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Till varje dag läses utvalda texter som har valts ut för att sätta in filmerna i ett 
kosmiskt perspektiv. Därutöver finns det frågor, som syftar till att inspirera och 
väcka till eftertanke och en djupare förståelse i gruppsamtalen. Frågorna är 
därför oftast öppna och har inga färdiga svar.

Vi träffas varje dag i föredragssalen kl. 11, där vi ser videofilmerna som beskrivs 
nedan. Därefter fortsätter vi i grupperna, där vi talar om videofilmens ämnen, 
sedda i ett kosmiskt perspektiv mot bakgrund av texterna i detta kompendium.

Att frigörA det mänskligA

Vi lever i en brytningstid, där ett nytt sätt att se på människans potential och 
frigörelse växer fram. I skolans värld behövs nya former av motivation, som 
bygger på individens önskan och behov. Vi frigör oss successivt från gamla 
auktoritära system inom religion och politik, och söker nya former av human 
vägledning och ledarskap. I uppbyggandet av en ny världskultur, behöver vi 
förstå medvetandets natur och villkoren för dess utveckling. Frigörelsen från 
materiell bundenhet och löneslaveri, kräver en ny samhällsordning. När 
maskinerna och robotarna ersätter fler och fler arbetsuppgifter, blir önskan 
om en rättvis fördelning av arbetstid och lön oundviklig. Avgörande för denna 
kultivering av människans tilltagande humanitet är förståelsen av 
reinkarnationen.
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 [...] Eftersom vetenskapen utgör den första begynnande kunskapen om 
världsalltet och tillvaron, blir den den kosmiska eller andliga världens periferi. 
Den är det gryende kosmiska medvetandet. Den är den friska sjöluften i närheten 
av havet. Den moderna vetenskapen är alltså i själva verket ett orubbligt bevis för 
jordmänsklighetens förandligande. Tag bort vetenskapen från dess medvetande, 
och kvar blir blott ett primitivt djurmedvetande, mottagligt endast för grov påver-
kan. Det skulle enbart representera väsen som omöjligt kunde uppfatta det klara 
ljuset från en skriven bok eller det språk ett genialt konstverk talar, som omöjligt 
kunde binda de materiella krafterna genom motorer och andra maskiner, genom 
kommunikationsmedel till lands och sjöss, genom luften och under vattnet, väsen 
som inte kunde skapa byggnadsverk, kläder och bruksföremål, ja, väsen som inte 
ens kunde uttrycka sig genom ett fullständigt språk. Med hjälp av vetenskapens 
resultat kan det svaga tickandet av ett ur höras från pol till pol och alla jordens 
folkslag på en gång lyssna till ett och samma föredrag. Med hjälp av mikroskop 
och teleskop har jordmänniskan förlängt sin materiella syn hundratals gånger in i 
den mikrokosmiska såväl som den makrokosmiska världen. Från universitet, 
skolor och läroanstalter strålar det kosmiska ljuset i form av vetenskap ut över 
hela världen. Det vilar som nyfallen snö i allt, på allt och över allt. Vetenskapen är 
således ett första fundamentalt resultat av en högre andlig energis inträngande i 
tyngdenergin eller den fysiska världen. [...]

Presentation: engelskt tal, svenska undertexter. 11 minuter.
Salman Khan har utvecklat en nätbaserad akademi, där man har fri tillgång till 
undervisning via självstudier. I filmen berättar han om skillnaden mellan att 
lära för livet eller att enbart lära med syftet att klara nästa examen. Det avgö-
rande är att vi genomför inlärandet utan kunskapsluckor, för att därmed vara 
bättre rustade till nästa nivå av lärande. Detta kommer att öppna helt andra 
potentialer i människors möjligheter till inlärning.

måndAg

Livets Bog, del 1

St. 180  Vetenskapen som den andliga världens periferi

Att lära för livet – i stället för examensprov
(Let's teach for mastery – not test scores)

Sal Khan, november 2015 at TED Talks Live

Texter från Tredje testamentet:
Livets Bog, del 1 – st. 180
Livets Bog, del 3 – st. 737
Logik – Inledningen
Ordet – Kosmos nr 9, 2003 – st. 6–8
Vad är livet? – Kosmos nr 9, 2002 – st. 1
Den kosmiska läroanstalten – Kosmos nr 2, 2013 – st. 8, 9
Småboken – Mänskligheten och världsbilden – kapitlen 19, 24
Två världar –  Kosmos nr 10, 2003 – st. 10
Livets Bog, del 5 – st. 1735
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Om talanger inte uppstår genom tänkande, erfarenhet och övning, vartill då all 
den undervisning som ordnas över hela den civiliserade världen? – Varför låta 
barnen gå i skola och sätta unga människor i hantverkslära eller högre former av 
studier? – Kan vi inte just här med rent fysiska sinnen följa en talangs hela ut-
veckling? Är det inte så, att vi först får kunskap antingen genom teoretisk under-
visning eller genom praktisk upplevelse eller erfarenhet? – Är inte denna kunskap 
eller erfarenhet talangens allra första upprinnelse? – Talang är ju detsamma som 
rutin eller skicklighet. Men är inte skicklighet utan kunskap eller erfarenhet en 
omöjlighet? Talangens allra första stadium är alltså vanlig kunskap eller erfaren-
het. Det är detta talangens första stadium som vi här i ”Livets Bog”, och i de 
kompletterande skrifterna av samme författare, betecknar med begreppet 
”A-vetande”.
 Men detta ”A-vetande” kan inte existera utan att i sin tur bli fundamentet 
för väsendets viljemanifestation. Är det inte ett känt förhållande, att det inte finns 
något annat medel varmed ett normalt väsen medvetet kan reglera sin vilja, än 
sina erfarenheter eller det som väsendet vet, eller tror sig veta? – Men i och med 
att detta vetande, alltså ”A-vetandet”, blir till en regulator av viljan, så blir samma 
vetande omsatt i handling. Och med vetandet omsatt i handling kan väsendet 
erfara om denna handling är till fördel eller nackdel för dess existens. Är den till 
fördel, kommer den att upprepas gång på gång. Men därmed blir den ju identisk 
med övning. Där väsendets vetande på så vis nått fram till handlingsstadiet eller 
blivit en permanent men alltjämt medveten viljemanifestation, betecknar vi det 
som ”B-vetande”. Men när handlingen återupprepas gång på gång, blir den till en 
vana. Att den blir till en vana betyder, att den efter hand blir till en självständig 
funktion, som kan utlösa sig helt automatiskt, i vissa situationer till och med utan 
medverkan av individens dagsmedvetna vilja. En vana är alltså ett slags automat-
funktion, som väsendet har uppodlat genom ständig upprepning eller övning. 
Vanan är det mästerskap som uppnås genom övning. Att en ständig upprepning 
av en handling kan bli till automatfunktion beror på att väsendet genom denna 
upprepning får ett självständigt centrum utvecklat i hjärnkroppen för just denna 
funktion, så att dess eget dagsmedvetande därigenom kan bli avlastat eller 
frigjort till förmån för nya tankemanifestationer. När en viljemanifestation eller ett 
”B-vetande” har manifesterats i ett så stort antal upprepningar att det blivit till en 
automatfunktion, som i huvudsak kan fungera utan någon särskild koncentration 
eller medveten medverkan från väsendet, utgör det ju ett nytt stadium. Här har 
det blivit exakt det vi menar med en talang. När ett vetande har nått detta ”ta-
langstadium” hos väsendet, betecknar vi det som ”C-vetande”.

[...] 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 veten-
skapliga verk eller småskolans 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 

Livets Bog, del 3

Logik – Inledning

St. 737  Talangens utveckling i form av ”A-vetande”, ”B-vetande” och ”C-vetande”
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erfarenhetsupplevelsen, och denna återigen kan ju omöjligt vara annat än ett 
uttryck för vad livet berättat för honom.
Livet är alltså tillvarons största och verkligaste skola. Det är själva böckernas 
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. [...]

Genom andra människors tal och skrift kan varje människa lära sig mycket, 
men livets eget tal kommer till oss inte bara från andra människor, utan från 
hela naturen. Naturen är både skrift och tal för den som kan se och höra med 
öppen håg och öppna sinnen. ”Adam gav djuren namn” fick vi lära oss som barn, 
och det symboliserar att människan vid en bestämd tidpunkt i sin utveckling 
börjar uppleva naturen medvetet, dvs. växelverka med den inte bara genom 
instinkter, utan också med känsla och intelligens och efter hand också med 
intuition. Att människan ger de olika företeelserna i naturen namn, sker ju inte 
bara för att rabbla upp en massa namn, utan det är uttryck för att människan 
lär känna naturen och de olika naturfenomenens inbördes sammanhang. Hon 
skapar den tankekatalog som utgör hennes dagsmedvetande, vilket ständigt 
utvecklas genom nya erfarenheter. Människan lär sig läsa i livets bok, som är 
själva naturen, hon lära sig stava, att bilda ord och meningar och få ut en bety-
delse av det. Den verkliga betydelsen har människan dock ännu inte hittat fram 
till, hon stavar sig fortfarande mödosamt fram genom naturens språk och är 
benägen att fästa sig vid detaljer och enskilda ord eller bokstäver utan att kunna 
se den helhet de bildar. Sådan är själva den materialistiska livsinställningen. 
Den materialistiskt inställda människan stirrar sig blind på de enskilda bokstä-
verna i naturens eller livets bok. Men bokstäver har ju ingen betydelse om de 
inte sätts samman till ord och meningar som ger betydelse. På samma sätt har 
naturens detaljer, som kan vägas och mätas, inte heller någon annan betydelse 
än den de får i förhållande till den helhet vari de är detaljer. Och liksom det är 
en tankevärld eller andlig värld som ger sig till känna genom bokstäver, ord och 
meningar, är det också en andlig värld som uppenbarar sig genom naturens 
detaljer, antingen dessa detaljer är elektroner och atomer eller de är växter, djur 
och människor eller planeter, solsystem och vintergatssystem.

Så länge den materialistiskt inställda människan endast vill erkänna det som 
kan vägas och mätas som verklighet, är hon, hur vetenskapligt inställd hon än 
är, att likna vid ett väsen som vandrar omkring i ett jättebibliotek med många 
tusen böcker utan att kunna förnimma annat än trycksvärta och papper. Ett 
bibliotek är en plats där andlig kraft är uppmagasinerad i fysisk materia, och 
genom den process vi kallar läsning kan den frigöras och uppladda det mänskli-
ga medvetandet. En bok som intresserar en människa är ju som ett element som 
ger energi till en mottagarapparat. Och boken har den fördelen framför ett van-
ligt elektriskt element att den inte innehåller mindre kraft för att en människa 
mottagit impulser genom att läsa den eller hundra människor har gjort det. [...]

Ordet – Kosmos nr 9, 2003

6. Människan lär sig läsa i livets bok, som är själva naturen

7. En intressant bok är som ett ”uppladdningselement” som människan kan ta emot impulser ifrån
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För att komma vidare i sin utveckling måste den jordiska människan lära känna 
det levande ordet och inte nöja sig med den döda bokstaven. Detta gäller natur-
ligtvis inte bara för vetenskapen, utan det gäller för allt, också för religionen. 
Liksom naturen är Gudomens tal till människan, är också religionerna det. Och 
människan skall så småningom bli klar över att naturen och religionerna i 
själva verket berättar samma sak. Det kan naturligtvis inte finnas två former av 
sanning eller verklighet, en som är vetenskaplig och en annan som är religiös. 
Det är samma verklighet, och den andliga vetenskapen vill visa människorna att 
det är samma Gudom som talar genom religionerna och genom naturen. Männ-
iskorna har den uppfattningen att naturen bara är något fysiskt och att religio-
nerna bara är något andligt. Men detta är inte riktigt. Alla naturens fysiska 
processer, dess kretslopp och energiutlösningar, som visar den mest hårfina 
logik i sina inbördes förhållanden, skulle över huvud taget inte kunna äga rum 
om det inte fanns tanke och därmed en tankevärld och ett tänkande väsen 
bakom. Människan är ju själv en del av naturen, och att människan kan tänka 
och skapa och äger humana känslor, är därför också en naturprocess. Alltså 
kan vi bara genom att betrakta oss själva se att naturens värld också är en 
andlig värld. Det finns ett gammalt ord som säger: ”Känn dig själv, och du kän-
ner hela universum.” Och det är riktigt. Människan känner varken sig själv eller 
universum ännu, även om hon vet mycket om sin fysiska organism och om 
planeter, solar och vintergator. Denna fysiska kunskap är endast ”trycksvärta 
och papper”, och för att verkligen kunna veta något måste den jordiska männ-
iskan lära känna den andliga världen, som finns både bakom hennes egen 
organism och bakom det fysiska universum.

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.   [...]   Men för att livet skall kunna bli så full-
komligt och så intimt som möjligt, 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 korrespondera mer och mer med föräldrarna, det blir en fullständi-
gare och intimare korrespondens.

8. Det är samma Gudom som talar genom religionerna och genom naturen

Från ett föredrag på Martinus Institut måndagen den 5 april 1948.
Första gången infört i Kosmos nr 9/1973. Bearbetat av Mogens Møller.
Bearbetningen godkänd av Martinus. Översättning: RN

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

Vad är livet? – Kosmos nr 9, 2002

1. Livet är en stor undervisning
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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 
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 

Den kosmiska läroanstalten – Kosmos nr 2, 2013

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

9. Vi ska alla lära oss att bli medarbetare i den kosmiska läroanstalten
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[...] Vad har då resultatet blivit av den rent materialistiska forskningen? – Det har 
blivit en överdådig kunskap om mekanik och kemi, en genial förmåga att sätta 
sig in i hastigheter, vibrationer eller rörelser. Ja, en så genial förmåga att väsen-
det här har kunnat efterlikna själva naturens mekanik och kemi och därmed till 
en viss grad göra sig till herre över elementen. Men om den psykiska eller osynli-
ga sidan bakom mekaniken och kemikalierna eller bakom energiutvecklingen 
vet de materiella forskarna ingenting utöver detta att de vet att de själva existe-
rar. [...]

[...] En människa, vars psyke eller medvetande endast är baserat på ren, kall, 
materialistisk vetenskap, är ännu endast en kosmisk sömngångare. Hon är ett 
kosmiskt medvetslöst väsen, i vars hand dödens vapen kan kulminera just på 
grund av den bristande kunskapen om det kosmiska ansvaret. Så länge hon inte 
vet att hon är ett kosmiskt eller evigt väsen, kan hon ju heller inte veta att hon 
har ett kosmiskt ansvar och att hennes öde, hennes lycka eller olycka helt är 
baserade på detta ansvar.

Det kan den psykiska eller andliga vetenskapen, som visar livets psykiska struk-
tur och andliga lagar. Den har kommit in i världen vid en tidpunkt då människ-
orna så smått börjar bli mogna för den efter att först ha lärt känna den fysiska 
vetenskapen och med hjälp av den behärska de fysiska krafterna. Men den 
andliga vetenskapen är inte bara en kulturfaktor som fortsätter där den fysiska 
vetenskapen inte kan komma längre med mått- och viktfacit. Den är också den 
levande faktor som kan hjälpa många sökande människor som inte längre inspi-
reras av dogmatik att öppna sitt medvetande för de kosmiska impulser som 
ständigt vibrerar i jordklotets atmosfär. Men nu skall det inte längre vara mys-
tik, det skall bli dagsklar vetenskap. Människorna kommer en gång i skolan, 
liksom de i dag lär sig fysik och kemi, att lära sig kosmisk kemi, dvs. de kommer 
att lära sig hur människan skall blanda de kosmiska energierna i sina sinnen, 
för att resultatet skall kunna bli fred och kärlek till nästan. [...]

stora examen, som är den kosmiska invigningen eller den stora födelsen.
Från ett föredrag på Martinus Institut söndagen den 3 mars 1944. 
Manuskriptet till föredraget bearbetat av Mogens Möller. Bearbetningen 
är godkänd av Martinus. Tryckt första gången i Kontaktbrev nr 8, 1958.
Översättning: Lars Palerius

Från ett föredrag på Martinus Institut. söndagen den 25/9 1949.
Första gången infört i Kosmos nr 6/1973. Bearbetat av Mogens Møller.
Bearbetningen godkänd av Martinus.
Översättning: RN

Småboken Mänskligheten och världsbilden

Kap. 19.  Varför den materialistiska vetenskapen inte har någon möjlighet att lösa livsmysteriet

Kap. 24. Varför den varaktiga freden omöjligt kan skapas utan andlig vetenskap

Två världar – Kosmos nr 10, 2003

10. Den andliga vetenskapen kan hjälpa den sökande människan att öppna sitt  
 medvetande för de kosmiska impulserna
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Förslag till frågor att reflektera över:
1. Vilken roll har den fysiska vetenskapen spelat i mänsklighetens utveck-

ling? På vilket sätt har den fysiska vetenskapen hjälpt mänskligheten?
2. Vad kan den fysiska vetenskapen inte hjälpa oss med och inte ge svar på? 
3. Hur skiljer sig lärdomen från utbildningsinstitutioner från lärdomen från 

livets skola? 
4. I perspektivet av skaparen och det skapade, vad beskriver skolbetygen, och 

vad är det de inte beskriver?
5. Hur stämmer filmens förslag om lärande överens med Martinus’ A-, B- och 

C-vetande?

Vi har nu sett att detta mål eller denna bestämmelse endast kan vara att skapa 
och uppnå fred, såväl för den enskilde individen som för mänskligheten i sin 
helhet. Då freden endast kan grundas på nästakärleken, ja utgör själva nästakär-
leken, skall vi nu rikta vår blick mot denna vår djupaste medvetenhetsfaktors 
innersta källa. Att det verkligen är förståelsen och utvecklingen av kärleken det 
rör sig om torde nu vara självklart för varje normalt begåvad intellektuell männ-
iska, eftersom det dock är ett orubbligt faktum, att det inte finns något som 
mänskligheten mera trängtar och hungrar efter än just sympati eller kärlek. Och 
var skall denna kärlek komma ifrån, om inte varje enskild individ sätter i gång 
och gör vad han kan för att utveckla den i sin egen natur. Den är för dagen långt 
mera nödvändig än såväl skolundervisning som universitetsutbildning och andra 
former av mänsklig utveckling.   [...]   Därför må nu alla rikta blicken mot allkärle-
ken eller närmare bestämt nästakärleken.

Livets bog, del 5

St. 1735. Alla måste nu inrikta sin forskning på allkärleken eller nästakärleken
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När en funktion blir till en vana blir den automatisk, vilket innebär att den blir 
självständig och kan fungera på egen hand utan individens vakna, medverkande 
dagsmedvetande. Vi vänjer oss dagligen vid funktioner som i början endast 
mödosamt kan äga rum i kraft av vår vilja, men efter hand som funktionerna 
upprepas blir de till ett vanemedvetande. Vi behöver till exempel således inte 
medvetet beordra våra fötter att röra sig växelvis, när vi går på gatan eller vägen. 
Det lilla barnet måste ju med stor möda, och med viljan koncentrerad på båda 
benen, lära sig att gå. Men efter hand som det har övat tillräckligt många gång-
er, kan det till sist gå utan att det behöver ägna sina ben eller fötter en tanke. Är 
det inte precis samma sak när det gäller att cykla? Är inte förmågan att balanse-
ra något som likaledes blir till ett vanemedvetande genom upprepad övning? Allt 
som ett levande väsen upprepar tillräckligt många gånger, blir till sist en vane-
funktion och behöver inte mer individens vakna uppmärksamhet. Individen är 
nu fri att utföra andra manifestationer, där denna uppmärksamhet ännu är 
nödvändig. På detta sätt har alla våra organfunktioner blivit till och kan därför i 
dag fungera utan vår medverkande, vakna vilja. Att fosterutvecklingen sker 
automatiskt och således inte behöver det aktuella jagets vakna, fysiska dags-
medvetna medverkan, är således tämligen självklart när man i tillräcklig grad 
förstår hur förmågor och anlag byggs upp i organismerna.

Varje organism som blir till, skapas alltså på initiativ av ett diskarnerat väsen, 
vilket vill säga ett jag eller ett väsen som inte har en fysisk organism och därför 
begär en sådan. Vilken roll spelar då föräldrarna? De spelar den viktiga rollen 
att de i kraft av sin sexuella struktur och parningslust utvecklar den anpass-
ning av materien eller för fram den upp till den våglängd, som är nödvändig för 

Presentation: engelskt tal, svenska undertexter. 31 minuter.
I denna dokumentärfilm möter vi forskare, som undersöker om människan har 
en altruistisk gen. Varför är barn och vuxna hjälpsamma, också gentemot 
människor och djur de inte känner? Hur påverkas förmågan till empati av den 
känsla av tillhörighet, vi har till dessa personer? Vi får inblick i några projekt, 
där de medvetet stimulerar ett mänskligt beteende.

tisdAg

Det primära besättandet 1 – Kosmos nr 4, 2014

5. Hur förmågor och anlag byggs upp i organismen

6. Det diskarnerade väsendet tar föräldrarnas sädeskropp i besittning

Godhet i generna

Texter från Tredje testamentet:
Det primära besättandet 1 – Kosmos nr 4, 2014 – st. 5–7
Livets Bog, del 2 – st. 424
Nationalism och internationalism – Kosmos nr 9, 2006 – st. 1, 6
Livets Bog, del 1 – st. 178
Livets Bog, del 6 – st. 2226
Frihet – frigjordhet och fred – Kosmos nr 6, 2006 – st. 6, 10
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att ett diskarnerat väsen kan få den in under sin automat- eller talangkärne-
funktion. Ett diskarnerat väsen kan inte utan vidare få stenar eller klippblock 
eller andra fysiska mineralmaterier eller vegetabiliska materier in under sin vilja 
och forma en animalisk organism, som människan eller djuret uppenbarar sitt 
jag genom, utan att det sker genom en miljonårig påverkan. Och en så lång tid 
har varken djuret eller människan till sitt förfogande för sin inkarnation. Därför 
är det så vist inrättat, att det diskarnerade väsendet i sitt salighetstillstånd är på 
våglängd med den våglängd eller andliga kraft som är inkarnerad i de fysiska 
väsendenas sädesmaterial, och som ju endast är en förtätad salighetsenergi. Där 
denna sädeskraft kommer till uttryck eller får möjlighet att utvecklas, kan det 
diskarnerade väsendet med sin speciella våglängd överta denna utveckling, 
vilket i sin tur innebär att dess från en tidigare fysisk tillvaro nedärvda talang-
kärnor genast börjar få inflytande på det område det har tagit i besittning, alltså 
föräldrarnas sädeskropp, och en ny organism börjar skapas. Att detta, det dis-
karnerade väsendets övertagande av de fysiska väsendenas sädesprodukter, 
också äger rum automatiskt och utan någon särskild vaken, dagsmedveten 
medverkan, förändrar inte principen eller detta faktum. Föräldrarna utför i kraft 
av sin sexuella tillfredsställelse och sin fortplantningsstruktur det betydande 
förarbetet för andens inkarnerande i fysisk materia.

När det diskarnerade jaget väl har uppnått förbindelse med den fysiska materi-
en, sker som nämnts fosterutvecklingen helt automatiskt. Och förloppet av 
denna process är så välkänt att det ligger helt utanför min mission att förklara 
det. Det tillkommer den materiella vetenskapen. Med förståelsen av denna form 
för hur jaget tar den fysiska materien i besittning, blir det förståeligt varför ett 
barn kan födas med böjelser och anlag som föräldrarna är i total avsaknad av. 
När ett jag har tagit fortplantningsmaterien, som tillhandahålls av fadern och 
modern, i besittning, innehåller den i sig en viss återverkan av dessa väsens 
talanger och anlag, som i någon mån kan avspegla sig i det nya väsendets orga-
nism och det genom samma organism manifesterade framträdandet. Och vi 
kallar dessa återspeglingar av faderns och moderns anlag i avkommans orga-
nism för nedärvda anlag och tendenser. Men dessa är endast sekundära anlag 
hos avkomman. De primära anlagen kan däremot endast uteslutande utgöras av 
de anlag som utgör avkommans absolut egna från en tidigare tillvaro nedärvda 
anlag. Men det händer mycket ofta att dessa anlag är så lika faderns och mo-
derns, att det inte går att skilja dem åt. Ett väsen kan således ärva sina dryckes-
vanor från en tidigare tillvaro, det kan ärva sin begåvning, sin intellektualitet, 
som ju kan befinna sig skyhögt över föräldrarnas, liksom den naturligtvis också 
kan befinna sig under den. Om det levande väsendet var en hundraprocentig 
produkt av sin far och mor, måste det ju i motsvarande grad utgöra en hundra-
procentig kopia av sina föräldrar, vilket aldrig vid något som helst tillfälle kan 
ske. Det kommer alltid att finnas tre ärftliga uppsättningar närvarande i det 
utvecklade djurets eller den jordiska människans framträdande, nämligen fa-
derns och moderns som de sekundära, och individens egen, från en tidigare 
tillvaro nedärvda uppsättning som den primära.

7. De primära och de sekundära nedärvda anlagen

Artikeln är en återgivning av ett manuskript som Martinus skrev som förberedelse till ett föredrag på 
Martinus Institut söndagen den 6 mars 1949. Föredraget är det fjärde i serien ”Dödsmysteriet”. Mindre 
korrekturrättelser och mellanrubriker av Torben Hedegaard. Godkänd av rådet den 27 oktober 2013. 
Första gången infört i Kosmos nr 4, 2014. 
Översättning: Lars Palerius, 2014
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Men det har dock genom utforskning av andra väsens första kroppsperiod eller 
det stadium därav som vi kallar fosterstadiet efter hand blivit ett faktum, att 
detta utgör en serie småstadier som vart och ett är en omedveten miniatyråterupp-
levelse av forntida livsperioder i spiralen. Då väsendet under forntida livsperioder 
i spiralen framträtt i helt andra och långt mindre utvecklade livsformer än den 
som det nu skall uppenbara sig i, är det givet att det i dessa återupplevelser 
endast kan framträda som karakteristiska uttryck för dessa livsperioders speci-
ella tillstånd. Därför är t.ex. en jordmänniska inte heller i sitt fostertillstånd i 
särskilt hög grad uttryck för det jordmänskliga tillstånd som hon kommer att 
representera efter födelsen, utan är tvärtom i större grad uttryck för dessa fornti-
da livsperioders primitivitet eller lägre tillstånd. Sålunda repeterar hon under sitt 
fosterstadium bland annat till och med ett slags fiskstadium. Men vart och ett av 
dessa forntidstillstånds återupplevelser under fosterutvecklingen existerar blott 
en helt kort period, lämnar så plats för ett något högre forntidstillstånd och så 
vidare, intill dess väsendet når det tillstånd som kan utlösa dess nuvarande 
normala tillstånd. På detta stadium mognar fostret för den process som kallas 
”födelsen”. Här börjar så den slutliga formningen eller skapelsen av den kropp 
som nu är väsendets rättmätiga.
 Men också här kan man spåra repetitioner av forntidstillstånd. Barndo-
men och ungdomen är i verkligheten ingenting annat än principmässiga återupple-
velser av vildens eller naturmänniskans stadier. Det är ett känt faktum, att 
människorna är mer brutala, råa och hänsynslösa i barndomen och ungdomen 
och med större förkärlek leker ”rövare” eller ”soldater” i denna ålder än i en 
mognare ålder. Därmed är ju inte sagt, att det inte finns många människor som 
är så långt komna i utveckling, att de redan under barnaåren framträder som 
kärleksfulla och sympatiska och helt tar avstånd från brutalitet och hårdhet. 
Tvärtom finns det lyckligtvis inte så få sådana. Dessa väsen undviker varje form 
av slagsmål eller våld, de är kort sagt i hög grad uttryck för principen ”att vända 
den vänstra kinden till, när man blir slagen på den högra”. Men sådana barn 
blir i allmänhet betraktade av kamraterna som fega stackare. Den rådande 
andan inom barnens led är ju alltjämt beundran av maktprincipen. De stora 
kraftiga pojkarna som har styrka nog till att slåss med alla de andra, är i regel 
skolans ”hjältar”. Den lilla pojken som undflyr varje brutalitet eller hellre vill 
tiga och tåla än ställa till bråk, betraktas närmast som en fåne. Och en stor och 
kraftigt byggd pojke, som med lätthet kunde hävda sig men inte drar fördel av 
sin styrka utan har samma inställning som den nämnda lilla pojken, blir ju 
betraktad som en ännu större fåne, såvida han inte rent av anses som feg eller 
lite efterbliven.
 Nu undrar man kanske, varför inte alla barn repeterar de primitiva forn-
tidsstadierna. Härpå må svaras, att det endast ser ut, som om inte alla barn 
repeterade sina forntidsstadier. I verkligheten måste alla jordmänniskobarn 
repetera primitiva naturmänniskostadier för att nå fram till sitt civiliserade till-
stånd. Men repetitionerna är mycket olika hos olika individer; De är inte alls lika 
våldsamma eller drastiska hos alla. Hur våldsamma eller drastiska de är hos ett 
barn eller en ung människa beror, som vi senare skall få se, på i hur hög grad de 
är uttryck för ifrågavarande individs verkliga tillstånd, d.v.s. den utvecklingsstan-
dard som väsendet kommer att representera när det nått ”mogen ålder”, vilket i 
detta fall vill säga omkring trettio år. Det karaktärstillstånd som väsendet då 
intar, är dess normala standard. Det är den utvecklingshöjd som det nått fram till 
i tidigare liv. Denna höjd kan väsendet inte representera strax efter födelsen. Det 

Livets bog, del 2

St. 424  Väsendenas återupplevelse av de tidigare livsperioderna i form av repetitioner
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måste i sitt nya liv och sin nya kropp gå igenom alla de underliggande stadierna i 
förminskad skala för att bli fullt dagsmedvetet i denna sin verkliga normala 
standard.
 Från trettioårsåldern och framöver utvecklar individen sig vidare och info-
gar på detta sätt, för varje särskilt jordeliv, ett nytt erfarenhetsfält eller utveck-
lingsavsnitt i sin eviga livsbana. Detta nya avsnitt blir så i nästa liv återupplevt 
som en repetition innan individen då når sin trettioårsålder. I det därpå följande 
livet blir det på nytt repeterat men nu i ett ännu mindre format, och så vidare. För 
varje liv som går, blir repetitionen således allt mindre för att till slut bli helt ”mikro-
skopisk”. Men då det med varje nytt liv blir ett nytt avsnitt att repetera, kommer 
de föregående repetitionerna därmed att tryckas alltmer tillbaka mot barndomen 
och fosterstadiet. Eftersom det senaste livets repetition för jordmänniskans vid-
kommande äger rum sist under ”tjugotalet”, måste det näst sista livets repetition 
äga rum något dessförinnan, alltså i mitten av ”tjugotalet”, och det föregående 
livets repetition ungefär i början av ”tjugotalet”, medan de tidigare livens repetitio-
ner måste ligga före tjugoårsåldern för att så småningom gränsa ned mot fosters-
tadiet, där alla repetitioner hänför sig till för länge sedan svunna tidsperioder. [...]

Ett ord, som under senare år har kommit på alla människors läppar, är ordet 
nationalism. Detta ord täcker i själva verket en urgammal princip, nämligen 
flocktillbedjandet. Denna princip är en urdrift och inte någon politisk föranstalt-
ning uppfunnen av människor. Den är fundamentalt närvarande i själva djurri-
ket, där den utgör en skyddsanordning. Många djurarter kan hävda sig bättre i 
kampen för tillvaron när de är i flock, som till exempel vargar, lejon, bufflar, 
apor osv. Och hur skulle den enskilda myran eller det enskilda biet kunna klara 
sig, om de inte var knutna just till sitt samhälle? Hos urtidens människor ser vi 
samma flockbenägenhet göra sig gällande. Vi möter här stambegreppet i sin 
första utformning, och vi vet rent historiskt hur dessa stammar utgör den första 
början till de många nationer, som världen av i dag består av. Betraktar vi en 
modern stat, ser vi att ett av de mest fundamentala dragen i dess struktur är 
dess inställning till begreppet suveränitet, vilket vill säga det absoluta oberoen-
det av andra stater eller nationer. Att vara och förbli suverän är varje stats för-
nämsta ideologi och utgör det absoluta fundamentet för dess politik, dess kyrka, 
skola, men framför allt dess militärväsen. Den nationella idén utgör således 
flockens allra djupaste religiösa instinkt, ja, den är i själva verket dess superreli-
giositet, den som den är mest inställd på att ge sitt liv för.

Tack vare den gudomliga världsstrukturen kan detta inte ske. I mänsklighetens 
elfte timme kommer den slutligen att upptäcka det vidunder, som är den verkliga 
och farligaste fienden. Den fiende som i dag håller den bunden till frihetsberö-
vande, restriktioner, brist på varor, ja till allt det elände som präglar världssam-
fundet av i dag. Detta vidunder är ingenting annat än den tankekoncentration, 
som vi har gett namnet nationalism. Nationalism är nämligen inte det vackra 
ideal som det uppfattas som, utan utgör i själva verket en psykos som efter hand 
kommer att lägga all kultur öde, om inte odlandet av den bromsas. Ty lika lycko-
bringande som denna tankekoncentration var för århundraden sedan, lika 

Nationalism och internationalism – Kosmos nr 9, 2006

1. Den nationella idén utgör flockens allra djupaste religiösa instinkt

6. För de primitiva stammarna i urskogen var ”nationalism” ett absolut gott; i vår materiella  
 och vetenskapliga värld skapar det den ”domedag”, som Kristus bebådade
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olycksbringande är den i dag. Hur lätt detta är att förstå, ser man genom att 
bara vrida utvecklingens hjul ett par hundra år tillbaka i tiden, tillbaka till den 
tid då hästdiligenserna var de förnämsta transportmedlen, och när man så att 
säga inte kände till något om människor i andra länder. I en värld där hästfor-
don utgör höjden av trafikmedel, och där man är totalt självförsörjande, rör sig 
all politik oundvikligen om nationens inre angelägenheter. Den har i denna 
situation så gott som inga yttre angelägenheter. En stam som lever inne i ursko-
gen utan förbindelse eller umgänge med andra stammar, ja kanske inte ens anar 
dessa andra stammars existens, kommer ju inte att kollidera med dessa stam-
mar. Hela dess tankevärld kommer i en sådan situation endast att röra sig om 
dess eget väl och ve. I en sådan situation är nationalismen helt och hållet till 
välsignelse. Här betyder den flockens gemensamma ansträngningar. Den betyder 
flockens förenade krafter. Dessa förenade krafter kan aldrig i ett sådant fall 
betyda krig eller olycka, varken för flocken själv eller för andra. [...]

Väsendenas utveckling från djur till människa består alltså i att få organ eller 
kroppar utvecklade, genom vilka de kan manifestera sig med hjälp av allt finare 
energier eller krafter och därigenom i motsvarande grad lämna de grova, robusta 
och av dråp kännetecknade tillstånden, och så uppnå ett förädlat medvetandeliv, 
nå fullkomligare och skönare manifestationsformer. I olikheten mellan den lägst 
stående eller mest primitiva naturmänniskan och den mest framskridna och 
förfinade kulturmänniskan har vi redan på det fysiska planet ett synligt resultat 
av nyssnämnda förvandlingsprocess. Men denna förvandlingsprocess befinner sig 
ju i ständig utveckling, och kulturmänniskan är därigenom på väg att bli en riktig 
människa. Den kosmiska grundenergi som nu särskilt har börjat prägla kultur-
människans utveckling är ”intelligensenergin”. Men sida vid sida med denna 
existerar dock ännu tyngd- eller lidandesenergin, och i förening med denna 
kommer den slutligen att förädla känsloenergin, så att denna kommer i harmoni 
med intelligensenergin. Där denna harmoni är som störst framträder kombinatio-
nen av dessa två energier som ren kärlek, det vill säga som en manifestationsut-
lösning som helt och hållet syftar till att vara till gagn för andra levande väsen, 
utan hänsyn till vad detta kan komma att kosta dess upphov av obehag eller 
lidande. Denna kärlek får inte förväxlas med den äktenskapliga kärleken eller 
det vi kallar ”förälskelse”, som ju är av en lägre natur och endast har sitt ur-
sprung i de fysiska fortplantningsorganen och i självbevarelsedriften, varigenom 
den i verkligheten blir av självisk natur. Den verkliga kärleken söker inte sitt eget, 
utan är absolut renodlad och utlöses utan någon förväntan om gensvar eller vinst.

Livets bog, del 1

St. 178  Utvecklingen av organ för ett ädlare medvetandeliv eller ett liv i kärlek

Från ett föredrag på Martinus Institut söndag den 30 november 1947. Manuskript 
till föredrag bearbetat av Erik Gerner Larsson. Bearbetningen godkänd av 
Martinus. Första gången infört i Kontaktbrev nr 5/1957.
Översättning: MR
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[...] Man kan lära sig räkna och skriva, man kan till en viss grad lära sig teckna, 
måla och modellera, man kan lära sig språk, man kan likaså till en viss grad 
tillägna sig färdigheter i musik, och med hjälp av intelligensen lära sig mycket 
annat inom det mänskliga skaparområdet. Men det verkliga, äkta humana sin-
net, nästakärleksförmågan, är inte en fråga om intelligens och kan därför inte 
inläras. En människa kan sålunda ha en betydande intelligens men knappast 
någon nästakärlek, liksom hon kan ha en mycket framträdande nästakärlek 
utan att ha någon särskild intelligens. Det humana sinnet eller nästakärleksför-
mågan uppstår inte genom övning på samma sätt som alla de fysiska, tekniska 
färdigheterna. Den uppstår uteslutande genom en längre utvecklingsprocess på 
samma sätt som t. ex. vår fysiska syn, hörsel, lukt och smak och övriga funda-
mentala sinnen. Dessa sinnen är inte resultat av viljeakter som t. ex människ-
ans tekniska färdigheter, en artists uppövade rutin i någon fysisk-teknisk konst-
prestation. Sådana prestationer är enbart resultat av medveten övning eller 
träning, baserad på en permanent viljeakt. Men människans humana sinne eller 
önskan att hjälpa medvarelser som är i nöd, förmågan att, som nämnt, älska Gud 
över allting och sin nästa som sig själv kan omöjligt uppodlas enbart genom en 
viljeakt eller överhuvud taget genom studium eller träning på samma sätt som när 
det gäller en artistisk prestation, t. ex. av det slag som ger sina utövare levebrödet 
i en cirkus eller gör dem till experter i materiellt skapande, till ingenjörer eller 
fackmän på vissa industriella produktionsområden. Man kan alltså inte genom 
något studium, någon viljeakt eller träning bli ingenjör eller expert i verklig näs-
takärlek. Nästakärleksförmågan växer automatiskt inom varje människa, helt 
utanför hennes viljekontroll. Den är liksom de övriga sinnesförmågorna en kos-
misk-kemisk produkt, som automatiskt utvecklas ur väsendets ödesupplevelser. 
Det är lidandesupplevelserna som bildar grundvalen för nästakärleksförmågans 
tillblivelse och utveckling.

För de människor som av hela sin själ önskar få fred kan det ofta vara svårt att 
se, var de, i en tid som denna, skall sätta in sina krafter för att verka i rätt 
riktning, och många ger rådvilla upp. Men man skall inte ge upp, man skall inte 
lägga armarna i kors och mena att man ingenting kan göra. Den enskilda 
människan måste arbeta på att skapa freden i sitt eget medvetande, och först 
därefter får hon förmåga att smitta av sig på sin omgivning och därigenom vara 
med om att skapa fred och harmoni omkring sig. Men det är en förutsättning, en 
absolut nödvändighet, att först ha fred i sitt eget inre, så att man inte känner 
antipati mot någon eller något. Men hur blir man fri från antipatins snärjande 
band? Genom att förstå att allt är led i en gudomlig plan, som leder de levande 
väsendena fram mot ljuset, mot freden och friheten, och att vartenda levande 
väsen i detta ögonblick står på det steg i sin utveckling till vilket det har nått 
genom tidigare livs erfarenheter och varken kan tänka eller handla annorlunda 
än dess erfarenheter ger det frihet till. När andra bär sig illa och negativt åt mot 
oss, är de redskap eller budbärare för vår egen negativitet i det förflutna. Men 
hur svarar vi dem, hur reagerar vi på deras negativa tankar och handlingar? 

Livets bog, del 6

St. 2226  Den verkliga humanitets- eller nästakärleksförmågan uppstår  
  automatiskt genom lidandesupplevelserna
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6. Fredens början
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Genom att utöka kriget i vrede utifrån kränkta känslor? Det har vi frihet till, 
men är vi befriade från vrede, fåfänga och liknande omänskliga tankearter, då 
har vi frihet till något ännu bättre: att så ett fredens frö, ett frö som i liknelsen 
med senapskornet skall växa sig stort och uppfylla hela jorden.

Ni har till uppgift att studera mina analyser. Ni skall utforska dessa ting, och 
livet kommer att avslöja sig för er. Men samtidigt med studiearbetet måste man 
ha rätt inställning. Man måste vara ren i sitt hjärta för att se Gud. Kärleksfulla 
tankar är rena. Den som sprider kärleksfulla tankar, vinner andra människors 
tillit. Ni skulle bara veta hur mycket det kan betyda att ni sänder kärleksfulla 
tankar till de människor ni inte tycker om, och som ni också förnimmer inte 
tycker om er. Vad är det hos er som inte tycker om dessa människor? Det är inte 
människan i er. Tvärtom, människan i er talar ibland genom ert samvete, när ni 
har varit arga eller bittra i tanke och sätt att vara. Nej, det är djuret i er, djungel-
medvetandet, som inte kan tycka om andra och ger dem skulden för en massa 
saker som de också skenbart kunde se ut att vara skuld till. Men det är endast 
skenbart. Det är här analyserna kan hjälpa er, om ni kan förstå att ni inte på 
något sätt skulle vara utsatta för andra människors skvaller, vrede, intriger eller 
andra obehagligheter, om det inte var något som ni själva sått en gång i förfluten 
tid och ännu inte är helt färdiga med eller frigjorda från. Om ni kan förstå att 
frigörelsen och därmed vägen till frihet och fred går genom ert medvetande, er 
förmåga att förlåta, att övervinna hat, vrede, bitterhet, svartsjuka och liknande 
tankearter i ert sinne. Någon måste börja vända mörkret till ljus, och det kom-
mer aldrig att bli fred och frihet för er, förrän denna någon blir ni. Ni får inte 
förvänta er att människorna skall vara annorlunda än de är, och får heller inte 
tro att ni kan göra om dem. En människas karaktär kan inte plötsligt göras om, 
det måste utveckling till. Om en annan människa begår orätt mot er, är det en 
gammal orätt ni har begått som möter er, om ni nu kan förlåta vederbörande och 
tänka ”han vet inte vad han gör”, så är ni av egen fri vilja på våglängd med Kristi 
tankegång och sätt att vara, och större förebild än Kristus kan människorna 
inte få när det gäller att visa kärlek. Men nu måste människorna lära sig att det 
är logiskt att förlåta och sända kärleksfulla tankar också till dem som hatar och 
förföljer en. Naturligtvis måste man använda sitt förnuft och sin omtanke, det 
behövs logik för att leva livet och för att förstå andra människor. Det skall kun-
na betala sig att handla riktigt både för en själv och för de människor man 
gärna vill hjälpa. Kärlek är inte enbart smek och det är inte kärleksfullt att vara 
dumsnäll. Det är inte kärleksfullt av föräldrar att skämma bort sina barn, men 
det är kärleksfullt att uppfostra dem till att förstå, att frihet inte är att göra vad 
man vill, om det är till besvär och irritation för andra människor eller andra 
levande väsen. Mänsklig frihet är frihet att i alla situationer och gentemot alla 
väsen, vad de än gör mot en själv, sända kärleksfulla tankar till dem. Det kan 
vara situationer då man måste vara bestämd både mot barn och vuxna, då det 
just är det mest kärleksfulla att vara det. Men då måste man ha kärleksfulla 
tankar och inte vrede eller indignation bakom sin hållning.

10. Mörkret måste vändas till ljus i den enskilda människans sinne

Från ett föredrag som hölls i oktober 1940. Bearbetat av Mogens Møller.
Bearbetningen godkänd av Martinus. Senast införd i Kosmos nr 3, 1993.
Översättning: MR
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Förslag till frågor att reflektera över:
1. Vilken relation kan det finnas mellan den i videon efterforskade altruistis-

ka genen och självbevarelsedriften, flockinstinkten och nationalismen?
2. Reflektera över hur vår humana utvecklingsstandard från tidigare liv 

präglar vår uppväxts repetition.
3. Reflektera över hur barnets spontana impuls att hjälpa påverkas av att få 

belöning för sin godhet. Vilken konsekvens kan denna insikt få i skolor och 
på arbetsplatser?

4. Reflektera över den organiska utvecklingen av kärleksförmågan i förhållan-
det till möjligheten att med förståndsledd vilja träna sig i att använda sin 
medkänsla och medvetet träna sig i humant uppförande, som vi ser i vide-
ons exempel.

5. Har du erfarenhet av att ett kärleksfullt uppträdande kan smitta? Dela 
dessa erfarenheter.
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Men vad är det nu som gör att ”mineralmateria” kan bli till ”vegetabilisk” och 
”animalisk” materia för att sedan vända tillbaka till mineraltillståndet? Vi ser ju, 
hur ”mineralmaterien” i det dagliga livet genom olika processer blir till ”vegetabi-
lisk” och ”animalisk” materia och som sådan blir material för organismskapande. 
Men vi ser också, när en organism ”dör”, hur den upplöses, hur vätskorna ”förång-
as”. Och efter hand som organismen blivit totalt hoptorkad, har dess materia åter 
blivit till ”mineralmateria”, som underkastas förvittringens lag för att åter övergå i 
materiens kretslopp, bli till ”jord”, till kemikalier, till salter, som på nytt kan vara 
näring och material för uppbyggnad av nya organismer. Här framstår det alltså 
som ett faktum att det existerar en regerande kraft bakom stofferna, vilken är i 
stånd att utvälja och kombinera olika stoffer i den ena eller andra formen eller 
ändamålsenliga organisationen. Denna kraft omformar materien till material för 
uppbyggande av t.ex. hjärta, lungor, lever, njurar, körtlar, kött, blod och nerver. Av 
samma materia bildar den organ för syn, hörsel, lukt, smak och känsel, och alla 
dessa organ utan undantag är ändamålsenliga företeelser eller redskap, genom 
vilka ”ett något” kan uppleva och ge sig till känna. Men då dessa organ byggs upp 
på ett sådant sätt att de enbart kan vara redskap för detta upplevande och till-
kännagivande, blir de i sig själva orubbliga bevis för detta ”någots” existens. Och 
det härigenom uppenbarade faktiska förhållandet bekräftar sålunda närvaron av 
det i alla levande väsen existerande viljeförande, tänkande och handlande jaget, 
som ju är orsaken till att vi säger ”min kropp”, ”mina ögon”, ”mina öron” och fort-
sätter denna jagkungörelse med uttryck som ”jag sprang”, ”jag gick”, ”jag var 
glad” o.s.v. Att detta jag, detta ”något”, inte kan vara identiskt med något som 
helst av kroppens eller organismens organ är ju helt klart, i och med att vart och 

Presentation: danskt tal, dansk undertexter. 30 minuter.
En av Danmarks ledande hjärnforskare, Morten Overgaard, försöker i sin forsk-
ning att förstå det mänskliga medvetandet, och han är också öppen för att det 
inte är hjärnan som är hela svaret på den olösta gåtan. Här uppstår dock ett 
dilemma för en strikt materialistiskt inställd forskare. Hur ska hen kunna 
bevisa en eventuell ”själ”, när den inte kan vägas eller mätas? Hur kan man göra 
objektiv forskning på något så subjektivt som vårt medvetande?

OnsdAg

Livets Bog, del 5

St. 1699  Hur materien avslöjar det levande väsendets ande

Tro, hopp och vetenskap

medvetandeforskaren Morten Overgaard

Livets Bog, del 5 – st. 1699
Livets Bog, del 1 – st. 224
Bisättning – Kapitlen 42–44
Livets Bog, del 1 – st. 229, 230

Texter från Tredje testamentet:
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ett av dessa, alltifrån hjärnan och ned till de minsta körtlarna, vart och ett för sig 
framträder som underordnade redskap, skapade för vissa ändamål. Ett sådant 
ändamål måste ha existerat, innan redskapet blev till, och måste då ha varit 
tanke eller vilja – men hos vem? Hos hjärnan kan det inte ha varit en vilja, ty den 
likaväl som alla andra organ i organismen är ju underordnade en vilja och avsikt 
och visar sig därigenom vara ett föremål som ägs av upphovet till denna vilja och 
avsikt. Ett levande väsen säger således ”min hjärna”, likaväl som det säger ”min 
hand”, ”mina ögon” o.s.v. Det som kallar sig hjärnans upphov måste sålunda ha 
existerat innan hjärnan blev till. Alla det levande väsendets organ var ju led i 
ändamålet, avsikten eller planen, som alltså med nödvändighet måste ha existe-
rat, innan den blev till fysisk realitet. Vi kommer alltså återigen till det ofrånkomli-
ga, viljeförande och bestämmande ”något” eller jaget och dess tankevärld i det 
levande väsendet. Detta jag och dess tankevärld kan alltså inte vara något fysiskt 
materiellt. Det är endast genom sitt tillkännagivande, genom sitt behärskande av 
den fysiska materien, som jaget indirekt uppenbarar sig som realitet eller faktum. 
Detta betyder alltså att detta jag och dess tankevärld utgör ”det verkligt levande” i 
organismen. Då detta inte är synligt utan verkar som ”immateriellt” på det fysiska 
planet, har det betecknats som det levande väsendets ”ande”.

Eftersom alla andliga funktioner är av ”elektrisk” natur, kan de endast komma till 
fysisk utlösning eller reaktion genom ett ”lednings-” eller ”antennsystem”. Ett 
sådant system har individen just i sitt hjärn- och nervsystem. Då detta system 
dels består av fysiska och dels av andliga energier, kan det ställas in på olika 
finhetsgrader och därigenom bringas i kontakt med motsvarande grader av 
fysiska eller andliga energier eller energivågor. Detta betyder vidare att individen 
genom sitt hjärn- och nervsystem blir i stånd att komma i kontakt med reaktionen 
av den växelverkan mellan hans kroppskombination och grundenergierna som är 
den ofrånkomliga grundvalen för hans manifestation eller upplevelse av livet. 
Denna reaktion kan alltså betraktas som en utlösning av ”elektriska” energivågor, 
vilka passerar genom hjärn- och nervsystemet. Så länge dessa passerar de fysis-
ka delarna av detta system, är de identiska med individens behags- eller obe-
hagsförnimmelser. Men då ju jordmänniskan inte medvetet kan följa sina för-
nimmelser eller dessa elektriska vågor längre än just in i hjärn- och 
nervsystemet, eftersom dessa, sedan de passerat den fysiska delen av detta 
system, framträder som renodlat andliga och därefter bara kan upplevas med 
andliga kroppar – och dessa kroppar hos individen i fråga blott befinner sig på 
det stadium där den fysiska kroppen befann sig innan den utvecklat fysiska 
sinnen, såsom syn, hörsel etc. – så kan individen alltså inte uppleva reaktioner-
na eller de elektriska vågorna som realistiska fysiska förnimmelser längre än 
just in i den fysiska delen av hjärn- och nervsystemet. Men bortom denna del 
fortsätter de elektriska vågorna som ”icke-fysiska”, och kommer då bara att 
kunna upplevas av individen i den utsträckning som hans andliga kroppar är 
utvecklade till att kunna reagera för sådana vågor. Men genom dessa kroppar 
upplevs vågorna inte som fysiska förnimmelser, utan i stället som ”andliga 
förnimmelser”, vilket ju då är detsamma som ”tankar” eller ”tankeklimat”. Hjärn- 

Livets Bog, del 1

St. 224  Hjärn- och nervsystemet som antennsystem för ”elektriska vågor”. ”Elektriska” vågor  
  som grundval för individens upplevelse av livet. Hjärn- och nervsystemet som  
  individens ”port” till den andliga världen. Särskilda centra eller komplex i hjärn- och  
  nervsystemet för de olika andliga funktionerna. Disharmoni i hjärn- och   
  nervsystemet liktydigt med ”sinnessjukdom”, ”sinnesslöhet” och förlamning
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och nervsystemet utgör således individens ”port” in till den andliga världen. I den 
mån jordmänniskans andliga kroppar ännu är outvecklade, kommer hon alltså att 
vara offer för den övertron att ”porten” eller hjärn- och nervsystemet är upphov till 
hennes andliga funktioner och är då ännu omedveten i de andliga kropparna eller 
om de faktiska förhållandena. Denna övertro stimuleras ytterligare av den om-
ständigheten att det i ”porten” till den andliga världen finns speciella små öpp-
ningar för de olika arterna av elektriska vågor, vilket alltså innebär att det i 
hjärn- och nervsystemet finns särskilda centra eller komplex för de olika andliga 
funktionerna. Väsendet i fråga är alltså offer för den illusionen att dessa särskil-
da centra eller komplex är själva orsaken till funktionerna, medan de i verklighe-
ten bara utgör speciella inställningsorgan för fysisk avsändning och mottagning av 
de motsvarande speciella andliga energivågorna eller vibrationerna. Liksom 
antennen inte är orsak till den musik eller det föredrag som tas emot genom en till 
densamma kopplad radioapparat, utan endast utgör en central, genom vilken 
musikens eller föredragets elektriska form kan tas emot och vidarebefordras till 
apparatens andra centraler, för att där omvandlas till sin ursprungliga form, så är 
hjärn- och nervsystemet absolut inte heller orsak till den ena eller andra synliga 
manifestationen genom detta system, utan utgör endast ett avsändar- och motta-
garsystem för reaktionerna mellan individens kroppskombination och grundener-
gierna i form av elektriska vågor. Liksom mottagandet eller avsändandet genom 
en radioapparat blir disharmoniskt om det är något fel på de enskilda delarna 
eller tillbehören, så blir naturligtvis även reaktionens fortplantningar genom 
hjärn- och nervsystemet disharmoniska om det är något fel med olika centra eller 
komplex i detta system. Sådana disharmonier i individens medvetande är vi 
bekanta med i den dagliga tillvaron genom begreppen sinnessjukdom, sinnesslö-
het och förlamning.

För att riktigt kunna förstå de realiteter som visar att varje form av ”likbränning” 
i verkligheten är liktydig med en katastrofal undergång av ett ”universum”, och 
därmed betyder en onaturlig och smärtsam död för de i detta ”universum” eller 
lik existerande myriader av mikroväsen, blir det nödvändigt för läsaren att 
noggrant studera en organisms identitet som ”universum”, vilket i detta fall inte 
betyder världsalltet utan ett självständigt stjärn- eller vintergatssystem. Jag skall 
därför nu övergå till att ge en kort skildring av de krafter som utgör huvudfak-
torn såväl i varje ”universum” som i varje organism, och därvid påvisa dessa två 
faktorers gemensamma identitet.
 Som läsaren måste förstå, utgör hans organism ett ”universum”, vilket 
återigen vill säga en boning, ett plan, en skådeplats för utveckling av betingelser 
för miljoner levande väsens manifestation och livsupplevelse. Dessa myriader av 
levande väsen befinner sig naturligtvis lika långt under honom i mikroskopiskt 
tillstånd, som han själv i samma tillstånd befinner sig under det levande väsen, 
för vilket vårt vanliga universum är organism. Liksom detta sistnämnda univer-
sum har sina ”naturkrafter”, sina stormar, sina strömningar, explosioner, vulka-
nutbrott, sina oceaner och kontinenter, sina klot- och planetomlopp o.s.v., så har 
även det ”universum” som utgör vår egen organism sina ”naturkrafter”, sina 
energiutvecklingar, sina skapande vibrationer o.s.v. Att den jordiska människan 
inte kallar dessa realiteter för ”naturkrafter” beror endast på den omständighet-
en, att hon här har större överblick över dessa krafters planmässiga mission, roll 

Bisättning

Kap. 42  Det levande väsendets organism är i princip ett universum med  
  naturkrafter på samma sätt som vårt allmänt kända universum
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eller uppgift i hennes egen organism, och därför varit i stånd att ge dem namn 
eller beteckningar som motsvarar deras mission. Dessa ”naturkrafter” i den 
jordiska människans organism känner vi i den dagliga tillvaron till under be-
grepp som ”blodomlopp”, ”andning”, ”matsmältning”. Förutom dessa tre faktorer 
finns det ytterligare en stor kraftutveckling, som den jordiska människan i 
allmänhet ännu inte har någon särskilt ingående kunskap om, men som icke 
desto mindre i verkligheten är den ”naturkraft” som utgör den största skapande 
faktorn för all rörelse i individens hela organism. Denna faktor benämner vi 
– ”tänkande”.

Vad är då tänkande, eftersom det spelar en så stor roll i människans tillvaro? – 
Tänkande är en genom hennes hjärna och nervsystem koncentrerad utlösning av 
”överfysiska” krafter. Enligt Livets bok är ”överfysiska” krafter återigen detsam-
ma som högre elektriska vågor eller vibrationer. Dessa vågors mottagande och 
avsändande genom organismen förnims som ”tankar”. Dessa förnimmelser är i 
sin tur detsamma som livsupplevelse. När en människa tänker är det alltså 
liktydigt med att det genom hennes hjärna och nervsystem – som i detta fall kan 
betraktas som en ”radioanläggning” av utomordentligt fin konstruktion – går en 
ström av elektriska vågor, som i jämförelse med de vanliga radiovågorna är 
mikroskopiskt små. Medan denna ström inåt upplevs som tanke, som förnim-
melse av livet, visar den sig utåt som – ”magnetism”, som i detta fall återigen är 
liktydigt med det vi kallar ”livskraft”.
 Emedan tankarna alltså är detsamma som fina elektriska vågor som 
genomströmmar organismen, blir varje tanke identisk med en eller annan form 
av – ”elektrificering” av organismen, vilket i sin tur är detsamma som en ”överfy-
sisk” kraftpåfyllning. Denna ”elektrificering” eller ”kraftpåfyllning” utlöses direkt 
i blodet. Tänkandet blir därmed det främsta fundamentet för skapande av blodet, 
och blodets kvalitet måste därför stå och falla med tänkandets natur och kvalitet. 
Eftersom blodet återigen utgör det bärande fundamentet för själva organismens 
skapande, vidmakthållande och välbefinnande, blir tänkandet alltså själva livets 
allra högsta manifestationsfaktor. – Vad en människa tänker, det blir hon. Har hon 
sjukliga abnorma tankar, kommer hennes organism att bli sjukligt eller abnormt 
magnetiserad, varvid den i motsvarande grad måste framträda som sjuklig och 
försvagad, medan den genom ljusa, friska och normala tankar oundvikligen 
kommer att vara ett uttryck för högsta normala välbefinnande.

Att tanken utgör en kraft som just binder eller fasthåller organismen i ett be-
stämt tillstånd kan man bland annat se i en människas ansiktsuttryck. Enbart 
det faktum att dessa kan vara olika visar ju, att det bakom ansiktet existerar en 
kraft som är bestämmande för ansiktsmuskulaturens mimik. Ett ansikte kan ju 
uttrycka vrede och hat i ena ögonblicket, och mildhet och kärlek i nästa. Att det 
bakom vreden är vredestankar, och bakom kärleken är kärlekstankar är ju ett 
faktum för varje normal människa. Men om dessa tankar inte vore en kraft, en 
energi, kunde de ju överhuvud taget inte influera på någonting, och därmed inte 
heller på ansiktets muskulatur. De skulle alltså inte – som nu ibland är fallet 
– kunna få blodet att ”rusa till kinderna”, få hjärtat att banka häftigare, få en 
människa att rodna eller blekna. Varje ansikte skulle vara stelt som en bildstod, 
liksom det skulle vara omöjligt att röra armar och ben. Om tanken vore absolut 
”orörlighet”, absolut stillhet, skulle den ju omöjligt kunna påverka hjärna och 
nerver, och skulle därmed aldrig kunna förnimmas eller upplevas, eftersom en 

Kap. 43  Tänkandet som det främsta fundamentet för blodbildningen  
  och därmed för organismens hälsa

Kap. 44  Tanken är identisk med all kraft och rörelse i naturen såväl som i organismen
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påverkan omöjligt kan äga rum utan att vara identisk med rörelse.
 Utan rörelse existerar det alltså inget tänkande, och utan tänkande ingen 
upplevelse av tillvaro. En evig stillhet, en evig död skulle råda i stället för liv. 
Världsalltet skulle vara ett evigt ”intet”. Men då detta är motsatsen till det faktiska 
förhållandet, är tanken alltså ovedersägligt identisk med rörelse. All rörelse i 
tillvaron, såsom molnens flykt, havets bränningar, klotens kretslopp, blodets 
ström i våra ådror, såväl som våra ord, handlingar och framträdanden, är alltså 
manifestation av tanke, eftersom ”tanke” endast är jagets förnimmelse av sin 
omgivande energi eller rörelse. När energin framträder som vibrationer eller vågor 
av en sådan natur, att den går direkt genom hjärnan och nervsystemet och 
därvid förnims som identisk med medvetandet, upplevs den som ”tanke”. När 
den däremot framträder i andra former, kan den endast upplevas indirekt eller 
som någonting utanför tankeorganen eller skilt från medvetandet, och framträ-
der då för individen som ”rörelse”. ”Tanke” utgör alltså den innersta förnimmelsen 
av rörelse. ”Rörelse” utgör den yttersta konsekvensen av denna förnimmelse.

Så länge forskningen ännu försiggår i zoner där forskaren kan stödja sig på sina 
materiella sinnen och, där dessa inte räcker till, kan avhjälpa bristen genom de 
tidigare nämnda tekniska apparaterna, och så långt dessa når även kan få 
realistiska fysiska upplevelser eller fakta till stöd för sin forskning, kan han 
mycket väl bli betydande eller framträdande utan att äga den moraliska grund-
valen. Ty då ställs det inte tillnärmelsevis så stora krav på hans koncentrations-
förmåga, eftersom han ju kan fixera forskningsobjektet med de fysiska sinnena 
och med apparaterna eller hjälpmedlen. Och förvärvandet och utnyttjandet av 
dessa är ju inte alls beroende av någon moralisk grundval. Den omoraliske 
forskaren kan ju lika väl som den moraliske betjäna sig av ett mikroskop eller av 
sina egna fysiska sinnen. Annorlunda ligger det till med forskningen inom zoner 
och fält där de fysiska sinnena och konstgjorda hjälpmedlen inte räcker till eller 
kan få stöd, och där observationen därför helt är baserad på forskarens egna 
andliga förmågor. Där dessa förmågor inte räcker till kan han alltså inte på 
något sätt bättra på dem med apparater eller andra hjälpmedel. Här kommer det 
uteslutande an på hur fullkomliga hans andliga kroppar och därmed hans 
koncentrationsförmåga är. Och då den fullkomliga koncentrationsförmågan som 
nämnts är avhängig av en absolut sinnesjämvikt, och en sådan endast kan existe-
ra grundat på en fullständig utrensning av lägre begär eller tendenser i medvetan-
det, kommer vi här åter tillbaka till de eviga orden ”Saliga äro de renhjärtade, de 
skall se Gud”. Den jordmänskliga vetenskapen är alltså nu på väg att nå en 
utvecklingszon där dess representanter kan bygga sin framgång enbart på mora-
lisk grund.

Den jordmänskliga vetenskapen börjar nu alltså glida in på andliga plan, vilket 
vill säga att dess forskningsobjekt blir det så kallade ”tanke- och själslivet”. Men 
auktoritet inom denna forskning kan ett väsen ju endast bli i relation till det 
område av tankeklimat och själsliv som det själv har övervunnit och behärskar. 
En individ som ännu behärskas av lägre tendenser kan aldrig bli någon auktori-

Livets Bog, del 1

St. 229  Zoner där forskaren kan vara framstående utan att äga den moraliska grunden.  
  Zoner där forskningen uteslutande är baserad på detta att vara ”renhjärtad”

St. 230  Den jordiska vetenskapen är på väg att glida in på tanke- och själsliv. Kvalifikationer  
  för att bli auktoritet på den andliga forskningens område
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tet för ett väsen som för länge sedan övervunnit sådana tendenser. Så länge ett 
väsen är alkoholist, kan det ju inte vara expert inom en nykterhetsrörelse. Efter-
som den zon som vetenskapen är på väg att glida in i är en kärlekszon, kan väsen 
som inte nått särskilt långt i att utveckla kärlek inte alls bli några framträdande 
auktoriteter inom den zonen – hur mycket fysiskt kunnande och vetande de än 
sitter inne med. Naturligtvis får det fysiska vetandet inte föraktas. Tvärtom är det 
en utomordentligt stor och viktig faktor, utan vilken den andliga vetenskapen eller 
”kärleksvetenskapen” aldrig skulle kunna bära fullkomliga blommor eller frukter. 
Genom den fysiska vetenskapen leds ju mänskligheten fram till kärlekszonen. 
Och genom denna vetenskap har den kunnat utveckla förmågan att gå en högre 
medvetandeform till mötes.

Förslag till frågor att reflektera över:
1. Hur skapas tankar? Vad är tankar?
2. Hur hänger hjärnan och medvetandet ihop?
3. Vad är sambandet mellan medvetande och elektricitet?
4. Vad är rörelse?
5. Reflektera över hur ödmjukhet och kärleksförmågan blir avgörande för 

framtidens forskning.
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En annan utomordentligt viktig och betydelsefull faktor, som också kommer att 
förändras under världsöverheten, är utnyttjandet av de moderna maskinernas 
fördelar. Med en maskin menas ju en realitet, med vars hjälp man är i stånd att 
producera ”arbete”, vilket innebär att det är ett medel för att befria jordmänsklig-
heten från en del av dess dagliga grova arbete eller för att underlätta detta. 
Eftersom en maskin tas i bruk och får framgång i världen endast under förut-
sättning att den på ett visst område kan utföra mer och bättre arbete än en 
jordmänniska, får detta till följd att det stundom byggs maskiner som kan pre-
stera tio eller hundra gånger så mycket arbete som en enda jordmänniska klarar 
av under samma tidrymd. För att jordmänskligheten i sin helhet skall kunna 
existera, måste den varje dag prestera en viss mängd arbete. Med hjälp av en 
maskin kan detta arbete minskas med lika många människors arbete som 
denna är byggd för att ersätta. Om en maskin t.ex. ersätter hundra jordmänni-
skor, betyder detta alltså att dessa hundra individer kan stå till förfogande för 
den övriga jordmänskligheten, vars totala arbetstid därigenom kan förkortas med 
dessa hundra jordmänniskors arbetstimmar. Eftersom det världen över används 
miljontals maskiner, och nya ständigt blir uppfunna, betyder detta att den 
samlade jordmänsklighetens existensvillkor minskats med miljoner och åter 
miljoner jordmänskliga arbetstimmar – och ständigt fortsätter att minska. Jord-
mänskligheten har alltså genom maskinerna fått en utomordentlig fond av ”fritid”, 
som ständigt är i tillväxt. Detta innebär vidare att inte bara dess dagliga arbetstid 
kan förkortas, utan också att det – förutom ”vilodagen” varje vecka – kan bli flera 
”fridagar” för varje enskild jordmänniska. Men eftersom dagdriveri inte är i 
harmoni med lagen för tillvaron, kommer det att oföränderligt ljuda över världen: 
”Sex dagar skall du arbeta, men på den sjunde dagen skall du vila.” Detta vill 
alltså säga, att det överskott av ”fridagar” som uppstår för individerna rätteligen 
inte bör nyttjas till dagdriveri. Men eftersom det ju inte sker något materiellt arbe-

Presentation: svenskt tal, svensk undertexter. 28 minuter.
Sociologen Roland Paulsen talar om tomt arbete och meningslösa jobb i svensk 
tv:s programserie ”Idévärlden”. Är livets och politikens mening bara att skapa 
”sysselsättning” – samtidigt som den arbetsbesparande tekniska utvecklingen 
möjliggör att vi alla skulle kunna jobba betydligt mindre och därmed få större 
möjlighet att ägna oss åt det som verkligen intresserar och inspirerar oss?

tOrsdAg

Livets Bog, del 1

St. 109  Det rättmätiga syftet med maskinerna enligt den gudomliga världsplanen.  
  Privatmaktens utnyttjande av maskinerna och bristen på existensmedel.  
  Fackföreningsrörelser, politiska organisationer och föreningar

Idévärlden – arbetssamhället gör oss till slavar

Texter från Tredje testamentet:
Livets Bog, del 1 – st. 109
Den eviga världsbilden, del 2 – st. 26.29
Den mänskliga arbetsförmågan – Kosmos nr 8, 2006 – st. 1–10
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te på dessa dagar, måste arbetet bli av andlig art. Det innebär då att dessa 
materiellt fria dagar kommer att bli studiedagar för individerna. Den blivande 
världsöverheten kommer därför att upprätta skolor och läroanstalter, där jord-
människorna under dessa dagar med laglig rätt får studera konst, vetenskap, 
språk, samhällsekonomi, hantverk etc., och således får fri utbildning inom de 
speciella fack och på områden som individerna själva får utpeka som mest över-
ensstämmande med deras speciella lust, fallenhet och anlag. Härigenom kommer 
de i kontakt med lagen för tillvaron och utvecklas till mottaglighet för ”den kom-
mande stora födelsen”. På så sätt kommer lagen för tillvaron att bli uppfylld 
under den blivande världsadministrationen. Men i våra dagar, då denna admi-
nistration ännu är obefintlig, måste förhållandena helt naturligt vara de motsat-
ta. Och vad maskinerna beträffar, bevittnar vi helt visst deras tillkomst och 
användning, liksom även den ”fritid” de ger jordmänniskorna; men här visar sig 
skillnaden. Vi blir nämligen varse att denna ”fritid” rent av utgör en undermine-
rande ”kräftsjukdom” för själva jordmänskligheten. Den är nämligen identisk 
med det i den dagliga tillvaron nu till leda omtalade dagdriveriet, som – under 
beteckningen ”arbetslöshet” – i så stor omfattning breder ut sig i alla världsdelar. 
Eftersom arbetslöshet här betyder ”medellöshet”, blir vi i våra dagar vittne till att 
maskinerna skapar medellöshet och går emot den gudomliga världsplanen, vilken 
som vi just sett går ut på att låta maskinerna skapa en befrielse från något av det 
materiella tryck som ännu i form av grovt fysiskt arbete vidlåder jordmänsklighet-
ens existens, för att alltså genom denna befrielse underlätta jordmänniskornas 
tillgång till andens eller den gudomliga kunskapens regioner. När vi söker finna 
orsaken till detta förhållande – att maskinerna således ännu inte bragts fram till 
fullbordad harmoni med världsplanen – måste vi återvända till de omständighet-
er som ännu betingar att rätten inte är förenad med makten och att jordmänsklig-
heten eller dess samhällsekonomi ännu utgör en koloss som breder ut sig enligt 
mottot ”var och en är sig själv närmast”, koncentrerat i form av ”privatintresset” 
– och därför inte i tillräckligt hög grad fått det ”blod” utvecklat inom sig, som i form 
av ”gemensamma intressen” skall binda den samman till en enhetlig och fullkom-
lig rättens kropp. Eftersom ”privatintresset” i form av ”penningmakten” eller ”pri-
vatmakten” äger värdena i världen, kommer denna makt att råda över allt arbete 
och därmed även över administrationen. Eftersom ”privatmakten” inte kan vara 
intresserad i ”det gemensamma intressets” eller ”den gemensamma maktens” 
utveckling och maktförvärv, som ju betyder dess egen undergång, verkar den 
stimulerande enbart för sådana syften som kan utöka dess ägande och ge den 
ännu mera makt. Men för att upprätthålla sin makt och existens måste den 
betjäna sig av en armé av arbetare. Eftersom dessa är levande väsen, blir privat-
makten nödsakad att genom en mer eller mindre snävt tillmätt arbetslön ge sina 
arbetare mat och bostad för att få utbyte av dem – precis på samma sätt som 
lantbrukaren måste ge sina husdjur föda och tak över huvudet, om han vill 
hoppas få någon vinst av dem. När därför en maskin blir uppfunnen, har privat-
makten stor fördel av att skaffa sig den, genom att den blir i stånd att avskeda 
så många arbetare som maskinen konstruerats för att ersätta, och kan då själv 
utöka sin ”privatförmögenhet” med det belopp som i form av arbetslön utgjorde 
ifrågavarande arbetares existensvillkor – alltså en omständighet som inte precis 
är smickrande för privatmaktens harmoni med lagen för tillvaron eller det stora 
budet ”Du skall älska din nästa som dig själv”. Det påminner nämligen alltför 
mycket om uppfyllandet av de realiteter som ”sann hedendom” eller den mörka 
världsmoralen är byggd på. Att denna omständighet icke desto mindre är ett 
verkligt faktum, därom vittnar den nu över hela världen växande arbetslöshet, 
som ovillkorligen måste bli dess konsekvens. Eftersom arbetslöshet i sin tur 
betyder medellöshet, blir resultatet att jordmänniskor i tusenden och åter tusen-
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den berövas alla naturliga möjligheter att genom ärligt arbete skaffa sig sina 
dagliga livsförnödenheter. Och de oundvikliga följderna av detta måste i sin tur 
bli: armod, tiggeri, bedrägeri, prostitution, brottslighet, lättja, dagdriveri, sinnes-
slöhet och självmord, företeelser som tillsammans absolut bara kan definieras 
som onatur, en tärande sjukdom eller ett gapande sår i den jordmänskliga sam-
hällskroppen. Och detta sår breder nu ut sig med så våldsam fart, att massorna 
över hela världen börjar se sin existens hotad och därför genom fackföreningsrö-
relser, politiska organisationer och sammanslutningar av många olika slag har 
börjat sätta sig till motvärn. Och detta motstånd kommer heller inte att upphöra, 
förrän världens alla värden sammanförts i en för alla fem världsdelarna och hela 
jordmänskligheten gemensam finansiell förvaltning, som – under beskydd av en 
världsöverhet och administrerad av en världsregering – kan bli en garanti för 
naturliga existensvillkor, sann lag och rätt, humanitet och allkärlek för varje 
levande väsen.

 [...] Vi skall här sluta vår analys av det internationella världsrike som jor-
dens mänsklighet skall förenas i med två citat från mitt huvudverk ”Livets Bog”, 
där detta ämne utförligt har behandlats. Citaten är från styckena 117–119. 
Dessa citat ger bland annat uttryck åt de tolv huvudpunkter som utgör det fasta, 
bärande fundamentet för världsrikets struktur i kontakt med världsåterlösning-
ens grundton, kärleken.

1. Alla former av osjälviskhetens seger över själviskheten. (Gemenskapsin-
tressets seger över privatintresset.)

2. Skapandet av en internationell, demokratisk världsstyrelse.
3. Alla länders avrustning till förmån för upprättandet av en internationell, 

opartisk världspolis.
4. Utveckling av ett internationellt öppet – icke hemligt – högsta lag- och 

rättsväsen som, representerande vetenskapens yppersta väsen på såväl 
andliga som materiella områden, kan vara kvalificerat att känna skillnad 
på ”abnorma handlingar” och ”förbrytelser”, och som känner utveckling-
ens gång och tillvarons eviga lagar och därmed kan vara en garanti för 
absolut rätt och rättvisa för allt och alla.

5. Avskaffande av privat äganderätt till naturvärdena till förmån för världs-
statens övertagande av dessa.

6. Avskaffande av pengar till förmån för införandet av en individs personligt 
presterade arbete som enda betalningsvärde och kvittot härpå som enda 
betalningsmedel för samma person.

7. Upprättande av en för världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och 
sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona.

8. Utnyttjande av maskinerna till förkortning av den materiella arbetstiden 
till förmån för studiedagar och andlig forskning.

9. Avskaffande av våldspolitik och blodsutgjutelser.
10. Avskaffande av tortyr och dödsstraff till förmån för välbetänkta interne-

rings- och uppfostringsåtgärder.
11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, hälsa och kroppsvård,  

Den eviga världsbilden, del 2 – Det kommande fullkomliga människoriket

St. 26.29
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För varje upplyst människa har det för länge sedan blivit ett faktum att allt 
omkring oss är i rörelse, är under omvandling, befinner sig under omskapande. 
Rörelse är alltså livets förnämsta kännetecken, är helt enkelt dess sätt att yttra 
sig. Vi kan på vår egen organism således konstatera att varje lem, varje organ 
som bringas till att vara stilla eller för en längre tid sätts ur funktion, oundgäng-
ligen kommer att bli obrukbart, vissna, för att till sist helt dö bort. Men detta 
gäller inte bara de enskilda delarna av vår organism, det gäller också organis-
men som helhet. Om vår organism inte hålls i funktion, vilket i detta fall vill 
säga i arbete, kommer den också att bli sjuklig och döende. Vi ser alltså att 
människor som i flera generationer på grund av rikedom eller furstlig börd själva 
inte behöver företa sig någonting som helst, utan i allt låter sig passas upp av 
andra, i allt lever på frukten av andras arbete, så småningom degenererar. Det 
är inte dessa människor som uppnår världsrekorden i sport eller andra fysiska 
prestationer. Det har således för länge sedan blivit ett faktum att en släkt, vars 
generationer lever i sysslolöshet, vid en given tidpunkt faller offer för denna 
sysslolöshet, blir kraftlösa, degenererade individer, som inte på någon punkt kan 
mäta sig med den arbetande unga kvinnan eller unge mannen av arbetarsläkt.

Det är således livets mening att alla, som har en fysisk organism, måste arbeta 
för att hålla denna organism fri från degenereringens farliga skär. Arbetets art 
är här underordnat. Det finns i våra dagar otaliga människor som uteslutande 
är sysselsatta med intellektuellt arbete, alltså människor vilkas rent fysiska 
funktioner är ytterst reducerade, likväl som det finns många hundratusentals 
människor vilkas tillvaro består av enkla och enformiga rörelser bakom maski-
ner, vid löpande band eller på kontor. För alla dessa människor gäller att stora 
delar av deras organismer inte utsätts för normalt bruk, vilket oundvikligen 
medför just den kroppsliga degenerering som vi överallt är vittne till. Att sund 
gymnastik och sport som bedrivs under normala former här spelar en oerhört 
stor roll i den allmänna hälsans tjänst, är obestridligt. Men olyckligtvis har 
mycken sport, som kunde vara av ovärderlig betydelse för hälsan, i vår tid, på 
grund av grov spekulation i överdriven konkurrens, lett till sin egen karikatyr, 
vilket en helt vanlig genomläsning av tidningarnas svällande sportreferat snabbt 
bekräftar. Detta förhållande kommer emellertid att reglera sig självt, efter hand 
som mänsklig kultur avlöser nutidens penninggiriga profitjakt. Sporten är till 
sin natur ett medel för att bevara en normal hälsa. I vår tid har den för många 
blivit ett mål, ett yrke, som utövas enbart med vinst för ögonen. Detta tillstånd 
utgör i själva verket ett vanhelgande av sporten, en urartning som bär fröet till 
sin egen undergång inom sig.

sunda och ljusa bostadsförhållanden.
12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande 

väsen, till människor och djur, till växter och mineral.

Det är alltså ett faktum att det är ett livsvillkor för varje levande väsen, att det 
måste hållas i funktion för att kunna bevara hälsan i både kropp och själ. Och 
vi ser ju också att allt är i rörelse alltifrån de första späda livsformerna och fram 

Den mänskliga arbetsförmågan – Kosmos nr 8, 2006

1. Rörelse är livets förnämsta kännetecken

2. Den fysiska organismen måste ha lämplig motion för att bevara sin hälsa

3. Det levande väsendets sinnesorgan skapas genom naturens påverkan
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till kulturmänniskan. Vi ser hur även växten, som inte kan röra sig på det 
fysiska planet, inte får lov att stå stilla, utan blir bearbetat av väder och vind. 
När gräset och kornet böljar i sommarvinden, är det inte något tillfälligt eller 
onyttigt vi är vittne till. Det är nämligen det enda sätt på vilket växtväsendet 
kan väckas ”till liv” för att få erfarenheter om den fysiska världens existens. 
Växtväsendet påverkas av ljuset och efter hand bildas ett för ljuset känsligt 
organ, vilket vill säga: ett begynnande ”öga”. Och liksom mötet med ljuset utgör 
villkoret för ögonorganets första späda födelse, så bildar mötet med ljuden be-
tingelsen för skapandet av de första ”hör”-cellerna och på så sätt fortsätter det. 
Det är denna påverkansprocess som gör att växtväsendet i sin utveckling en dag 
når fram till att först bli den köttätande växten och därefter det egentliga djuret. 
Här fortsätter utvecklingen vidare framåt och kulminerar för närvarande i till-
komsten av den jordiska människan. Utvecklingen står emellertid inte stilla, och 
den jordiska människan är på intet sätt uttryck för livets höjdpunkt eller mening 
med det levande väsendet eller det dolda dirigerande ”något” bakom rörelsen. 
Tvärtom avslöjar en djupare kunskap om den jordiska människans kosmiska 
struktur, att fröna till helt nya sinnesorgan nu är så långt framskridna, att det 
för den tillräckligt utvecklade andliga forskaren står orubbligt klart, att en helt 
ny kosmisk livssfär håller på att uppenbaras på de jordiska kontinenterna, en 
livssfär som helt uppfyller den djupa drömmen om ett liv i inbördes fred, ande 
och skönhet, som miljoner människor världen över hyser, en dag skall bli ett 
självklart faktum.

Det som emellertid i särskilt hög grad kommer att befrämja denna utveckling, ja, 
som är ett direkt livsvillkor för denna, är att man framdeles håller sina organ i 
funktion, i arbete eller rörelse. Detta betyder i sin tur att det som mer än något 
annat befordrar hälsa och glädje över att vara till, är det levande väsendets 
förmåga att skapa nyttiga eller logiska ting, produkter som direkt ökar dess 
livslust, dess glädje över tillvaron. Därför kommer sysslolöshet efter hand att bli 
mänsklighetens största och mest hälsofarliga gissel.

Heter det inte i Bibeln: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd”, och att ”den 
som inte vill arbeta, skall heller inte äta”? Dessa ord skulle vara sanna om inte 
utvecklingen just visade att det i dag i världen är ett överskott på människor, en 
ständigt växande grupp ”arbetslösa”, för vilka det inte finns något arbete. Vi står 
här inför ett i själva verket till synes olösligt problem. Denna för hundratusentals 
människor ohyggliga arbetslöshet tycks inte kunna hållas nere annat än under 
de fruktansvärda krigsperioder, då otaliga miljoner sänds till fronterna, medan 
alla andra mer eller mindre fördelas i vapenindustrin. Vi står här inför det para-
doxala faktum att medan det nästan är för få människor när världen är i krig, 
är det för många så snart fredsklockorna ringer. Med freden kommer arbetslös-
heten och även om fackföreningar, arbetslöshetskassor och så kallade ”bered-
skapsarbeten” eller ”nödhjälpsarbeten” naturligtvis är utmärkta hjälpinsatser, så 
utgör de dock i förhållande till själva problemet endast ett mer eller mindre illa 
dolt ”lappverk”. Arbetslösheten har blivit ett problem som inte något som helst 
politiskt parti i världen är i stånd att lösa. Det är helt enkelt en följd av en av 
naturens egna krafter frambringad kursändring i den jordmänskliga utveckling-
en eller kulturskapelsen. Och så länge den jordmänskliga politiken eller de 
jordmänskliga formerna av regering inte har bringats i samklang med denna av 
naturen själv företagna kursändringen, kommer arbetslösheten att växa och 

4. Människan är skapande, därför är sysslolöshet ett hälsofarligt gissel för henne

5. Arbetslöshetsproblemet kan inte lösas politiskt, utan är en följd av en av  
 naturen frambringad kursändring i den jordmänskliga utvecklingen
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växa för att till sist bli den maktfaktor med vilken naturen kommer att välta den 
jordiska människans nuvarande inställning till individens egendomsrätt och 
medborgarskap.

Till en början hörde man människorna ge uttryck för att det är maskinerna som 
bär skulden till arbetslösheten, och att man bör avskaffa dem. Men denna in-
ställning har man för länge sedan övergett såsom hopplös, eftersom den går 
direkt emot naturen. Vad tjänar det till att myran går emot vattenfallet? Och 
man kan lika gärna börja bekämpa den blå himlen eller kräva att solens bana 
ändrar sig som man kan börja bekämpa maskinerna, vilka ju är en produkt av 
de tidigare nämnda nya förmågorna hos människan. Att bekämpa nya förmågor 
med vars hjälp man är i stånd att få döda naturkrafter att arbeta åt sig, skulle 
vara lika dåraktigt som det skulle vara om man började förstöra sin syn och sin 
hörsel därför att man inte vill se eller höra det onda som sker i världen. Inget 
väsen kan ju gå emot sin egen utveckling utan att därmed uppleva just de 
smärtsamma erfarenheter, som mer än något annat befordrar denna utveckling.

Det kosmiska syftet med maskinerna är endast att åstadkomma, att det grova 
materiella arbetet inte behöver utföras av människor. Till en början har detta 
naturligtvis lett till att många människor världen över har blivit arbetslösa. 
Förhållandet är här helt enkelt detta, att ju bättre maskinerna kan utföra det för 
mänsklighetens bestående nödvändiga arbetet, desto fler överflödiga människor 
kommer det att bli. Lägger vi så därtill det faktum, att den mänskliga fortplant-
ningsförmågan i vår tid medför inkarnationen av otaliga miljoner människor, 
blir perspektivet sett från en viss synpunkt mycket ohyggligt. Antalet arbetslösa 
eller summan av överflödiga människor kommer oundgängligen vid en viss 
tidpunkt att växa till det gigantiska. Situationen kommer att bli sådan, att bara 
en stadigt försvinnande liten grupp kommer att ha tillgång till ett verkligt arbe-
te, nämligen den grupp som dels äger maskinerna, dels nödvändigtvis måste 
betjäna dem. Endast dessa människor skulle, om inte utvecklingen tjänade ett 
högre syfte, då vara samhällets egentliga makthavare.

Vad är det då som i vår tid är fel i världsadministrationen? Det felaktiga i jord-
mänsklighetens administration av de existerande värdena är att denna adminis-
tration inte värnar om dessa värden till förmån för allmänintresset, utan till 
förmån för privatintresset. Med privatintresset menas i det här sammanhanget 
ett intresse av rent egoistisk natur, vilket vill säga djurisk natur. Denna djuriska 
natur eller denna djuriska princip är gudomlig och direkt livsbetingande i det 
egentliga djurriket, men livsfarlig för varje kultur, i vilken krig, ofred och intole-
rans skall vara en absolut omöjlighet. Egoismen är alltså uttryck för en kraft 
som har varit och ännu en tid kommer att vara absolut nödvändig i mänsklig-
hetens utveckling fram till en varaktig fred. Dess natur utgör en levande demon-
stration av hur en kultur, i vilken det skall vara fred, absolut inte skall vara. 
Därför ser vi också att samhällsutvecklingen i form av arvsskatt, progressiva 
skattelagar m.m. alltid i allt högre grad gör det omöjligt att kunna tillägna sig en 
privatförmögenhet. Staten, vilket vill säga allmänheten, kräver större och större 
andel i dessa överlåtelser och gåvor, ja, till och med också av en människas 
förvärvade förtjänst eller förmögenhet genom eget arbete. Att detta är obehagligt 

6. Om människorna går emot den naturliga utvecklingen, kommer de att få uppleva just de  
 smärtsamma erfarenheter som befordrar utvecklingen

7. Utvecklingen tjänar ett högre syfte

8. Allmänintresset måste gå före privatintresset, och samhällsutvecklingen  
 går redan i den riktningen
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för den det drabbar, är naturligtvis en självklarhet och är så mycket värre i en 
värld där de flesta ännu ser pengar och förmögenhet som det enda skyddet mot 
allt och alla. Men om inte utvecklingen gick i denna riktning, skulle ju mänsk-
ligheten föras ännu djupare in i arbetslöshetens och diktaturens helvete än vad 
fallet redan är.

Jag har i korta drag berört dessa allvarliga problem för er, för att visa bakgrun-
den till den värld som skall bli resultatet av de lidanden, som mänskligheten i 
detta århundrade har genomlevt. Vi närmar oss med stor hastighet den tid då 
maskinerna plus ett i själva verket mycket begränsat antal människor kan 
producera de för världssamfundet nödvändiga materiella tingen. Medan denna 
produktion i synnerhet förr i tiden, men fortfarande ännu i vår egen tid, är 
under kontroll av privatintressen, kommer utvecklingen oundgängligen att 
medföra att allmänheten, vilket vill säga flertalet, vid en viss tidpunkt inte bara 
blir medbestämmande i administrationen av tillgångarna i världen, utan direkt 
huvudbestämmande. Utvecklingen kommer oundgängligen att leda till skapan-
det av en internationell världsstat, i vilken en av majoriteten tillsatt överhet 
kommer att bevaka att ingen människa kommer att kunna leva på andras be-
kostnad, och att ingen människa kommer att sakna det för ett verkligt lyckligt 
liv nödvändiga arbetet.
 Då världssamfundet vid den tiden kommer att äga alla tillgångar, kommer 
begreppet ”pengar” inte längre att existera. Det enda värdet i detta samhälle är 
den mänskliga skaparförmågan. I kraft härav kommer varje människas liv att 
bevakas på ett sådant sätt, att hennes förmågor underkastas den bästa utveck-
ling som tänkas kan.

Vad skall då alla dessa människor företa sig? Ja, när allt grövre arbete för länge 
sedan övertagits av maskiner och helautomatiska fabriker, återstår endast detta 
för den jordiska människan att syssla med: utvecklingen av sin ande. I detta 
sammanhang vill det säga: utvecklingen av hennes förmåga att skriva, teckna, 
måla, sjunga, spela eller på annat sätt ge uttryck för allt det som bor i hennes 
själ. Medan livet från djungeln och fram till vår tid huvudsakligen har varit ett 
liv i kamp mot allt och alla, kommer framtidens människor uteslutande att 
koncentrera sig på att bli genier i konsten att leva, konsten att tänka. Långsamt 
går det upp för mänskligheten, att vi alla i själva verket är medborgare i en 
oerhört rik värld, och att orsaken till vårt nuvarande elände enbart står att finna 
i vårt eget sinne. När våra mentala ofullkomligheter av livet självt bringats till att 
upphöra, kommer vi att finna oss som medborgare i en värld där alla tjänar alla, 
och där den är störst som genom sina förmågor förmår sprida mest kärlek, mest 
skönhet och därmed mest välsignelse omkring sig. I denna värld, där anden helt 
har besegrat materien, existerar endast glädje och harmoni. ”Himmelriket” har 
här blivit till verklighet, och julevangeliets djupa, rena budskap om ”frid på 
jorden bland människor, till vilka han har behag” har här fullbordats. Gud 
vandrar då åter tillsammans med ”Adam” och ”Eva” i ”Edens lustgård”.

9. Utvecklingen leder till skapandet av en internationell världsstat

10. Alla jordiska människor kommer att bli genier i alla konstarter, också i konsten  
 att leva. ”Himmelriket” blir till verklighet

Från ett föredrag på Martinus Institut söndag den 30 januari 1949. Bearbetat av 
Erik Gerner Larsson. Bearbetningen är godkänd av Martinus. Första gången 
infört i Kontaktbrev nr 2/1957. 
Översättning: MR
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Förslag till frågor att reflektera över:
1. Vad är maskinernas och den tekniska utvecklingens verkliga mission i vår 

värld?
2. Varför blir denna utveckling av många människor i dag uppfattad som ett 

hot?
3. Varför menar Martinus att ” sysslolösheten kommer efter hand att bli 

mänsklighetens största och hälsofarligaste gissel”?
4. Varför menar Martinus att ”arbetslösheten har blivit ett problem som inget 

som helst politiskt parti i världen är i stånd att lösa”?
5. Vad måste till för att problemet ska kunna lösas?
6. Vad kommer människorna i framtidens världsstat att ägna sig åt när prak-

tiskt taget allt materiellt eller fysiskt arbete utförs av maskiner?
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Presentation: engelskt tal, dansk text. 34 minuter.
Barbro Karlén har vuxit upp med starka minnen och mardrömmar från ett 
tidigare liv som Anne Frank. Vi hör henne här berätta om sitt liv med denna 
dubbla identitet, och hur hon gradvis lärde sig att förhålla sig till sina smärt-
samma minnen och en skeptisk omgivning.

Mellan de ovannämnda båda ytterpolerna finns det en gradvis stigande skala av 
mellanstadier. Om inte dessa utvecklingsstadier är ett resultat av utveckling, 
finns det ju inte alls någon logisk motivering för deras existens. Om det inte är 
samma väsen som genomgår hela denna gradvisa utveckling från det mest 
primitiva till det mer och mer fullkomliga, till vilken nytta är då utvecklingen? – 
Om de levande väsendena endast har det enda fysiska jordeliv som de lever här 
på jorden och alltså aldrig har levt tidigare, varför föds de då på ett särskilt 
bestämt utvecklingssteg? – En del människor föds till ett mycket primitivt och 
brutalt liv i förnedring och förtryck, andra föds till ett mer eller mindre ljust, 
lyckligt och humant liv. Varför föds de inte alla under exakt samma villkor och 
förhållanden, om de endast skall leva under ett fysiskt jordeliv? – Hur kan det 
vara rättvist att ett väsen som aldrig har levt tidigare kan födas till ett grymt öde 
i plåga och smärta samtidigt som andra väsen, som inte heller har levt tidigare, 
föds till ett strålande ljust och lyckligt öde? – Detta är ett direkt ologiskt och 
därmed ett lika orättvist tillstånd, som man inte kan finna någon enda motsva-
righet till i naturens övriga skapelseprocesser. Dessa är nämligen till hundra 
procent logiska i sina slutfacit och därmed orubbligt till glädje och välsignelse för 
levande väsen. Hur kan somliga väsen representera högre utvecklingssteg och 
andra lägre, om de aldrig har funnits till tidigare? – Vad är det som gör att 
väsendena sålunda föds till högst olika öden? – Att tro att de har ärvt sina ta-
langer och sitt öde från sina föräldrar är absolut inte den fullständiga lösningen. 
Det finns barn som har fler talanger eller en större begåvning än föräldrarna, ja, 
de kan ibland vara genier, trots att föräldrarna absolut inte är det. Varifrån har 
de fått den begåvningen? – Den kan endast vara deras egen i ett tidigare liv 
utvecklade begåvning som, inkapslad i talangkärnor i övermedvetandet och 
tillsammans med detta och väsendets jag, har kunnat överleva den fysiska 
döden eller frigörandet från den tidigare fysiska kroppen. Med hjälp av dessa 

fredAg

Den eviga världsbilden, del 2 – Reinkarnation, kretslopp och årstider

Barbro Karléns liv som Anne Frank

St. 17.3  Väsendenas öde är i icke ringa grad resultatet av deras tidigare upplevda jordeliv

Texter från Tredje testamentet:
Den eviga världsbilden, del 2 – st. 17.3–17.5, 17.8
Livets Bog, del 2 – st. 320, 321
Kristi återkomst – hjälparens ankomst – Kosmos nr 7, 2008 – st. 7
Livets Bog, del 2 – st. 633–636
Livets Bog, del 1 – st. 211
Småboken 15b – Getsemane trädgård – kap. 6
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talangkärnor kan ifrågavarande begåvning nu åter genom särskilda betingelser 
komma till utveckling i en ny fysisk organism.

Alla levande väsens förmågor och anlag överförs alltså i form av talangkärnor till 
väsendets nya fysiska organism i en ny fysisk tillvaro. Det är denna överföring av 
väsendets förmågor och anlag till en ny fysisk organism som vi kallar återfödelse 
eller reinkarnation. Dessa talangkärnor är naturligtvis av andlig natur och kan 
därför som sagt överleva den fysiska kroppens undergång och genom mikro- och 
supermikrokosmiska detaljer på nytt överföras till skapandet av en ny fysisk 
organism och utvecklas i denna.

Vi måste här komma ihåg att alla energi- eller rörelsearter går i kretslopp. Vi ser 
att vårt fysiska liv formar sig som dygnskretslopp, vilket vill säga upplevelsen av 
dag och natt. Likaså formar det sig som årskretslopp, som är detsamma som 
upplevelsen av vinter och sommar. Men själva det levande väsendets fysiska 
jordeliv från födelse till död är också ett kretslopp, och vi har betecknat detta 
som ”jordelivskretsloppet”. Ser vi nu på ett sådant kretslopp, blir vi vittne till att 
det utgör ett enskilt led i en kedja av liknande kretslopp. Vi ser alltså att dygn 
efter dygn passerar. Vi ser att år efter år passerar, liksom vi redan vet att de 
levande väsendenas liv formar sig som kosmiska spiralkretslopp. Om alltså alla 
kretslopp vart och ett utan undantag utgör ett enskilt led i en kedja av kretslopp, 
vad berättigar då att antaga att vårt jordeliv inte på samma sätt utgör ett enskilt 
led i en kedja av liknande kretslopp? – Allt gör det till faktum för den utvecklade 
forskaren, att det jordiska väsendets jordeliv är ett enskilt led i en kedja av jorde-
liv som ifrågavarande väsen är i färd med att uppleva. Och om man inte vill 
acceptera denna analys, blir hela livet kaos och slump. Det blir helt utan mening 
och därför helt utan rättvisa, vilket är motsatsen till gällande fakta, som visar 
att livets alla färdiga skapelseprocesser i sina slutfacit är till glädje och välsignel-
se för levande väsen. Att de icke färdiga skapelserna inte kan uppfylla detta 
syfte, innan de är färdiga, är självklart.

Det är riktigt att med sina fysiska sinnen kan den ofärdiga människan inte 
förnimma något utöver sitt eget jordelivs kretslopp. Hon är därför offer för den 
tusenåriga övertron att hennes nuvarande jordeliv eller jordelivskretslopp är det 
enda jordeliv hon upplever. Hon har ingen kunskap om sitt tidigare, fysiska 
jordeliv. Hon kan därför inte förstå att hon i framtiden åter skall födas och leva i 
en ny fysisk organism. Och det är denna övertro, okunnighet och bristande 
förmåga att förstå de kosmiska eller eviga fakta som gör att hon inte heller har 
någon förklaring på mörkret eller ”det onda” och därför är förhindrad att se att 
världsalltets grundton är kärlek och att lidandena eller de olyckliga ödena var-
ken är ”vrede” eller ”straff” från Gud, men däremot en absolut livsbetingande 
nödvändighet för att de levande väsendena i sitt slutfacit skall kunna bli 
”människor som Guds avbild och honom lika”. Det är riktigt att detta mentala 
mörker eller dessa lidanden är något obehagligt och smärtfyllt, men eftersom det 
tjänar ett absolut oumbärligt och nyttigt ändamål, utan vilket människan omöj-
ligt kan bli ”Guds avbild, honom lik”, måste man nödvändigtvis beteckna mörk-
ret eller lidandena som ”det obehagliga goda” och det goda eller ljuset som ”det 
behagliga goda”.

St. 17.4  Reinkarnation och återfödelse

St. 17.5  Det levande väsendets jordeliv utgör ett enskilt led i en kedja av kretslopp

St. 17.8  Varför människorna mer eller mindre är ovetande om återfödelsen eller reinkarnationen
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[...] Att väsendet i sin nya fysiska kropp inte har något minne av sina tidigare 
kroppar motbevisar ingenting. Ty den nuvarande fysiska kroppen står och faller 
inte med minnet. Den rent dagsmedvetna minnesförmåga som individen äger 
täcker ju inte ens den nuvarande fysiska kroppens existens. Vem kan minnas 
sitt födelseögonblick? Det är inte ens vanligt att man kan minnas sin ettårsdag. 
Ja, är det inte mycket mera från sitt nuvarande liv som man glömt? –
 Men när nu redan den nuvarande fysiska kroppens första existensperiod 
förlorar sig i den gångna tidens mörker, skulle det då inte vara onaturligt, om 
inte de tidigare kropparnas existenstid gjorde detsamma?

De rent dagsmedvetna minnena betyder alltså ingenting i själva bevisföringen 
om det levande väsendets reinkarnation eller eviga existens. De utgör endast 
väsendets kännedom om upplevelsernas ytkolorit innanför dagsmedvetenhetsom-
rådet. De betecknar alltså upplevelsernas rent tillfälliga eller temporära färger, 
vibrationer och reaktioner. Men dessa har bara en rent lokal betydelse, vilket vill 
säga att de endast är av intresse för väsendet vid upplevelsetillfället. Själva 
denna ytkolorit har ingen betydelse i ett nytt fysiskt liv. Här är det uteslutande 
de tidigare upplevelsernas omformning till talanger, anlag eller medvetenhetsegen-
skaper som är det väsentliga.
 Det som ett väsen tillägnar sig av färdigheter, allt som det gör till vane-
medvetande i ett liv, kommer alltså att prägla skapandet av dess nya fysiska 
kropp och tillvaro. I denna kommer det att uppleva dessa färdigheter och fallen-
heter som anlag och talanger eller som medvetenhetsegenskaper, allt eftersom 
det i föregående liv har gjort dem till vana. Vad det alltså kommer an på i det 
nuvarande livet, är inte frågan om en dagsmedveten, hjärnmässig erinring av 
speciella detaljer av vad väsendet företog sig i tidigare liv, utan vad detta dess 
handlande åstadkommit för verkan i dess nuvarande tillvaro, vilka möjligheter 
eller begränsningar som det efterlämnat i dess öde idag. Huvudsaken är sålunda, 
att det har resultatet av sina ansträngningar i tidigare liv med sig i sin nuvarande 
tillvaro i form av talanger och anlag. Att det inte kan minnas, hur många tårar, 
sorger och bekymmer dessa ansträngningar eventuellt har kostat det i den 
tidigare tillvaron, detta betyder absolut intet. Och ifall det är dåliga anlag eller 
olycksbringande böjelser och laster som det tagit med sig som resultat från ett 
tidigare livs utsvävningar, ja då är det nog tillräckligt med arbete för detta vä-
sens mentalitet och nervsystem att söka stå ut med minnena från det därav 
följande nuvarande olyckliga ödet. Är inte de många nervsammanbrotten och 
psykiska lidandena, som det dagliga livet ger prov på, tillräckliga bevis för att 
människans minnen redan från det nuvarande livet i sådana fall varit en så 
tung belastning, att den avsevärt överskridit hennes mentala bärkraft. Vad 
skulle hon med ännu flera trista och mörka minnen till? – Är det inte rent av en 
välsignelse, att dessa förlorar sig i forntidens mörker? – Och denna välsignelse är 
desto större, eftersom sådana minnen från forntiden omöjligt skulle kunna ändra 
på individens nuvarande lidanden. Det gjorda kan omöjligt göras ogjort. Man kan 
bara gråta över felaktiga handlingar. Men till att frambringa gråt har var dag ett 
överflöd av medel. Tårframkallande minnen från tidigare liv skulle vara tämligen 
överflödiga. Och att skapa något överflödigt hör inte till de vägar eller principer 
som naturen eller Försynen begagnar sig av.

Livets Bog, del 2

St. 320  Väsendenas reinkarnation blir till faktum

St. 321  Väsendenas reinkarnation blir till faktum
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Ni är nu inne i ett jordiskt liv där ni inte har hela ert medvetande framme. Ni har 
endast just precis den del framme som skall utvecklas med hjälp av karman. Det 
är karma från tidigare liv, och det är nya saker ni skall lära i detta liv. Men det 
är ju en underbar uppehållsort på det andliga planet mellan liven. Det verkliga, 
stora gudomliga världsriket, som Kristus kallar ”Guds rike”, kommer männi-
skorna dock att nå först när de får kristusmedvetande eller blir kristusväsen. 
Det kommer att dröja många liv innan människorna uppnår kristusmedvetande, 
ty de skall nämligen i likhet med Kristus kunna låta sig korsfästas och be för 
sina fiender. Mitt i de lidanden som deras fiender har påfört dem, skall de kunna 
be för dessa fiender, och de skall inte blott göra detta, de skall av hjärtat känna: 
”Bara de kunde bli fria från att få straff”. – Det var det som Kristus skulle visa 
på korset. Han visade det som nu skall bli den bärande kulturen. Nu börjar det 
en ny världskultur, alltså den kristna världskulturen. Grunden blev tillräckligt 
väl lagd med Kristi dogmer, men nu först kommer den på allvar.

Men efter den mörkaste natten följer den ljusaste dagen, och så är det även här. I 
den jordmänskliga sfären, i den dräpande principens zon, har ett nytt tankekli-
mat redan för länge sedan börjat göra sig gällande. Detta klimat är närmast att 
betrakta som en harmoniering av intelligens och känsla. Denna harmoniering 
kommer till stånd genom den förvandling som individernas tanke- och förnim-
melseförmåga undergår genom deras upplevelse av lidandena eller den dräpande 
principens alla mörka erfarenhetstillstånd. Individernas hjälteideal och moral i 
denna zon har genom en rad av jordeliv oavbrutet baserats på dråpprincipen. 
Dessa väsen lever helt på att så ut skräck, lidande, förtryck och dråp av svagare 
väsen, såväl människor som djur. Och de kan omöjligt undvika följderna härav. I 
en zon, där högsta ideal heter blodsutgjutelse, såväl i form av livrätter som i form 
av hämndakter, kan ett sympatins och kärlekens paradis inte existera. Och då 
kretsloppets eviga lagar sörjer för att varje energi ovillkorligen vänder tillbaka till 
det jag eller livscentrum som är dess upphov och varifrån den utgått, blir zonen 
slutligen ett allt större ”helvete” för väsendet, ju mer det praktiserar ifrågavarande 
ideal. Detta åter betyder, att det i realiteten är väsendet självt som drabbas av sin 
hämnd, mordlust och blodtörst. Och under intrycket av denna ständiga konfron-
tation med mörkret eller lidandena i dess eget kött och blod kommer väsendet 
förvisso till slut att spekulera över vad orsaken kan vara till dess nattsvarta öde. 
Och denna spekulation leder till många experiment med skapandet av dess 
moral och dess form av tillvaro. Några av experimenten ger positiva resultat, 
skapar en viss form av frid och harmoni, under det att andra misslyckas och 
skapar lidande och därmed besvikelse och nedstämdhet. Och så länge lidandet 
och den därav följande pessimistiska synen på tillvaron existerar, kommer väsen-
det oförtrutet att fortsätta sina spekulationer över lidandets orsak. Dess liv och 
tillvaro blir efter hand liksom uttryck för ett enda stort ”varför”.

Livets Bog, del 2

St. 633  Väsendet börjar spekulera över lidandenas orsak

7. En ny världskultur och ett nytt världsrike

Kristi återkomst – hjälparens ankomst – Kosmos nr 7, 2008
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Men tack vare de många lidandeserfarenheter som väsendet genom jordeliven 
skaffat sig, har det fått en ny förmåga. Denna förmåga är detsamma som det vi 
kallar ”fantasi”, Den är enbart baserad på eller uppbyggd av ”erinringar” från 
tidigare jordeliv eller tillvarelser. Och naturligtvis är det ”erinringarna” från 
lidandena och plågorna som satt de djupaste spåren i väsendets medvetande 
eller fantasi. Men dessa ”erinringar” skiljer sig från erinringarna från dess nuva-
rande jordeliv därigenom att dessa sistnämnda huvudsakligen framträder i dags-
medvetandet med fullt realistiska detaljer, medan ”erinringarna” från tidigare 
jordeliv helt saknar sådana detaljer.
 Vad är det då som finns kvar i medvetandet av dessa ”erinringar” från 
väsendets avlägsna forntid? – Det är en ”igenkänningsförmåga”. Erinringarnas 
stora uppgift i individens förnimmelse är som bekant att sätta individen i stånd 
att ”känna igen”. Man må lägga märke till vilken stor roll denna ”igenkännings-
förmåga” spelar i varje form av förnimmelse. När man står inför en upplevelse 
som man inte känner igen från något föregående fall, kallar man det upplevda 
för ”något nytt”. Detta ”nya” står man oförstående inför, i samma mån som man i 
sitt medvetande saknar fall av liknande natur. Och man funderar över vad det 
kan vara. Men detta funderande är just en mobilisering av ens erinringsmateri-
al. [...]

Erinringen ger oss alltså förmåga att igenkänna principen eller kärnan i besläk-
tade upplevelser. Och vi kan indela den i två faser. Den första fasen är den, i 
vilken vi upplever erinringen som blott och bart ett ”minne” och där den ger oss 
klara detaljer av en viss bestämd upplevd företeelse. Den andra fasen är den, i 
vilken erinringen inte längre uppvisar klara exakta detaljer av den upplevda 
speciella företeelsen och därför endast finns kvar i medvetandet som en kunskap 
om företeelsens princip eller kärna.
 Men kännedomen om en företeelse, vars detaljer vi inte längre ”minns”, 
förnimmer vi inte längre som en ”erinring”. Den är nu närmast att betrakta som en 
ny förmåga eller talang. Om vi tänker oss, att ett väsen i sitt nuvarande jordeliv 
går igenom en mycket svår sjukdom, t.ex. kräfta, kommer denna upplevelse att i 
dess medvetande skapa en betydande insikt i denna sjukdoms detaljer och sym-
tom. I väsendets nuvarande jordeliv kommer detta vetande att framstå som en 
mycket realistisk eller fundamental ”erinring” och utgör alltså fas nr 1. Men när 
detta jordeliv för länge sedan upphört och väsendet föds till ett nytt liv, har det 
inte mera kvar detta vetande som en medveten ”erinring”. Men att vetandet likväl 
finns i dess medvetande framgår av dess inställning till eller förståelse för varje 
kräftpatient som det eventuellt möter i sitt nya jordeliv. Det visar sig här, att vä-
sendet i särskilt hög grad har förmåga att sätta sig in i en sådan patients kval och 
lidanden, kan göra den sjukes tillstånd helt levande för sig i sin egen mentalitet. 
Detta vill säga, att väsendet omedvetet kan förbinda sitt möte med kräftpatien-
tens tillstånd med sin egen numera okända eller glömda upplevelse av en liknan-
de eller besläktad företeelse. Och i verkligheten är det denna glömda upplevelses 
princip som blir levande för väsendet i dess medvetande, utan att det därför är på 
det klara med att denna princips levande bild av den andres sjukdom i själva 
verket blott är reminiscenser av dess egen upplevelse av samma företeelse i en 
okänd forntid. Denna levandegörelse av andras lidanden i individens eget medve-
tande sker uteslutande i kraft av en omedveten mobilisering av individens egna 
”erinringar” från tidigare liv, framträdande i fas nr 2.

St. 634  Erinringarna från tidigare liv och dessas betydelse för  
  väsendets nuvarande förnimmande

St. 635  Erinringarna framträder i två faser
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Om individen däremot inte alls upplevt en kräftsjukdom eller någonting liknande, 
har han inte något, med vars hjälp han i sitt eget medvetande skulle kunna levan-
degöra ett annat väsens nuvarande sjukdom, och kan därför inte realistiskt fatta 
eller förstå den. Och han kommer därför att uppträda ”kallt” och ”okänsligt” mot 
ett sådant väsen. Han har med andra ord ingen förmåga att känna ”medlidande”. 
Att han inte har denna förmåga betyder alltså återigen detsamma som att han är 
ur stånd att förnimma eller känna andra väsens lidande i sitt eget medvetande.
 Här ser vi alltså, vilken stor tillgång det är för det levande väsendet att ha 
genomgått lidanden. Ju flera lidanden väsendet upplevt i tidigare liv, desto större 
erinringskvantum kan det (ehuru omedvetet) mobilisera eller betjäna sig av vid 
varje möte med andra väsen som befinner sig i lidande. Desto större förståelse 
har det för vad det ser eller blir vittne till. Och i samma mån som det har verklig 
förståelse för vad det bevittnar av lidande, växer i dess medvetande medkänslan 
för lidande medväsen. [...]

Eftersom jordmänniskan tillhör djurriket och hennes tillvaro och livsvillkor, hennes 
natur och karaktär utgjort ett befordrande av ”den dräpande principen”, består 
hennes minnesmaterial i motsvarande grad huvudsakligen av mord-, dråp-, kamp- 
och lidandeminnen. Men efter hand som dessa minnen fullgjort sin mission genom 
individens karaktärsutveckling, genomgår de en andlig process, varefter de fram-
träder som kopior av sina ursprungliga tillstånd. Till skillnad från det ursprungli-
ga tillståndet, där de framträdde som lidande- eller tyngdminnen, framträder de 
efter förändringen som fullständiga kopior av dessa, men uppbyggda i kärleksma-
teria. Detta vill med en fysisk liknelse säga, att dessa minnen från att framträda 
som ”järnbilder” omskapas till att visa sig i ädlare metall, t.ex. ”guld”. Alla min-
nen, de må vara aldrig så mörka och ohyggliga, kommer alltså, efter hand som de 
fyllt sin mission i individens medvetande, att efterlämna kopior i kärleksmateria, 
som ju utgör den andliga världens ädlaste ”metall” eller dess ”guld”. Alla mörka 
minnen kommer därför alltid, allteftersom tiden går, att stråla i ett ständigt tillta-
gande förhärligat sken. Och det är utvecklingen av detta förhärligade sken kring 
minnena som ligger till grund för detta att ”tiden läker alla sår”, liksom samma 
sken naturligtvis i stor utsträckning också befordrar varje form av försoning eller 
tillgift av lidna oförrätter. Eftersom individens minnesmaterial från tidigare tillva-
roformer för länge sedan blivit omdanat till guldformationer, och hans inre värld 
huvudsakligen består av sådant minnesmaterial, kommer alltså denna värld att 
för individen vara identisk med hans eget hela eviga livspanorama, med alla hans 
tidigare handlingar och upplevelser, kopierade eller framträdande i oförgänglig 
kärleksmateria eller den andliga världens guldmaterial. [...]

Vad ska den moderna människan då göra, när hon befinner sig mitt i sitt eget 
livs mörkaste stund, mitt i sin egen ”korsfästelse”, sitt eget sammanbrott? Hon 

St. 636  Jordzonens ”äldste”. ”Världsåterlösarna” är jordmentalitetens ”salt”

Livets Bog, del 1

St. 211  Individens mörker- eller lidandesminnen blir kopierade i kärleksmateria och  
  upplevs som ”salighet”. Varför ”tiden läker alla sår”. ”Salighetsriket”

Småboken Getsemane trädgård

6. De brustna förhoppningarna förvandlas i ”Getsemane” till de nya möjligheternas väg
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ska mobilisera hela sin intellektuella kraft för att därigenom finna vägen till 
Guds vilja, Guds mening med den upplevda smärtan. Gör människan det, kom-
mer hon liksom Jesus att besegra mörkret.
 Till den som i sitt eget livs djupaste smärta förmår att ge avkall på sin 
egen vilja till förmån för Guds vilja, kommer det alltid i den mörkaste stunden 
att sändas en ängel. Och Guds vilja följer man lättast genom att ge avkall på det 
som har frambringat Getsemane. Det kan vara förlusten av ett litet barn, en 
äktenskapspartners död, det kan vara upplevelsen av otrohet och svek från den 
man älskade högst. ”Getsemane” har många sätt att visa sig på. Men för dem 
alla gäller att de endast kan övervinnas genom att man inställer sig på det 
ofrånkomliga. Det som skett kan inte göras ogjort. De förhoppningar som knöts 
till det som brast, det man miste, måste man släppa.
 Av hela sin kraft måste man söka sig fram till de möjligheter som ens 
ändrade öde rymmer. I samma ögonblick som vi lägger hela den upplevda smär-
tan i Guds hand och frigör oss från ängslan och fruktan, från hatets och bitter-
hetens nedbrytande krafter, träder en lysande ängel in i vår aura, och Guds 
närhet känns så intensivt att fruktan och sorgen lämnar vårt sinne. Livsglädjen 
börjar på nytt arbeta i blod och nerver, ty i ljuset av Guds vilja förvandlas snabbt 
även den djupaste smärta, den djupaste förödmjukelse, till den värmande och 
livgivande välsignelse som är den gudomliga frukten av varje fullbordat andligt 
kretslopp.

Förslag till frågor att reflektera över:
1. Varför minns vi inte våra tidigare liv? Fördelar och nackdelar?
2. Reflektera över hur vår fantasi är uppbyggd av minnen från detta och 

tidigare liv.
3. Hur hänger fantasi och medkänsla ihop? 
4. Vad menar Martinus med att minnena har en mission i vår 

karaktärsutveckling?
5. Vilka redskap finner vi i Martinus verk som kan hjälpa oss med att förstå 

och förlåta smärtsamma erfarenheter och minnen?
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