


Martinus
11 augusti 1890-

8 mars 1981

1921
Han är ca 30 år

och har fått
sitt kosmiska medvetande



Tredje Testamentet = 
Hjälparen den Helige Ande
Tredje Testamentet = 

Hjälparen den Helige Ande



Marx      Lenin Mao
”Marxistleninistmaoist”
Marx      Lenin Mao
”Marxistleninistmaoist”

Kommunist – 1970 - 1976Kommunist – 1970 - 1976

Min ”tro” -
ett 

sekteristiskt
förhållnings-

sätt

Min ”tro” -
ett 

sekteristiskt
förhållnings-

sätt

Min erfarenhetsbakgrundMin erfarenhetsbakgrund



• Skeptisk sökare – 1976 – 1978• Skeptisk sökare – 1976 – 1978

• Martinus – november 1978
(Artikel i Primalbladet)

• Martinus – november 1978
(Artikel i Primalbladet)

• Kritisk granskare av allt
– 1978 – fortfarande

• Kritisk granskare av allt
– 1978 – fortfarande

• Socionomutbildning och Fil.kand.-utbildning
1974 - 1979

• Forskarutbildning 1987 - 1999

Min erfarenhetsbakgrundMin erfarenhetsbakgrund

Började samarbeta med L-E U 1976Började samarbeta med L-E U 1976



Apjoilnoman
”Man”

Iriadamant

Våren 1991 –
våren 1992





1. DEV1:14,  LBI:50

1.Guds ande
över

vattnet

1.Guds ande
över

vattnet



2. Världsåterlösningsprincipen
DEV 2



Den gamla 
världsimpulsens
världslärare

Den gamla 
världsimpulsens
världslärare

Jesus KristusJesus Kristus

BuddhaBuddha

MohammedMohammed





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

som skall komma



”… Jag har mycket mer att säga er, 
men ni förmår inte ta emot det nu. 
Men när han kommer, sanningens 

ande, skall han vägleda er med 
sanningen; han skall inte tala av sig 
själv utan förkunna det han bör och 

låta er veta vad som kommer att ske. 
Han skall förhärliga mig, ty av mig 

skall han ta emot det, han låter er 
veta. Allt vad Fadern har är mitt; 
därför säger jag att det är av mig 
han tar emot det han skall låta er 

veta." 

”… Jag har mycket mer att säga er, 
men ni förmår inte ta emot det nu. 
Men när han kommer, sanningens 

ande, skall han vägleda er med 
sanningen; han skall inte tala av sig 
själv utan förkunna det han bör och 

låta er veta vad som kommer att ske. 
Han skall förhärliga mig, ty av mig 

skall han ta emot det, han låter er 
veta. Allt vad Fadern har är mitt; 
därför säger jag att det är av mig 
han tar emot det han skall låta er 

veta." 

Joh. 16:5-15



”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



Jesus säger också…

”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. Plockar man kanske 
druvor på törnen eller fikon på tistlar? 

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. Varje träd som inte bär bra 
frukt huggs ner och kastas i elden. 

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.”

Matt 7:15-20



”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 om hur man skall kunna
känna igen dessa uppstått och

blivit aktuell.

Martinus i ”Falska profeter och
Falska Kristusväsen”

”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 om hur man skall kunna
känna igen dessa uppstått och

blivit aktuell.

Martinus i ”Falska profeter och
Falska Kristusväsen”



”… Livets bog har därför inte till uppgift
att leda läsaren bort från den religion
sekt, trosbekännelse eller uppfattning

om livet, där han eventuellt
befinner sig och som för honom kan
vara av särskilt livgivande värde eller

Gudomlig inspiration….”

Företalet, st. 15



1. DEV1:14,  LBI:50

Tre
världs-
impulser
påverkar
jordmänsk-
ligheten

Tre
världs-
impulser
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jordmänsk-
ligheten



39 Jordmänsklighetens medvetenhetskategorier



Hur känner 
vi igen 
de falska

profeterna?

Hur känner 
vi igen 
de falska

profeterna?



”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







11. Den
eviga 
världsbilden



14.
Det 

kosmiska
spiral-
krets-
loppet



4. Vägen mot ljuset





• Uppvaknande• Uppvaknande

• Upplysning/ 
Enlightment

• Upplysning/ 
Enlightment

• Kosmiska 
glimtar

• Kosmiska 
glimtar

• Kosmiskt 
medvetande
• Kosmiskt 
medvetande



UppvaknandeUppvaknande



Upplysning – 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

Upplysning – 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



”Konstgjord upplysning””Konstgjord upplysning”

Meditativa övningarMeditativa övningar

KundaliniövningarKundaliniövningar

Mental kortslutningMental kortslutning

Diverse tekniker   Diverse tekniker   

RiskerRisker



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:

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.

• sig omhöljd av ett starkt vitt ljus
• sin egen odödlighet
• att universum är ett levande väsen och fullkomligt i  
sin struktur
• att kärleken är universums grundton
• att vi alla är en del av "Alltet" eller en gigantisk  
"Världssjäl"
• att skapelsens slutfacit är till glädje och välsignelse 
för allt

• sig omhöljd av ett starkt vitt ljus
• sin egen odödlighet
• att universum är ett levande väsen och fullkomligt i  
sin struktur
• att kärleken är universums grundton
• att vi alla är en del av "Alltet" eller en gigantisk  
"Världssjäl"
• att skapelsens slutfacit är till glädje och välsignelse 
för allt



”…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



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



Moderna rörelser
och sekter

Moderna rörelser
och sekter



Emanuel Swedenborg
1688-1772

Rudolf Steiner
1861-1925

Antroposofi

Teosofi

Alice Bailey
1880-1949

Annie Besant

Charles W. Leadbeater

Nya 

Kyrkan

Helena Petrovna Blavatsky
1831-1891 

”Den återkommande 
Kristus”

Krishnamurti
1895-1986

Hylozoiken



”New Age””New Age”

Spiritistiska medierSpiritistiska medier

Terry 

Evans

Jörgen

Gustafsson

HealingHealing

Komplementär medicinKomplementär medicin

AmbresAmbres

YogaYoga

MeditationMeditation

KanaliseringKanalisering



21. Bönens mysterium I21. Bönens mysterium I



Del av symbolen Bönens mysterium: 
- Om kontakt med den andliga världen



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

Pengar

Makt

Sex



”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



Jehovas vittnen
Charles
Russel

1852-1916

Jehovas vittnen
Charles
Russel

1852-1916

Opus Dei -
Guds verk
1928

Helge Fossmo
Knutby ”Pingst”
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Opus Dei -
Guds verk
1928Jehovas vittnen

Charles
Russel

1852-1916

Jehovas vittnen
Charles
Russel

1852-1916

Kristna sekterKristna sekter

Helge Fossmo
Knutby ”Pingst”

Ulf Ekman
Livets ord 

och 
Trosrörelsen

Ulf Ekman
Livets ord 

och 
Trosrörelsen

Warren Jeffs
Polygamiska
mormonsekt

Warren Jeffs
Polygamiska
mormonsekt



MICHAEL JACKSONS LIV STYRDES AV DEN 
MYSTISKA OCH MILITANTA SEKTEN NATION OF ISLAM. 

Det hävdar flera av hans närmaste medarbetare. 
NÄR MICHAEL JACKSON DOG HADE MEDLEMMAR
FRÅN NATION OF ISLAM BÅDE KONTROLLEN ÖVER 
HANS BARN OCH HANS AFFÄRER. (AB 2009-07-08)



Sai BabaSai Baba

Sri Bhagavan (Kalki) 
och Sri Amma

Sri Bhagavan (Kalki) 
och Sri Amma

Bhagwan 
Shree
Rajneesh
- Osho

Bhagwan 
Shree
Rajneesh
- Osho

Österländska 
andliga 

sektledare

Österländska 
andliga 

sektledare

Mahareshi
- TM

Mahareshi
- TM



George
Adamski

1891-1965

George
Adamski

1891-1965

Adamskis ”foto” av ett UFOAdamskis ”foto” av ett UFO

UFO-sekterUFO-sekter

RaëlRaël

The Galactic Federation of Worlds The Galactic Federation of Worlds 

Jelaila StarrJelaila Starr



David Koresh
1959-1993 i Waco

Davidianerna
Shoko Asahara
Aum Shinrikyo

Jim Jones
1931-1978

Peoples Temple

Marshal Appelwhite –
Heavens Gate

Charles Manson

Destruktiva
sekter

Destruktiva
sekter



Nazismen

Nynazistiska
och 
fascistiska
rörelser

Politiska sekter



Föreningen Rädda Individens – FRI
- kriterier på en 

manipulativ, sluten grupp, en destruktiv sekt 

Föreningen Rädda Individens – FRI
- kriterier på en 

manipulativ, sluten grupp, en destruktiv sekt 

TankekontrollTankekontroll

InformationskontrollInformationskontroll

Känslomässig kontrollKänslomässig kontroll

Fysisk kontrollFysisk kontroll



Evighetskroppen

- Karmalagen -

”Som vi sår 
får vi ock skörda”

Lag om orsak 
och verkan

Lag om orsak 
och verkan



Lidandeserfarenheter som 
utvecklar känsloenergin och 

förmågan till nästakärlek och 

medkänsla

Kampen för överlevnaden
som utvecklar 
intelligensenergin

LIVET UTVECKLAR GENOM



* Lidandeserfarenheter och
* karma 

styr vårt nästa liv

Auto-
matiskt

Fri
viljaVi kan styra med hjälp av

andlig vetenskap (kunskap
om de andliga naturlagarna 
och bön (= önskningar)



Hur ska vi kunna skilja
de falska profeterna

från de rätta?

Vilka kriterier ska vi 
använda när vi bedömer?

Hur ska vi kunna skilja
de falska profeterna

från de rätta?

Vilka kriterier ska vi 
använda när vi bedömer?

Vem ska få leda 
oss på vägen?
Vem ska vi välja
som vår lärare?

Vem ska få leda 
oss på vägen?
Vem ska vi välja
som vår lärare?



� 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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och är till”.
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Tack för att
ni lyssnade!
Tack för att
ni lyssnade!


