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Mina syfte med föredraget

• Att berätta om sekter och 
manipulativa slutna grupper

för att medvetandegöra och förebygga 
sekteristiska tendenser inom 

”Martinusrörelsen”

• Att stimulera reflektion över ”valet”
av livsåskådning



Min erfarenhetsbakgrundMin erfarenhetsbakgrund

• Martinus – november 1978• Martinus – november 1978

• Kommunist – 1970 - 1976• Kommunist – 1970 - 1976

• Skeptiker och sökare – 1976 - 1978• Skeptiker och sökare – 1976 - 1978

• Kritisk granskare men 

”mycket troende” ☺☺☺☺
Martinusvän

– fr o m nov. 1978 och fortfarande

• Kritisk granskare men 

”mycket troende” ☺☺☺☺
Martinusvän

– fr o m nov. 1978 och fortfarande



Marx      Lenin MaoMarx      Lenin Mao

”Marxist-leninist-maoist”
1970 - 1976

”Marxist-leninist-maoist”
1970 - 1976

Min ”tro”
var ett 

sekteristiskt
förhållnings-

sätt

Min ”tro”
var ett 

sekteristiskt
förhållnings-

sätt



Shamanen
Apjoilnoman

”Man”

Iriadamant

Våren 1991 –
våren 1992





Profet
från grek. profetes = att tala inför, 

säga ut, att förutsäga

”Pro” – den som ser före 
eller den som har en gudomlig 
förmåga att se in i framtiden.

Förkunnare av gudomligt budskap



Tecken på falska profeter enligt 
Bibeln 

- 1 -

Matteusevangeliet 24:5: "Ty många skall komma i 

mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall 

leda många vilse."

Matteusevangeliet 24:24: "Ty falska 

messiasgestalter och falska profeter skall träda fram 

och göra stora tecken och under för att om möjligt 

bedra även de utvalda."



- 2 -

Apostlagärningarna 20:30: "Ja, ur er egen 

krets skall män träda fram och förvränga 

sanningen för att dra lärjungarna över på

sin sida."

1:a Johannesbrevet 2:18 "Kära barn, den 

sista tiden är här. Och liksom ni har hört att 

Antikrist skall komma, så har redan nu 

många antikrister trätt fram. Av detta förstår 

vi att den sista tiden har kommit. Från oss 

har de utgått, men de hörde aldrig till oss." 



”Då det efter hand skall framträda
många falska profeter, av vilka

en del till och med kommer att utge 
sig för att vara Jesus Kristus, har frågan

hur man skall kunna känna igen
dessa uppstått och blivit aktuell…
Kristus har själv mycket allvarligt
varnat för dessa falska profeter
och falska kristusväsen…”.

Inledningen på Martinus artikel
”Falska profeter och falska Kristusväsen”, 

Kosmos 6/1999



”Kristus varnar vidare och säger: 
’Se upp, så att ingen bedrar er.
Många skall komma under mitt

namn och säga: Det är jag, och de skall
bedra många. – Och om då någon
säger till er: Här är Messias, eller: 

Där är han,
så tro det inte. Falska frälsare och
falska profeter kommer att uppträda

med tecken och under
för att försöka vilseföra de utvalda.’”

Martinus citerar Markus evangeliet 13:5-6 och 21-22 i
artikeln ”Falska profeter och falska Kristusväsen”

Kosmos 1999 – nr 6.



1. DEV1:14,  LBI:50

1.Guds ande
över

vattnet

1.Guds ande
över

vattnet



2. Världsåterlösningsprincipen DEV 2



39. Jordmänsklighetens medvetenhetskategorier



Den gamla 
världsimpulsens
världslärare

Den gamla 
världsimpulsens
världslärare

Jesus KristusJesus Kristus

BuddhaBuddha

MohammedMohammed



Martinus
11 augusti 1890-

8 mars 1981

Martinus
11 augusti 1890-

8 mars 1981

1921
Han är ca 30 år

och har fått
kosmiska medvetande

1921
Han är ca 30 år

och har fått
kosmiska medvetande

Den nya
världs-

impulsens
världslärare

?

Den nya
världs-

impulsens
världslärare

?



Joh. 14:26

Johannes evangelium, kap. 14, 15 och 16Johannes evangelium, kap. 14, 15 och 16

Både Kristus och Martinus 
talar om
Både Kristus och Martinus 
talar om



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

Men Hjälparen, den helige Ande, som 
fadern skall sända i mitt namn, han skall 
lära eder allt och påminna eder om allt 

vad jag har sagt eder.”

Joh. 14:25-26

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

Men Hjälparen, den helige Ande, som 
fadern skall sända i mitt namn, han skall 
lära eder allt och påminna eder om allt 

vad jag har sagt eder.”

Joh. 14:25-26



Tredje Testamentet = 
Hjälparen den Helige Ande
Tredje Testamentet = 

Hjälparen den Helige Ande



”Många manifestationer 
kan se ut som riktiga,

som högt moraliska och rättfärdiga,
ha skenet av kärlek, men skapar

inte desto mindre lidande, sorg och
olycka, mental såväl som fysisk
ödeläggelse och lemläsning.”

Martinus i Tröskelns väktare
Kosmos 1937, nr 7/1991



Hur känner vi igen de falska
profeterna?

Hur känner vi igen de falska
profeterna?

Om någon säger att han är Messias 
”så tron det icke”

Om någon säger att han är i öknen
”så gån icke ditut”

Om någon säger ’Se han är inne i huset’
”så tron det icke”

I ”Vad är sanning” refererar Martinus
till Matteus 24:23-28

Om någon säger att han är Messias 
”så tron det icke”

Om någon säger att han är i öknen
”så gån icke ditut”

Om någon säger ’Se han är inne i huset’
”så tron det icke”

I ”Vad är sanning” refererar Martinus
till Matteus 24:23-28



Vad säger Jesus?

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till 
er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna 
vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. 

…
Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd 

bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig 
frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. 

…
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.”

Matt 7:15-20

Vad säger Jesus?

”Akta er för de falska profeterna, som kommer till 
er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna 
vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. 

…
Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd 

bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig 
frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. 

…
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.”

Matt 7:15-20



Begrepp som ständigt
återkommer i

religiösa, nyandliga
och sekteristiska
sammanhang

Begrepp som ständigt
återkommer i

religiösa, nyandliga
och sekteristiska
sammanhang





DomedagenDomedagen

Den yttersta tidenDen yttersta tiden

HarmageddonHarmageddon



• Uppvaknande• Uppvaknande

• Upplysning/ 
Enlightment

• Upplysning/ 
Enlightment

• Kosmiska glimtar• Kosmiska glimtar

• Kosmiskt 
medvetande

• Kosmiskt 
medvetande



”Uppvaknande””Uppvaknande”



Upplysning innebär närvaro i 
nuet

Upplysning är en etikett på ett förändrat 
medvetandetillstånd. Detta tillstånd brukar 
karaktäriseras av:

- Total inre frid och harmoni
- Avsaknad av behov
- Kontroll över tankar och känslor
- Avsaknad av ett separerat ego-jag
- Uppvaknat tillstånd, bara här och nu
- Fylld med Glädje, Kärlek och Livslust
- Bli levd av livet, vara totalt i flödet 

Citat från Sai Rama – School of Universe



Kosmiska glimtarKosmiska glimtar
Utmärkande för en kosmisk glimt är enligt
Martinus att man bl.a. upplever:
Utmärkande för en kosmisk glimt är enligt
Martinus att man bl.a. upplever:

- att skapelsens slutfacit är till glädje och välsignelse för allt

- att vi alla är en del av "Alltet" eller en gigantisk "Världssjäl"

- att kärleken är universums grundton

- att universum är ett levande väsen och fullkomligt i sin struktur

- sin egen odödlighet

- sig omhöljd av ett starkt vitt ljus 

En kosmisk glimt kommer oftast bara en gång under ett liv för att sedan,  
i takt med människans moraliska utveckling genom liv efter liv, 

återkomma oftare och oftare, 
för att så småningom bli ett permanent tillstånd – kosmiskt medvetande.

En kosmisk glimt kommer oftast bara en gång under ett liv för att sedan,  
i takt med människans moraliska utveckling genom liv efter liv, 

återkomma oftare och oftare, 
för att så småningom bli ett permanent tillstånd – kosmiskt medvetande.



Kosmiskt medvetande
enligt Martinus

Kosmiskt medvetande
enligt Martinus

Att i vaket fysiskt dagsmedvetande kunna uppfatta 
de kosmiska livsfaciten och

ha tillgång till 

Livmysteriets lösning
och därmed se att

”ALLT ÄR MYCKET GOTT”

Att i vaket fysiskt dagsmedvetande kunna uppfatta 
de kosmiska livsfaciten och

ha tillgång till 

Livmysteriets lösning
och därmed se att

”ALLT ÄR MYCKET GOTT”

• En andlig synförmåga
• En fullt utvecklad kärleksförmåga
• En andlig synförmåga
• En fullt utvecklad kärleksförmåga



32. Livsmysteriets lösning



”Men man skall se upp för det är många som
kommer att uppleva kosmiska glimtar som 

är falska.
Det var också det Kristus varnade för. 

Det har varit några som har varit hos mig 
för att komma i ordning efter sina upplevelser.”

Martinus vid frågestund,
Gardenparty i Villa Rosenbergs trädgård, juli 1973

Kosmos nr 8, 2009

”Men man skall se upp för det är många som
kommer att uppleva kosmiska glimtar som 

är falska.
Det var också det Kristus varnade för. 

Det har varit några som har varit hos mig 
för att komma i ordning efter sina upplevelser.”

Martinus vid frågestund,
Gardenparty i Villa Rosenbergs trädgård, juli 1973

Kosmos nr 8, 2009



i modern tidi modern tid



”… Man må därför förstå att Livets bog i 
intet fall kommer att stimulera till 
skapandet av någon sekt, religion 

eller trosbekännelse –
särskilt som Livets religion … erkänner alla 

levande väsen, både dem som har en 
trosbekännelse och dem som inte har någon, 
både de s.k. ’heliga’ och de s.k. ’ogudaktiga’, 
både djur och människor, som sina födda 
medlemmar, utövare och anhängare….”

(Ur Företalet st. 15).

Martinus om Livets Bog



”Alla de människor som nu stödjer 
Saken,

är inte bundna vid något som helst.
De har aldrig givit Saken något löfte,

och vi har inte heller givit dem 
något löfte.”

Rådsmöte 9 nov. 1976
Ur Samarbetsstrukturen, sid. 44 – min översättning

”Alla de människor som nu stödjer 
Saken,

är inte bundna vid något som helst.
De har aldrig givit Saken något löfte,

och vi har inte heller givit dem 
något löfte.”

Rådsmöte 9 nov. 1976
Ur Samarbetsstrukturen, sid. 44 – min översättning



”… Jag samlar inte på
medlemmar

och önskar inte bilda 
någon sekt.

Jag skriver mina böcker som 
varje annan

författare, och om jag genom 
dem kan hjälpa några 

människor att komma fram 
till en lyckligare 
livsuppfattning,

så är mitt mål nått. …”

Ur en intervju med Martinus 

den 17 augusti 1955 - ”Jag känner mig

inte som profet”

”… Jag samlar inte på
medlemmar

och önskar inte bilda 
någon sekt.

Jag skriver mina böcker som 
varje annan

författare, och om jag genom 
dem kan hjälpa några 

människor att komma fram 
till en lyckligare 
livsuppfattning,

så är mitt mål nått. …”

Ur en intervju med Martinus 

den 17 augusti 1955 - ”Jag känner mig

inte som profet”



”Rådet är den fasta punkten för det hela,
den fasta punkten för själva Institutet,
och i det hela taget den fasta punkten
för Saken för hela världen –
Men rådet ska inte ha herradöme
över någon. 
De intresserade må själva studera 
böckerna, som de vill.

Men man får inte skapa en sekt, och
man får inte skapa förening.”

Martinus på Rådsmöte den 6 jan. 1981 
– ett par månader före sin död
Ur Samarbetsstrukturen - min översättning o kursivering



I många av de översiktsböcker jag läst beskrivs 
Martinus kosmologi som en sekt



Vad är en sekt?Vad är en sekt?

Med en sekt avses normalt en rörelse 
av något slag som i sin struktur eller 
föreställning avviker radikalt från det 

normala och det etablerade. 

Ordet sekt betyder ursprungligen en 
avvikande riktning som bryter sig ur 
en existerande religiös uppfattning. 

Med en sekt avses normalt en rörelse 
av något slag som i sin struktur eller 
föreställning avviker radikalt från det 

normala och det etablerade. 

Ordet sekt betyder ursprungligen en 
avvikande riktning som bryter sig ur 
en existerande religiös uppfattning. 



Olika typer av sekterOlika typer av sekter

• Religösa sekter                 
- på kristen grund
- på muslimsk grund
- på österländsk grund

• Politiska sekter

• Psykoterapeutiska sekter

• Kommersiella sekter

• Miljösekter

• Religösa sekter                 
- på kristen grund
- på muslimsk grund
- på österländsk grund

• Politiska sekter

• Psykoterapeutiska sekter

• Kommersiella sekter

• Miljösekter

Makt

Sex

Pengar



21. Bönens mysterium I21. Bönens mysterium I



Teosoferna

Alice Bailey
1880-1949

Annie Besant
1847-1933

Charles W. Leadbeater
1854 - 1934 

Helena 
Petrovna
Blavatsky 
1831-1891 



Emanuel Swedenborg
1688-1772

Nya Kyrkan

Rudolf Steiner
1861-1925

Antroposof
Krishnamurti

1895-1986
Teosof

”Kristi återkomst”



Ambres – Sture
Johansson

Allison DuBois

Medier

Terry Evans



UFO-sekter

George
Adamski
1891-1965

Howard Menger
& Marla

RaelRael



Charles
Russel

1852-1916

Charles
Russel

1852-1916

Opus Dei -
Guds verk

1928

Kristna sekter

Helge Fossmo
Knutby ”Pingst”

Warren Jeffs
Polygamisk
mormonsekt

Rikets sal

Ulf Ekman
Livets ord  

Trosrörelsen

Christer Segerliv
Kristet Center Höör



Sai BabaSai Baba

Sri Bhagwan (Kalki) 
och Sri Amma

Sri Bhagwan (Kalki) 
och Sri Amma

Bhagwan 
Shree
Rajneesh
- Osho

Bhagwan 
Shree
Rajneesh
- Osho

Österländska 
andliga 
ledare

Österländska 
andliga 
ledare

Mahareshi
- TM

Mahareshi
- TM



Den militanta sekten
Nation of islam
lär ha haft 
total kontroll

över Micheal Jackson
hans barn och hans

ekonomi

AB 2009-07-08 

Muslimsk sekt



”… Det kan vid vissa
tillfällen hända 

att en kosmisk glimt 
kan utlösas 

under en människas 
meditation, 

även om denna människa 
ännu är alldeles för 

omogen för 
att uppleva 

ett sådant nedslag i 
medvetandet. 

Och det är då som en 
kortslutning sker…”
Martinus i Meditation – bok 20, 

”… Det kan vid vissa
tillfällen hända 

att en kosmisk glimt 
kan utlösas 

under en människas 
meditation, 

även om denna människa 
ännu är alldeles för 

omogen för 
att uppleva 

ett sådant nedslag i 
medvetandet. 

Och det är då som en 
kortslutning sker…”
Martinus i Meditation – bok 20, 



”Konstgjord upplysning””Konstgjord upplysning”

• Meditativa övningar• Meditativa övningar

• Kundaliniövningar• Kundaliniövningar

Mental kortslutningMental kortslutning

• Diverse tekniker   • Diverse tekniker   

RiskerRisker



David Koresh
1959-1993 i Waco

Davidianerna

Shoko Asahara
- ledare för sekten

Aum Shinrikyo

Jim Jones
1931-1978

Peoples Temple

Destruktiva sekter 

Charles 
Manson

1938-

Marshal Herff
Applewhite - DO

Heavens Gate

Soltemplarorden



Sun Myung Moon
Enighetskyrkan

Hare Krishna-
rörelsen

Ron Hubbard
Scientologi-
kyrkan

”Farligaste sekterna”

David Berg
Familjen-
Guds barn

Jehovas vittnen



Åsa Waldau –
”Kristi brud”

Knutby-
församlingen

Laila Heinonen
”Finlands förebedjare”

Elisabeth Prophet
”Summit Lighthouse”

Lilly Gardeby –
”World Light Center”

Foto saknas

Kända kvinnliga sektledare

Ann-Christin
Lundström
Vuollerim –

Verklighetens
Center



Politiska 
sekter

Nynazistiska
och 

fascistiska
rörelser



Domedagssekter är
inte intresserade av

att arbeta med
miljöproblemen. 

Tvärtom, de är bara välkomna
tecken på att den yttersta tiden
och Kristi återkomst är nära!

Domedagssekter är
inte intresserade av

att arbeta med
miljöproblemen. 

Tvärtom, de är bara välkomna
tecken på att den yttersta tiden
och Kristi återkomst är nära!



Mycket stor oro omkring år 2000

Vad kommer att hända i december 2012?

Nibiru



Unikt i Martinus världsbildUnikt i Martinus världsbild

Utvecklingsteorin och polförvandlingenUtvecklingsteorin och polförvandlingen

Universums grundton är kärlek –
Allt är grundat i kärlek om allt och alla

Universums grundton är kärlek –
Allt är grundat i kärlek om allt och alla

Det s.k. ”onda” är endast avsaknad 
av kunskaper.

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

Det s.k. ”onda” är endast avsaknad 
av kunskaper.

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





”Mekanistisk” utvecklingssyn ”Organisk” utvecklingssyn

Påverkar synen på
reinkarnationen

Väljer: Kropp, kön, föräldrar
livssituation

Karma och önskningar styr
Alltid samma kön

Två
sätt 
att
se på
ut-
veck-
ling



14.
Det 

kosmiska
spiral-
krets-
loppet



11. 
Den
eviga 

världsbilden



Enligt Martinus

utvecklas vi genom…

• Lidandeserfarenheter -
som utvecklar Känsloenergin -
nästakärleksförmågan,             
medkänsla, empati

• Kampen för överlevnaden
utvecklar Intelligensenergin



Lidandeserfarenheter och
karma styr vårt nästa liv

Vi kan styra vårt öde med 
hjälp av andlig vetenskap
d.v.s. teoretisk kunskap
om de andliga naturlagarna 
och  bön

Auto-

matiskt

Fri

vilja

Enligt Martinus



Evighetskroppen

- Karmalagen -

”Som vi sår 
får vi ock skörda”

Lag om orsak 
och verkan

Lag om orsak 
och verkan



4. Vägen mot ljuset



Känsloenergin
i dominans

Intelligensenergin
i dominans

Andlig vetenskap

-Swedenborg

-Antroposofi

-Christian Science

-Scientologin

De flesta kristna
och österländskt
inspirerande

grupper och rörelser, ex

Trosrörelsen (Livets ord)

Knutby

World Light center

Moonrörelsen/Enhetskyrkan

Krishnarörelsen,

Oshorörelsen, Sai Baba, 

Sri Bhagwan (Onenessrörelsen)

Försök till analys

Martinus kosmologi



Stödorganisationer

SESAM
Hjälpkällan 

ROS – Rådgivning om sekter

Ett svenskt Wellspring i Falköping på gång



FRI.s kriterier på en 
manipulativ, sluten grupp, en destruktiv sekt 

FRI.s kriterier på en 
manipulativ, sluten grupp, en destruktiv sekt 

Tankekontroll Tankekontroll 

InformationskontrollInformationskontroll

Känslomässig kontrollKänslomässig kontroll

Fysisk kontrollFysisk kontroll

MIND CONTROLMIND CONTROL



Kännetecken på sekter och 
manipulativa grupper

1. Anspråk på direkt auktoritet från Gud - hör 
Guds röst

2. Budskapet är "underordna dig" och ”lyd”

3. Ledarskapet – auktoritärt och karismatiskt

4. Sekten verkar för att påverka skeendet –
ofta genom hårt arbete och eller studier

5. Mer kontroll än stöd och hjälp 



- 2 -
6. Ofta könssegregerad och skillnad i 

värde mellan könen

7. Det är inte ok att ifrågasätta, 
"rör inte Guds utvalde"

8. Det odlas en bild av upphöjd avskildhet 
kring ledaren. 

9.  En organisation kring en man och hans lära  

10. Kritik mot ledaren tystas ner

11. Den auktoritära strukturen viktigare 
än människorna i den. Det finns hårda regler 

för vardagen



Finns risker för sekterism 
inom ”Martinusrörelsen”?
Finns risker för sekterism 
inom ”Martinusrörelsen”?

• En lärare, Martinus, som förmedlat Sanningen i   
kontakt med Gud – ”Guds ord”

• ”Omogna” anhängare kan få ”kosmiska glimtar”
och börja leda ”omogna” anhängare

• Grupptryck genom undervisning & studiecirklar

• Lågmäld eller avsaknad av kritisk diskussion  
och kritisk analys

• Två ”privata lärjungar” som fått egen   
undervisning av Martinus lever fortfarande 

• En lärare, Martinus, som förmedlat Sanningen i   
kontakt med Gud – ”Guds ord”

• ”Omogna” anhängare kan få ”kosmiska glimtar”
och börja leda ”omogna” anhängare

• Grupptryck genom undervisning & studiecirklar

• Lågmäld eller avsaknad av kritisk diskussion  
och kritisk analys

• Två ”privata lärjungar” som fått egen   
undervisning av Martinus lever fortfarande 



”Det kan vid vissa tillfällen hända
att en kosmisk glimt kan utlösas
under en människas meditation, 
även om denna människa ännu
är alldeles för omogen för att
uppleva ett sådant nedslag

i medvetandet.
Och det är då som en 
kortslutning sker.”

Martinus i ”Meditation” – bok nr 20 

”Det kan vid vissa tillfällen hända
att en kosmisk glimt kan utlösas
under en människas meditation, 
även om denna människa ännu
är alldeles för omogen för att
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Riskfaktorer

Kosmisk glimt i kombination med
högmod samt övertygelsen att Martinus 

förmedlar SANNINGEN



”… Men här måste man vara försiktig,
ty hundratals människor anser 
sig ha högre psykiska förmågor:

klärvoajans, kosmiska glimtar eller
till och med kosmiskt medvetande
etc., trots att de i verkligheten
är helt utan egenskaper i den
riktningen. Deras åberopade 

högre andliga eller psykiska position
är stundom rätt och slätt ett 
kamouflerat självförhärligande,

baserat på psykopatiska tendenser. …”

Ur ”Läsaren frågar – Martinus svarar”: Kontaktbrev 4-5 1950
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Martinusvänner
med 

känsloenergin
i dominans?

Martinusvänner
med 

känsloenergin
i dominans?

Martinusvänner
med 

intelligensenergin
i dominans?
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Österländskt 
orienterade rörelser 

och sekter

Reinkarnationen
Karmalagen
Meditation
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Rörelser och sekter med 
rötter i

västerländskt orienterad
kristendom och judendom

Jesu roll
Kärleksbudskapet
Uppståndelsen

Yttersta tiden - Domedagen
Kristi återkomst
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1 ) Sekter och 

rörelser med kristen  

och österländsk 

grund

2) Materialistiskt 

grundande grupper

1)    Kristna rörelser

2)     Humanisterna

Ett-livs-
perspektiv

1) Liv efter 

döden

2) Allt tar slut

2) Antroposofi

Teosofi

3) Buddhism

Hinduism

1) Martinus

2) Antroposofi

Teosofi

3) Buddhism

Hinduism

Fler-livs-
perspektiv

1) Samma kön

2) Könsbyte

3) Organismbyte

Påverkan

utifrån

Påverkan

inifrån

Försök till
analys



� Det eviga levande och upplevande Jaget
� Existensen av den totalt kärleksfulla, allvisa och  

allsmäktiga Guden i vilken vi alla ”lever, rör oss 
och är till”.

� Reinkarnationen som en evig utvecklingsstege.
� Slumpen kan inte existera. Jag måste kunna ta  

ansvar för mitt liv (karma). Allt som sker    
måste vara möjligt att undersöka, förstå och  
påverka. Herrens vägar måste vara utrannsakliga.

� Livet måste ha en högre, trovärdig mening.  
(Meningen med livet är att uppleva och lära)

� Den totala jämställdheten mellan allt levande –
lika värde.

� Bibeln och Kristus har en viktig funktion.
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Martinus kosmologi
är för mig den enda
världsbild samt

förståelse- och förklaringsmodell
som tillgodoser alla mina krav

på en Profets lära
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Tack för att
du lyssnade!
Tack för att
du lyssnade!

“If I have seen further than other men –
It´s because I´ve stood on the shoulders 

of giants”

Sir Isaac Newton
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