars skulle vara vägen till lycka och 
inspiration.

Mänskligheten är alltså för närvarande inne i en både fysisk och andlig kris. 
Man kämpar och kämpar inbördes, men det leder inte till någon lösning. Ingen-
ting kan bli fullkomligt ge nom att slita sönder sig självt. Allt blir endast kaos, 
ruin och hopplöshet. Men det är detta tillstånd, som gör att mänsklig heten 
bringas till att inse ofullkomligheten hos sin egen makt, begåvning och levnads-
art. Och när den insett detta, blir den ju mottaglig för råd och vägledning, blir 
intresserad för att skapa något nytt.
 Men vem skall ge mänskligheten denna hjälp, vem skall ge den detta nya? 
– Ja, här är det som kristusprincipen träder in. Världshistorien kan vittna om 
att det alltid vid tidpunkter, då mänskligheten eller delar av den befunnit sig 
nere i en mental vågdal, har fötts ett väsen, som varit så långt före de jordiska 
människorna i utveckling, begåvning och moral, att det varit i stånd att över-
blicka människornas felsteg och kunnat påvisa de realiteter, som vid de olika 
tidpunkterna varit de speciella orsakerna till misären, och därigenom kunnat ge 
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jordmänni skorna de upplysningar och med sitt eget liv anvisat den lev nadsart, 
som för varje enskild människa kunde bli till en förebild eller modell att både 
fysiskt och själsligt leva efter. Ett sådant väsen är alltså en sann ”världsåterlösa-
re”. Dessa väsen har naturligtvis, för varje ny tidsålder, då de i avsikt att hjälpa 
kommit till världen, kunnat uppenbara sig mer och mer strå lande, dvs. kunnat 
uppenbara sitt vetande i en allt rikare och fullkomligare detaljutformning, efter-
som mänskligheten för varje ny världsåterlösare ju haft möjligheter att leva sig in 
i den föregående världsåterlösarens visdom och levnadsart. Mänsk ligheten har 
med andra ord utvecklat sig för att kunna komma in i en högre ”klass” i ”livets 
skola”; den har för varje gång blivit i stånd att lära sig eller ta på sig större och 
svårare ”läx or” eller ”uppgifter” än under föregående världsåterlösning.
 Hittills har dessa ”läxor” eller ”uppgifter” endast bestått i att leva sig in i 
de nya moraliska trosformerna och efter bästa förmåga leva på dessa. Vid tidiga-
re tillfällen i jordens historia hade allmänheten inte den intelligens eller de 
erfarenheter, varigenom de högsta problemen eller målsättningarna kunde göras 
begripliga. Världsåterlösaren måste nöja sig med att ge massorna dessa målsätt-
ningar, utan att ha möjlighet att förklara deras vetenskapliga motivering. Men 
massorna fordra de inte heller någon sådan motivering. De var medvetna om sin 
intellektuella fattigdom och var inställda på att det var nödvändigt för dem att 
hjälpa sig fram genom att tro på ”pro feterna” eller ”de vise”, ty de kände instink-
tivt att dessa visste besked.
 Men så är det inte i våra dagar. ”Läxorna” i den ”klass” i ”livets skola”, som 
människorna i dag står i begrepp att börja i, består inte av nya trosformer. 
Därtill har de nu fått sitt för stånd alltför mycket utvecklat. Deras intellektuella 
begåvning sätter dem i stånd att tänka över livets svåraste problem. De kan inte 
längre tro. De fordrar analyser. De fordrar förnuftsmässig eller vetenskaplig 
motivering för varje idé eller före ställning, som skall ha inflytande på deras 
andliga eller själsli ga liv. Allt måste vara vetenskap. Det tjugonde århundradets 
människa lever hellre utan någon religiös eller andlig grund val, än hon lever på 
tro och föreställningar som hon alls inte förstår eller kan sätta i förbindelse med 
förnuft eller logik. Därför ropar man nu endast efter ”logik”, ”logik” och åter 
”logik”.
 Och vi är här framme vid själva kärnan i denna boks motiv. Dess uppgift 
är att, som ett komplement till mitt huvudverk ”Livets Bog”, visa sanningen om 
den jordiska människans förhållande till verklig logik. Avslöjandet av denna 
sanning har till fullo bevisat, att de jordiska människorna ännu är mycket långt 
ifrån att kunna manifestera logik i sitt inbördes samliv, i sin organisation och i 
sin administration av världens tillgångar. Det har nämligen genom detta avslö-
jande blivit ett faktum, att deras samliv, organisation och administration är 
identiska med – ”helvetet”, dvs. kulminationen av disharmoni och därav utlöst 
smärta, skrik och pina eller, som det förut sagts, ”gråt och tandagnisslan”.
 Vad är då logik? – Logik är den planmässighet, vars utlös ning i manifesta-
tion eller skapelse ger hundraprocentig nytto verkan. En hundraprocentig nytto-
verkan åter är detsamma som uppenbarandet av en behagsförnimmelse, vars 
existens eller vidmakthållande inte på något som helst sätt grundar sig på synlig 
eller dold disharmoni, smärta eller lidande för något väsen. Men ett uppenbaran-
de, som endast kan vara hundra procentig behagsmanifestation utan att utgöra 
disharmoni, smärta eller lidande för något väsen, är ju detsamma som kul-
minationen av ”kärlek”. Logik är alltså detsamma som kär lek. Något som inte är 
logiskt kan inte heller vara kärleksfullt, eftersom det är onyttigt och därigenom 
blir till slöseri med krafter, vilket ju är detsamma som tillintetgörande och ned-
brytning av värden utan något skapande av ett uppvägande, rättfärdigande 

27



resultat. Det måste därför alltid vara ett ”mi nus”, vilket i detta fall alltid är 
detsamma som en mental eller fysisk smärta.
 Kärlekslöshet kan alltså aldrig i något enda fall vara iden tisk med verklig 
logik och är därför primitivitetens främsta och absoluta kännetecken.
 Här kanske någon invänder, att kärlekslösheten mycket väl kan vara 
logisk eller planmässig. När djuren jagar villebrådet eller när människorna visar 
sin företagsamhet i fråga om att hämnas eller konkurrera, avslöjar deras mani-
festationer i stor utsträckning planmässighet, ja till och med raffinerad plan-
mässighet eller ändamålsenlig beräkning, där avsikten inga lunda är att utlösa 
ärliga kärleksbetygelser eller någon form av kärlek. Manifestationerna går alltid i 
motsatt riktning och utlöser underminering, död och undergång för de väsen de 
riktar sig emot. Och denna invändning är helt riktig. Dessa manifestationer är 
till viss grad baserade på logik och kan ut lösa sig i ett resultat eller ändamål, 
som var upphovets önskan eller plan. Men då detta resultat omöjligt kan bli 
verklighet, utan att upphovet omedvetet leds in på ett sluttande plan, där det 
ofrånkomligt glider ned mot en avgrund, från vilken det omöjligt kan återvända 
utan att ha erhållit en upplevelse av obehag eller lemlästning av exakt samma 
slag eller samma grad som det självt utlöst mot sitt offer, blir det här tydligt, att 
anslaget eller attentatet i själva verket var riktat mot upphovet självt. Men kan 
det vara logiskt att göra attentat mot sig själv, med underminering, död, lemläst-
ning, smärta och lidande som följd? – Är det inte en dårskap, som blir större och 
värre, ju mer ”logiskt”, raffinerat, ändamålsenligt den är uppbyggd och ju säkra-
re den därför träffar sitt mål? –
 Att det verkligen är på detta sätt blir till faktum genom upp levandet av 
lidandets djupaste orsak. Men lidandets djupaste orsak kan endast upplevas 
genom utveckling och forskning. Och resultatet härav är ”andlig vetenskap”. 
Andlig vetenskap består alltså inte av några trosformer eller inbillade föreställ-
ningar om, utan kunskapen om livets högsta lagar och princi per, om dess ska-
parmetod och den rätta grunden för dess eviga vidmakthållande. Detta vetande 
åter är rättesnöret för all tillvaro och vägen till den verkliga livsupplevelsen och 
där med förbundna sanna lyckan.
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Månne det finns många människor för vilka den dagliga tillvaron är något abso-
lut stabilt, något absolut lyckligt? Om en människa skulle svara helt ärligt och 
uppriktigt på denna fråga utifrån erfarenheter som hon har gjort med sig själv 
och andra, måste svaret bli nekande. Människorna är inte lyckliga. De är ibland 
lyckligare än annars, men det är inte någon stabil trygghet och lycka.
 Denna instabilitet yttrar sig på lika många områden som det finns 
människor, och den kan börja redan i barndomen. Ett litet barn föds kanske hos 
goda och kärleksfulla föräldrar, passas och vårdas och uppfostras under de mest 
utmärkta förhållanden och har alltså till synes de allra bästa förutsättningarna 
för att få uppleva en lycklig barndom och start i livet. Men plötsligt dör modern, 
och en tid därefter gifter sig fadern igen, och med styvmodern förändras förhål-
landena i hemmet. För barnet står tiden före moderns död som en förlorad lycka; 
det kan inte komma på god och förtrolig fot med sin nya moder, och det känner 
att tryggheten i livet är borta. Något har förgiftats i hemmets atmosfär, och det 
kan det vara många orsaker till, det behöver inte speciellt vara för styvmoderns 
skull. För barnet kan det komma att betyda en skevhet i dess livsinställning, en 
negativitet som följer det resten av livet, om det inte lyckas övervinna den. Det 
finns många sätt på vilka människor kan ha förlorat tryggheten och lyckokäns-
lan redan i barndomen, och om det finns människor som ser sin barndom som 
en särskilt trygg och lycklig period i sin tillvaro, är det ofta därför att den står 
som en lysande kontrast till senare livsperioders upplevelser, där otrygghet, 
smärta och besvikelser har gjort sitt intåg.

Många människor känner trygghet och lycka en stund i förälskelse, förlovning 
och ett äktenskaps smekmånadstid. Det kan vara av kortare eller längre varak-
tighet, men så kommer det kanske ett sammanbrott. Det kan vara dödsfall, 
sjukdom, olycksfall eller den ena partens förälskelse i en annan som är orsaken, 
eller det kan vara helt andra orsaker. Men tryggheten och lyckan är i alla fall 

Fredag

Introduktion till dagens texter

Den första texten skisserar hur ens öde kan ses som en form av lärande, av un-
dervisning, och att vi lever här i den fysiska världen, där det gör ont att tänka 
fel, eftersom det bara är här som man kan lära sig att tänka rätt.
 Sist i artikeln kommer Martinus med ett antal relativt konkreta anvis-
ningar till vad man själv kan göra för att få en bättre livsinställning, och aktivt 
arbeta med på den sista delen av ens utbildning i livets skola.
 I förlängningen av det följer en kort text om de personliga träningsområ-
den där man kan sätta in sin vilja för att bidra till arbetet med utvecklingen av 
ens mentalitet eller medvetande.
 Den sista texten handlar om livets väg. Den har valts här, eftersom den 
beskriver vad det vill säga att vara utbildad i den livets skola som vi har syssel-
satt oss med hela veckan.

Vägen till den sanna lyckan – Kosmos nr 9, 2015

1. Trygghetens upphörande

2. Ingen jordisk människa är immun mot olyckan
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borta och katastrofen, sorgen och smärtan har kommit i stället. Och med dessa 
faktorer följer ofta en ångest och misstro till allt och alla, en besvikelse över att 
lyckan inte kunde fortsätta. Även äldre människor som har en relativt lycklig 
tillvaro bakom sig kan drabbas av sorgerna och olyckorna i ålderdomen, och då 
verkar dessa så mycket mer om människan tidigare har varit bortskämd.
 Vem kan vara säker på att vara helt osårbar, helt fri eller immun gentemot 
olyckan? Ingen kan säga sig vara fri. En del har den uppfattningen att rikedom 
och makt gör dem fria, och de kämpar för att uppnå dessa förmåner, men förr 
eller senare måste de komma till insikt om att lyckan inte kan köpas och att den 
som till synes är mäktig, överlägsen och stor är precis lika maktlös som alla 
andra i livets ödesförhållanden. Även miljardärer och miljonärer och de som på 
annat sätt officiellt är denna världens ”stora”, måste uppleva otryggheten, bl a 
ångesten för att plötsligt inte vara ”stor” längre, att förlora sin makt och position. 
Sådana människors levnadssätt medför ofta att de mycket lättare än människor 
som inte har råd att äta och dricka så mycket utsätter sig för sjukdomar som 
kan vara dödsbringande. Deras sysslolöshet eller tvärtom deras överansträng-
ning för att hålla sig på ”toppen” ger dåliga nerver, som också medför sjukdom. 
Slutligen kan rikedom och makt inte heller fritaga någon från sorger som upp-
levs i förhållandet till släktingar och vänner som plötsligt dör, olycklig kärlek, 
besvikelse över barnen och mycket annat. Den rike har sina sorger och bekym-
mer, och den mindre besuttne såväl som den fattige har sina. En del får olyckan 
som ett plötsligt sammanbrott, andra glider så småningom in i den, men ingen 
undgår att uppleva den på ett eller annat sätt.

Men hur är det då med de människor som kallar sig frälsta eller heliga? De 
måste väl vara ett undantag? Undantaget består i varje fall inte i att dessa 
människor undgår olycka, sorger och lidanden. Även om de går i kyrkan varje 
söndag, regelbundet går till nattvarden och på andra sätt följer en kyrkas, en 
sekts eller en religions dogmer och föreskrifter, finner man lika mycket dem 
bland sjukhusens och lasarettens patienter som deras ”icke-frälsta” eller ”syndi-
ga” medborgare. Och händer det inte att en troende människa i nödens stund 
säger: ”Varför skulle väl detta drabba just mig?” Hon trodde att hon kunde vara 
trygg på grund av sin ”helighet”, men fick uppleva något helt annat. Och då är 
det ju en fråga om hon kan undgå att bli bitter.
 Om tillhörigheten till en viss ras, en tro, en samhällsgrupp, en ålders-
grupp eller ett visst kön skulle predestinera somliga människor till att vara 
lyckligare än andra, skulle livet vara högst orättvist, vilket många människor 
också tycker att det är. Men det beror på att de ser och bedömer förhållandena 
utifrån en tillfällig situation, vars orsaker och verkningar de inte känner. Värl-
den är inte orättvis, och ingen människa upplever mer lidande, smärta och sorg 
än någon annan, även om det till synes kan se så ut. Att bli klar över detta är en 
del av vägen till en varaktig lycka. Men det krävs mer än det. Är det då verkligen 
möjligt för människorna att uppnå en tillvaro utan sorger och lidanden, utan 
besvikelse och bitterhet, utan sjukdom, saknad eller smärta? Det är möjligt, och 
det är också möjligt för den enskilda människan att redan nu börja skapa detta 
tillstånd, dvs skapa de orsaker som en gång i framtiden skall få ett sådant till-
stånd som verkan.

Den jordiska människan i allmänhet och forskarna i synnerhet vet en del om 
förhållandet mellan orsak och verkan. Det är just en sådan kunskap som med-
verkar till att skilja den jordiska mänskligheten från djuren. Men de jordiska 

3. Livets skenbara orättvisa

4. En spirande kunskap om orsak och verkan
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människornas kunskap om förhållandet mellan orsak och verkan ¡ även när det 
rör sig om vetenskaplig kunskap ¡ är ännu mycket ringa. Den är koncentrerad 
till små lokala områden och till förhållandet till den fysiska materien. Detta är 
dock alltid en början, och den kommer med tiden, när människorna har gjort de 
nödvändiga erfarenheterna, att föra dem långt, ja, den kommer faktiskt att föra 
dem till upplevelsen av den sanna lyckan.
 Detta låter kanske märkligt, när man tänker på samma mänsklighets 
situation för närvarande, där krig, uppror, maktmissbruk, mord, förbrytelser 
och alla möjliga psykiska urspåringar florerar mer än någonsin tidigare i 
mänsklighetens historia. Men vilka har skapat orsaken till dessa tillstånd? Det 
har de jordiska människorna själva. Och vilka kommer att vara i stånd att 
skapa de orsaker som kan medföra helt andra och nya tillstånd? Också de 
jordiska människorna själva. Men det kan man ju inte förvänta att de kommer 
att göra! Man kan inte förvänta att ryssarna, amerikanerna, kineserna eller 
något annat folk plötsligt endast är inställda på att skapa fred. Nej, det kan man 
inte, även om statsmän och politiker säger att det är det de vill. Men då är väl 
situationen hopplös? Nej, det finns inte bara hopp, det finns garanti för att 
människorna skall komma ut ur all sin olycka och smärta och allt sitt lidande. 
Människorna i allmänhet är bara inte i stånd att se det och veta vad de skall 
göra, de är ännu utan kunskap om livslagarna och därmed också om de orsaker 
som skall ge freden och lyckan som verkan. Visserligen har detta sagts till dem, 
inte minst Kristus har gjort det och med sitt liv och sin död ¡ med sitt exempel ¡ 
visat dem vad som är vägen, sanningen och livet. Men de förstod honom inte, de 
byggde upp en dogm- och ceremonireligion med försoningslära, frälsning och 
lycka efter döden för de troende och evig förtappelse och helvetets plåga för de 
otrogna. Detta kan man naturligtvis inte förebrå någon. Ty människorna måste 
handla utifrån sina förutsättningar, utifrån sin kunskap och insikt. De måste 
handla utifrån det utvecklingssteg de står på, och de kan inte tänka och handla 
på annat sätt. Men detta betyder inte att kristendomen inte har haft sin utomor-
dentligt stora betydelse för mänsklighetens utveckling, i synnerhet här i 
västerlandet.

Och vilka är det som har användning för den andliga vetenskapen? Det är de 
människor i vilkas medvetande sorger, lidanden och besvikelser har väckt för-
mågan till medkänsla med andra som har det svårt. Alltså människor vilkas 
känsloliv har utvecklats till en kärleksförmåga inte blott riktad mot ett väsen av 
motsatt kön, utan mot omgivningen över huvud taget. Detta mänskliga känsloliv 
gör dem inte sentimentala, ty samtidigt har deras logiska sinne, deras förmåga 
att tänka och att få överblick över orsak och verkan också utvecklats. Dessa 
människor är mogna att lära sig tänka logiskt inte endast på fysiska, utan 
också på andliga områden. Och sådana människor kommer det att bli fler och 
fler av i framtiden. Detta kommer att medföra en kursändring i vetenskaplig 
riktning inom mentala och andliga områden. Inte i den betydelsen att det är en 
vetenskap som är förbehållen människor med en bestämd utbildning. Man kan 
snarare säga att de människor som kommer att bli mottagliga för den kosmiska 
logiken är de människor som livet självt har utbildat. Det är de som har gått 
igenom stora svårigheter och börjat känna vad som absolut inte kan löna sig.
 En ny form av trygghetskänsla skall växa fram i dessa människors sin-
nen. De kommer inte att vara rädda för döden, ty de skall lära sig förstå att det 
inte finns någon död, utan blott förändring från ett tillstånd till ett annat, en 
förvandling genom reinkarnation eller återfödelse, som i sig själv är en utveck-

10. En ny livsinställning
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ling. Och denna utveckling kommer med tiden att föra människan till ett till-
stånd som är den sanna lyckan, eftersom den kommer att vara fri från otrygg-
het, från sjukdom och besvikelse och från alla de former av olycka som plågar 
vår tids mänsklighet. Detta kommande tillstånd skall inte uppnås genom mirak-
ler och inte heller genom en ”försoning” med en vred gud. Gudomen är den förste 
att veta att inget väsen för närvarande kan vara annorlunda än det är. Denna 
kunskap skall också människorna tillägna sig. Och detta kommer att hjälpa 
dem att förlåta sin nästa och inte begära att han skall tänka eller handla utifrån 
erfarenheter som han ännu inte har gjort. Men om det nu är mot en själv som 
det handlas ”orättvist”? Då betyder det något att ha lärt sig att förstå lagen om 
orsak och verkan i ödesskapandets och reinkarnationens perspektiv. När man 
vet att det inte kan hända en något som helst annat än det som man själv är den 
innersta orsaken till och att man själv i detta eller tidigare liv har sått det öde 
som man nu måste skörda, då finns det ingen att bli vred på. De andra som 
man tidigare kritiserade och som man hatade, avskydde eller föraktade, ses som 
redskap som av försynen används till att man genom dem skördar såsom man 
har sått. Inte som straff, utan som lärdom och undervisning i vad som lönar sig 
och vad som inte lönar sig, om man vill vara människa. Lyckan uppnås så 
småningom genom den förändring som sker med människans sinne. Ty den 
verkliga lyckan är ett medvetandetillstånd som är oberoende av de yttre 
förhållandena.

De jordiska människornas historia är egentligen en korsfästelsens historia, ty 
varje gång en jordisk människa på nytt inkarnerar i fysisk materia eller får en 
ny fysisk kropp, är hennes medvetande ”fastspikat” vid det ”kors” som den 
nämnda kroppen utgör. Men skulle människan då inte kunna utvecklas blott 
genom att leva i andliga världar utan fysisk inkarnation? Nej, till dess att männ-
iskan verkligen har lärt sig att tänka i överensstämmelse med livets lagar, måste 
hon inkarnera i fysisk materia, ty det är det enda kosmiska område där det gör 
ont att tänka fel. Och det är denna lärdom, denna undervisning som efter hand 
lär henne att tänka riktigt. Ingenting som helst av den motgång och de besvär-
ligheter som ni eventuellt möter har förorsakats av andra än ni själva. Detta 
gäller sorger och besvikelser, och det gäller sjukdomar. Men om ni försöker bära 
ert öde med tålamod där det för närvarande inte kan ändras och om ni samti-
digt försöker arbeta med er själva, att förändra era vanor så småningom i en mer 
mänsklig riktning, då skall ni märka hur tryggheten och lyckan kommer inifrån 
er själva. Er lycka skall inte vara avhängig av en annan människas inställning 
till er, utan av er egen inställning till vederbörande och till omgivningen över 
huvud taget. Om ni efter hand kan förändra er inställning från motvilja, miss-
unnsamhet, svartsjuka, irritation, vrede, bitterhet och surhet till välvilja och 
vänlighet och förståelse av att ingen kan vara annorlunda än han eller hon är 
för närvarande och att det inte är er uppgift att göra om dem. Det skall nog livet 
sörja för. Det som är er uppgift är att medverka till att göra om er själva, och 
även om det är svårt har modellen för ”den riktiga människan” eller ”människan 
som Guds avbild”, Kristus, också här lärt er en metod som kan vara till stort 
gagn, och det är bönen. Genom ert förhållande till den eviga Gudomen kommer 
ni efter hand att kunna uppnå en inre trygghet som kommer att hjälpa er i varje 
situation. Då håller er ”korsfästelse” på att bli ”uppståndelse”, då blir er korsfor-
made organism ett kärlekens ljuscentrum och lyckan blir något som skapas 
genom era tankar och handlingar och er närvaro. Och den blir något som ni sår; 
och som en människa sår, så skall hon också skörda.

11. Från ”korsfästelse” till ”uppståndelse”

Från ett föredrag hållet i Klint söndagen den 6 juli 1947. Bearbetat 
av Mogens Møller. Bearbetningen godkänd av Martinus.
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Vi har nu kommit till vägens slut i denna vår lilla kortfattade översikt över livets 
väg eller vägen till paradiset. Vi har genom denna översikt fått en liten inblick i 
hur väsendena en tid nödvändigtvis måste leva i två världar: den andliga värl-
den, som är den primära och hemvisten för alla levande väsens livsupplevelse 
och skapande, och den fysiska världen, som är ett livsviktigt tillbyggt område, 
vars materia är det material som Gud använder för att omskapa de levande 
väsendena till sin egen avbild. Utan denna materia skulle, som vi sett, allt ska-
pande av medvetande vara omöjligt. Det är därför en livsbetingelse för de levande 
väsendena att för en tid få inkarnera i denna materia, för att här, som vi också 
tidigare påpekat, kunna uppleva hur deras levnadssätt skall vara och hur det 
inte skall vara och därigenom förkovras i upplevelsen och praktiseringen av 
detta: att vara ett med Gud. Reinkarnationsprincipen eller väsendenas långa rad 
av fysiska jordeliv framträder därför här som Gudomens stora och breda lands-
väg fram till hans eget strålande och eviga paradis på allvishetens, allkärlekens 
och allmaktens högsta tinnar. Här i detta allt överglänsande högsta paradis 
befinner vi oss vid slutmålet för allt livs rörelse mot ljusets höjder eller den evige 
Fadern. Det finns inte ett enda levande väsen i det fysiska världsalltet som inte 
färdas på denna väg som leder till alla väsens gudomliga hemort. Denna livets 
väg är oerhört lång, men vi har sett att det är väl sörjt för den trötte vandrare 
som skall färdas på den. Här finns många härbärgen, som är uppförda i samma 
glada och lyckliga stil som fadershemmet eller Guds eget paradis, vilket är målet 
för alla som färdas utmed denna gudomliga väg. Här kan den betryckte vand-
rande gudasonen övernatta, vila ut och bli delaktig av hela den faderliga kärle-
kens livsvärme och välbefinnande. Här kan han få sin slitna och skröpliga 
fysiska ”resdräkt” utbytt, ja få en helt ny färdutrustning, så att han frisk och 
med nytt livsmod kan bege sig ut på en ny etapp, till nästa härbärge. På så sätt 

I ett inlägg i Kosmos nr 3/1933 pekar Martinus på några områden, där vi 
alla med stort utbyte kan träna oss i utveckling av vår egen mentalitet 

genom att sätta in vår viljekraft på detta:

• Uteslut begreppet ”fiender” ur ditt medvetande.
• Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av obehag, som 

riktas mot dig.
• Säg aldrig själv något ont om någon eller något.
• Var absolut sann eller ärlig i alla livets förhållanden.
• Var absolut opåverkbar av smicker, ros eller tadel.
• Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa.
• Låt aldrig din tanke avvika från att sysselsätta sig med på vilket sätt du 

absolut bäst kan tjäna dina medväsen; då utför du den allra högsta form av 
yoga eller den fullkomligaste träning av den del av utvecklingen som är ställd 
inom din viljas räckvidd och som i förening med den övriga delen av livets 
egen bearbetning av din natur slutligen skall föra dig fram till den moraliska 
genialiteten eller omskapa dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en 
”gudamänniska”.

Småboken Vejen til Paradis

Kap. 56  Livets väg eller vägen till paradiset

Personliga träningsområden
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Den stora födelsen är en andlig process, genom vilken den härför genom jordeliv-
en utvecklade och mogna människan får sina latenta kosmiska förnimmelseför-
mågor öppnade. Med dessa förmågors utveckling blir hon nu absolut suverän i 
kosmiskt vetande och kosmisk livsuppfattning. Hon har blivit sin egen orubbliga 
kosmiska ljuskälla. Därmed har hon uppnått förmågan att genom egna sinnen 
uppleva sin odödlighet, sin identitet som gudason och sitt gudomliga broderskap 
med alla levande väsen. Hon älskar allt och alla. Hennes fysiska liv och normala 
öde har blivit ett med hennes önsketillvaro eller paradis. Hon har blivit en 
människa skapad till Guds avbild och like. I detta tillstånd har hon nått fram 
till ett liv i uppfyllelsen av den högsta av alla sina önskedrömmar: att vara ett 
med den evige Fadern i hans allvishet, allkärlek och allmakt. När människorna 
eller gudasönerna har nått fram till denna fullkomliga tillvaro, behöver de inte 
längre lämna den andliga världen eller sitt sanna, permanenta paradis för att 
låta sig födas i fysisk materia. De har nu lärt sig tänka fullkomligt logiskt både i 
utvecklandet av sitt sätt att vara och i annat skapande och är därmed på mot-
svarande sätt fullkomligt kvalificerade till att skapa i den andliga materien. 
Därför kan de nu fortsätta sin tillvaro i spiralkretsloppets högsta andliga värl-
dar. Där kan de obehindrat få utlopp för hela sin genialitet i utvecklandet av 
intellektualitet och kä rlek och uppleva den härigenom kulminerande skapar-
glädjen. De kan inte längre göra fel. De är fullärda i livets skola. De har själva 
blivit paradisiska i praktisk verklighet. Och på denna verklighet vilar deras 
paradis, som nu blivit permanent, i och med att väsendena inte längre är under-
kastade reinkarnationen eller återfödelserna. De ser med sitt vakna dagsmedve-
tande Gud i alla väsen och ting. Tack vare sin kulminerande kunskap och för-
måga till kärleksskapande utgör de nu tillsammans med likasinnade väsen 
Gudomens skapande och kärleksutvecklande medvetandeorgan. Det är med 
hjälp av dessa väsen som Gudomen blåser in livets ande eller sitt eget medvetan-
de i framtida världars eller himlakroppars levande väsen, utlöser idéerna till 
deras organismer, former och gestalter. I de högsta andliga världarna, där väsen-
dena således är fria från reinkarnationen och där deras fullkomligt logiska 
tänkande och skapande har nått sin höjdpunkt, kan de som nämnt obehindrat 
utveckla hela sitt kosmiska medvetandes genialitet i den materia som automa-

fortsätter han från härbärge till härbärge på den långa resan mot livsäventyrets 
stora uppenbarelse eller lösningen på livsmysteriet eller världsalltets gåta. De 
fysiska jordeliven är det levande väsendets vandringsetapper mellan härbärgena. 
Dessa i sin tur är detsamma som det levande väsendets andliga tillvaro eller 
uppehåll i paradiset mellan sina fysiska jordeliv. Vi har redan sett vad dessa 
paradis betyder för det levande väsendet. Det får här tillfälle att för en liten tid 
kasta av sig respackningens tunga mentala bördor, sorger och bekymmer, sina 
lidanden och besvärligheter och iklädas sin himmelska furstedräkt: fredens, 
glädjens och lyckans strålgloria, samtidigt som det här får leva i uppfyllelsen av 
sina, för ögonblicket högsta tänkbara, önskedrömmar. Och efter att på så sätt ha 
dvalts i Faderns kärlek, genomströmmats av nytt livsmod och fått nya gudomliga 
krafter, ny fysisk organism eller ”resdräkt” kan den evige gudasonen åter ge sig 
ut på resa i den fysiska världen och tillryggalägga etappen till nästa härbärges 
faderliga välsignelse. På så vis fortsätter han vidare och vidare längs den långa 
kosmiska livsvägen fram till sitt slutliga, allt överstrålande himmelska hem hos 
sin evige Fader och får uppleva hans direkta välsignelse och kärleksfulla omfam-
ning. Det är detta Gudomens mottagande av sin hemvändande son som vi kän-
ner till under benämningen ”den stora födelsen”.

Kap. 57  Livets högsta paradis
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tiskt lyder tanken, önskan och viljan helt utan hjälp av yttre företeelser. Och här 
kan de vandra i Guds egen minnes- och dagsmedvetandesfär. Främmande 
 himlakroppar och världar med sina sagolika detaljer och företeelser, olika slag 
av mänskligheter, djurvärldar och vegetabiliska livsformer träder här fram inför 
den förundrade gudasonens kosmiska syn. Då han är identisk med evigheten, 
blir på hans viljas bud den förflutna tiden och framtiden till nutid. Han färdas 
genom solars kulminerande eld såväl som genom planeters bottenfrusna hav 
eller isregioner. Till följd av sin kosmiska suveränitet och särskilda materiesub-
stans är han opåverkad av allt tids- och rumsdimensionellt. På samma sätt 
färdas han lika obehindrat genom atomvärldarnas mest förtätade områden som 
genom världsalltets tomrum. Då han är oberoende av storlekar, färdas han lika 
obehindrat i makrokosmiska och mikrokosmiska världar som i sin egen mellan-
kosmiska hemortszon. Tusentals kilometer upplever han med samma lätthet 
som en enda meter, och en meter som tusentals kilometer. Därför blir för denne 
gudason – som är ett med Fadern – en dag som tusen år, och tusen år som en 
dag. Här är Gudomens skapande av människan till sin avbild fullbordat. Hon 
har blivit ett med vägen, sanningen och livet. Det är hennes tillvaro eller livsform 
som bildar Gudomens allt genomträngande strålgloria. 
 Och på så vis vandrar i dag varje ännu icke färdigt levande väsen på 
vägen mot paradiset och skall en gång vid den långa vägens slut bli mottaget av 
den evige Fadern, världsalltets Gudom. I hans kärleksfulla famntag och välsig-
nelse, och såsom varande ett med hans andes ljusflöde, skall väsendet från livets 
höjder tindra och utstråla hans allvishet, allkärlek och allmakt över världar, 
solar och vintergator.
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