
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Förord  
Jag vill inte tro, jag vill veta ... 
Kriterier för analys 
Mångfald av kartor 
Kosmiskt medvetande 
Ingen religion, ingen kyrka 
De kriterier jag valde 
Olikheterna är mest spännande 
Disposition över föreliggande bok 
Tack 
 
1. Martinus kosmologi – En introduktion 
Bakgrund 
Martinus kosmologi 
Symboler 
De eviga principerna 
Lidandets mening 
Många fler lagar styr våra liv 
”Tredje Testamentet” 
Litteraturen 
 
2. Martinus – en världslärare? 
Om pedagogiken i Martinus kosmologi 
”Hjälparen den Helige Ande” 
Projektstudier på Kosmosgården 
Jesus som världslärare 
”The Wonderful Teacher” 
Jesus som aktivitetspedagog 
Martinus som världslärare 
Att kategorisera pedagogiska metoder 
Känsloorienterade texter 

Intelligens- och känsloorienterade texter 
Intelligensorienterad text 
Känsloorienterade bilder 
Intelligensorienterade symboler 
Känsloorienterade text-bilder 
Intelligens- och känsloorienterade text-bilder 
Avslutning 
 
3. Om Kristi återkomst 
Flera vill förklara Kristi budskap 
Kristna källor för Kristi återkomst 
De huvudsakliga kristna källorna till Kristi 
återkomst 
Martinus om Kristi återkomst 
Kärleksbudskapet 
Svårt att veta när ”han” kommer 
Domedagen eller ”Vedermödan” 
Fåren och getterna 
Falska profeter och Anti-Krist 
Även lidandet är kärleksfullt 
Övergången till något nytt 
 
4. Är ”Martinusrörelsen” en sekt? 
Historiska sekter 
Moderna sekter 
Destruktiva sekter 
Fyra huvudtyper av sekter 
Vad kännetecknar en destruktiv sekt? 
”Mind control” 
”Avprogrammering” 
Är Martinusrörelsen en sekt? 
Total tolerans mot allt och alla 

”Världslärare” eller  
”Falsk profet”?-  

En kärleksfull granskning av  
Martinus kosmologi 

 
av 

Pia Hellertz 



Martinus förhindrar sektbildning 
Kriterier för kritisk granskning 
”Varudeklaration” 
Förekommer ”mind control” 
Enväldig ledare? 
Kritik och tvivel 
Yttre sociala kontakter 
Ekonomiskt utnyttjande 
Det finns dock anledning att vara vaksam 
 
5. Tänk om! – Om reinkarnationen 
Reinkarnationen – en grundsten i ”Tredje 
Testamentet” 
Reinkarnation och återfödelse 
Forskning 
Reinkarnationsterapi 
Kritiska röster 
Existentiella grundantaganden 
Kristendomen 
Buddismen 
Hinduismen 
Teosofin och Antroposofin 
Nyandligheten – ”New Age” 
Martinus syn på reinkarnationen 
Reinkarnationen – en utvecklingsväg 
Födelsesättet förändras 
Könsbyte är ologiskt 
Likheterna – gudomliga, olikheterna – 
jordmänskliga? 
Tre dimensioner för analys av 
reinkarnationsteorier 
Avslutningsvis 
 
6. Karma – livets pedagogik eller Guds straff? 
Reinkarnationen 
”Evighetskroppen” 
Lagen för syndaförlåtelse 
Man vill förhandla om nåd 
Synd och skuld 
Syskon i utvecklingen 
Karmautlösare 
Fria viljan 
Vänd andra kinden till 
Karman är en ”spegel” 
Logisk analys 
Ragnarök 

Nationernas karma 
Samlad karma 
Lärandets tre stadier 
Hjälpmedel på vägen 
Tänkare och forskare i dag 
Kvinnoforskare nyupptäcker världen 
Om moralisk utveckling 
 
7. Martinus om manligt och kvinnligt 
Man och kvinna i ”renkultur” 
Könsroller och talangkärnor 
På väg att bli människor 
Kan jag vara kosmologiintresserad och feminist? 
Kamp eller utveckling? 
Litteratur- och referenslista  

 
ISBN 91-85132-75-6  
Världsbild Förlag 2002 


