Martinus kosmologi

Vår resa
genom tiderna

Martinus kosmologi är en pedagogisk, logisk och positiv världsbild som visar på en
kärleksfull mening med allt som sker, ett försvar för allt och alla där livets mening
förklaras samt orsaken till allas våra olika öden, utifrån bland annat ett reinkarnationsperspektiv. Vi har träffat Ulf Sandström, föreläsare och kursledare sedan många år för
att samtala om Martinus verk och mission.
Text Agneta Orlå Bild S_Photo (shutterstock.com) Foto Ulf Sandström, Marit Mossbäck
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Vi var ett tjugotal individer
som rest till Martinus Center
Varnhem för att under en helg i
maj delta i kursen ”Livsmysteriets lösning”. Kursarrangör och
föredragshållare var Ulf Sandström, gymnasielärare, vd på Världsbild förlag och föreläsare
utifrån Martinus världsbild sedan många år.
Under kurshelgen fördjupade vi oss i de
tolv så kallade grundfacit som illustrerar
tillvarons grundläggande principer, utgående från en av Martinus många symboler
”Livsmysteriets lösning” – som används för
att tydliggöra hans analyser. Det är en lång
tankekedja som har till syfte att skapa en
större förståelse för tillvaron och det som
för många av oss ibland kan te sig som ett
mysterium, något vi inte förstår oss på.
FÖR MIN EGEN DEL fördjupade och klargjorde

detta mycket av det jag redan sedan slutet
av sjuttiotalet har tillägnat mig av Martinus
världsbild. När jag då själv via ett bönesvar blev
ledd till en föreläsning om Martinus kosmologi
upplevde jag en oerhörd tillfredsställelse genom
de mer djupgående svar och förklaringar som
där gavs, jämfört med den mer ytliga andliga
litteratur jag kommit i kontakt med tidigare.
För mig var det ett verkligt hållbart helhetsperspektiv som gav mig en förklaring på syftet med
våra liv, allas våra olika öden och meningen
med lidandet till exempel.
MARTINUS THOMSEN FÖDDES i Danmark

EFTER KURSHELGEN I VARNHEM så bad jag

att få intervjua Ulf Sandström om Martinus
mission. Jag är nyfiken på det som Martinus
benämner kosmisk medvetslöshet och ber Ulf
berätta vad som menas med det begreppet.
– Hela mänskligheten är underkastad kosmisk medvetslöshet och Martinus uppdrag är
att tala om att det finns något annat i tillvaron
än detta tillstånd. Vi befinner oss nu i passagen in i kosmisk medvetenhet, det han kallar
”Den stora födelsen”. Han liknar det vid en
kosmisk fosterzon, en liknelse som är mycket
talande då vi likt det ofödda barnet har ett
mycket begränsat perspektiv på tillvaron. Vi
förstår hur avskärmade vi är från verkligheten
när vi tar del av den andliga världsbilden. Men
genom Martinus verk kan vi redan nu läsa om
världen utanför som vi alla kommer att födas
in i. Vi alla är ju underkastade detta, ingen av
oss har kosmiskt medvetande ännu, då skulle
vi inte vara här på jorden, säger Ulf.

”Där okunnigheten
avlägsnas
upphör det så
kallade onda att
existera.”

principen att vi får skörda det vi sår kommer
återvändande så kallade ödesvågor, vår karma,
tillbaka till oss, onda som goda. Några av dessa
ödesvågor kommer vi att uppleva snabbare,
några kan dröja flera liv. Utifrån enbart ett
livsperspektiv förstår vi inte alltid konsekvenserna, och mycket kan te sig fruktansvärt och
orättvist. Men bakom alla skeenden finns alltid
en logik menar Martinus. Ingenting sker av en
tillfällighet. Enligt Martinus kan vi enbart möta
konsekvenser av våra egna handlingar, vår egen
mentalitet. Inget kan hända oss som vi själva
inte är orsak till, förklarar Ulf.
UR DET PERSPEKTIVET kommer också förlåtelsebegreppet i en annan dager tänker jag. Det
handlar aldrig om någon annan, det är oss
själva vi bör förlåta för att vi inte förstod att
agera annorlunda. Det är aldrig den andre
som är vållande och vi är då heller aldrig
några offer i ett större perspektiv.
– Det finns tre varianter att se på verkligheten, förklarar Ulf. Den första är den
religiösa tron, med en dömande Gud som
straffar oss då vi syndar. Den andra uppfattningen innebär att vi tror på slumpen.
Vi tror att vi har otur och att det är tillfälligheter som orsakar hur våra liv kommer
att bli, och missar därför de bakomliggande
utlösande faktorerna.
Bägge dessa varianter innebär att vi inte
har någon makt eller kontroll alls över våra
liv. Martinus däremot menar att vi har all
makt till vårt förfogande att kunna skapa ett
lyckligt öde på sikt. Eftersom livet ständigt
talar till oss och levererar både bra och
mindre bra upplevelser, kan vi ta för vana
att reflektera över den lärdom som finns i
upplevelsen och hur vi ska förstärka de positiva upplevelserna och undvika de negativa,
betonar Ulf.
OM MAN SLÅR BAKUT vid tanken att jag

– När vi inte känner till livslagarna, karma
och reinkarnation är det lätt att uppfatta
lidandet som enbart något negativt. Hela
tillvaron blir då obegriplig. Det som gör ont
ser vi som enbart något dåligt och lidandets mening blir det ultimata problemet.
Det centrala för förståelsen av lidandet är
flerlivsperspektivet. Reinkarnationen ger
oss förklaringen.
Den fysiska världen har en speciell uppgift
att fylla – den är en läroanstalt. Det är i livets
skola vi lär av våra misstag, liv efter liv. Här
finns motstånd, det är här vi får ta konsekvenserna av våra egna handlingar. Utifrån
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själv är orsaken till vad jag upplever, är det
såklart upp till var och en att leva vidare med
den livssynen. Men inser vi att vi faktiskt
äger en oerhörd möjlighet att kunna förändra
våra liv borde det vara en än mer lockande
livshållning anser jag. Vi är enligt Martinus
på väg till det fullkomliga människoriket och
lämnar det dräpande handlingssättet och
rovdjursmentaliteten mer och mer.
Martinus liknar fasen som mänskligheten
befinner sig i vid att vi är sårade flyktingar
mellan två riken, en fas i vår utveckling som
kan skapa mycket förvirring och osäkerhet.
Tror vi att vi kan bekriga och förgöra ond-

▲

1890 och levde där fram till 1981. Han växte
upp på landsbygden under enkla förhållanden,
arbetade bland annat som mejerist och var
fram till sin ”invigning” en icke beläst person.
År 1921 fick Martinus en serie visioner och
andliga ljusupplevelser som resulterade i att
han blev ”kosmiskt medveten”, det vill säga
han fick ett högre medvetande som gav honom
en förmåga att skåda in i verklighetens andliga dimensioner. Det verk som blev resultatet
av denna upplevelse är enligt Martinus själv
en fortsättning på själva Kristusmissionen,
som dock till skillnad från både det Gamla och
Nya testamentet är helt fritt från trosdogmer,
och istället förklarar
livets mening utifrån
klara, logiska analyser.
Det är alltså ingen troslära, inget samfund med
kyrka och medlemmar
till exempel, utan enbart
en fri informationskälla
för den sökare som känUlf Sandström

ner att hen kan finna glädje och mening i de
svar på existentiella livsfrågor som Martinus
kan erbjuda. Martinus verk är oerhört omfattande. ”Livets bok” finns i sju band och utöver
det har Martinus skrivit ett flertal andra
böcker och artiklar och själv målat 100 symboler. Böckerna är översatta till 18 språk.

skan med våld, så lurar vi bara oss själva. Eftersom döden är en illusion enligt Martinus
så behöver konfliktlösning ske på andra sätt
för att varaktig fred skall uppstå. Det är kunskap om livslagarna vi behöver förstå och arbeta med oss själva och våra inre fiender för
att lidandet skall upphöra. I samma stund
som vi inte nänns skada någon annan, när vi
endast kan uttrycka kärlek och harmoni så
kommer vi också att möta det.
MARTINUS PÅTALAR OCKSÅ konsekvensen

av att äta kött och den karma det skapar. Om
vi dräper för att äta oss mätta, något vi inte
alls behöver göra, så är det också en konsekvens som bidrar till att skapa ett olyckligt
öde. En stor del av de naturkatastrofer och
olyckor vi människor råkar ut för har enligt
Martinus sin orsak i hur vi utnyttjar och
behandlar djuren.
– Vi lever i en mycket spännande tid, då
jorden befinner sig i en omvandlingsprocess.
Vi håller på att tillägna oss erfarenheter vad
gäller ont och gott, och med lidandesupplevelserna utvecklar vi mer och mer empati
och humanitet. Mörkret som vi upplever i
världen nu och som vi måste igenom leder
till en allt ljusare framtid. Vi uppfattar
mörkret som negativt ur ett lokalt perspektiv men utvecklingen att gå från mörker
till ljus är en utveckling som omfattar allt
levande både i mellankosmos där vi själva
befinner oss och i mikro- och makrokosmos.
Genom ”kretsloppsprincipen” passerar allt
levande från primitivitet till genialitet, från
mörker till ljus. ”Kontrastprincipen” visar
att vi enbart kan uppleva ljuset i kraft av att
ha upplevt mörkret, säger Ulf.
”DÄR OKUNNIGHETEN AVLÄGSNAS upphör det så kallade onda att existera” har
Martinus skrivit. Och han visar verkligen
på en ljus framtid. Som mänsklighet slutar
vi att tro på döden och förnekar därmed inte
längre livet. Vi ser att allt är medvetande i
olika grader, att allt är levande vibrerande
liv. Genom en gradvis utveckling kommer
ett fredens och kärlekens rike att uppstå
på jorden där förbannelsen ”I ditt anletes
svett skall du äta ditt bröd” byts ut mot tid
för andlighet, konst och human kultur, då
maskiner, som inte längre ägs av kapitalet,
kommer att frigöra människan. En världsstat med en världsregering kommer att
bildas där rätt istället för makt råder. Den
gamla affärsprincipen som innebär att fullt
lagligt lura till sig ett större värde för ett
mindre värde är utbytt till den gudomliga
affärsprincipen – lika värde för lika värde.
Genom den så kallade polförvandlingen
kommer kvinnor och män att utveckla en
balans mellan de feminina och maskulina
dragen, vilket också kommer att ligga till

Symbol 11, Den eviga världsbilden, kapitel 5, stycke 1.

För den människa som önskar komma till
verklig upplevelse av och kunskap om den
absoluta sanningen om livet eller livsmysteriets
lösning är det nödvändigt att lära känna sig själv
i grunden, ty det levande väsendets kosmiska
analys är just i sig själv livsmysteriets lösning.

grund för utvecklingen av nya och fredliga
relationer mellan såväl individer som länder.

Plus mer

DETTA ÄR NÅGRA exempel på vår framtid
och även om djupgående födslovåndor och
dramatiska tider väntar så känner jag en
stor tillit till och glädje inför utvecklingen.
”Allt är mycket gott”, skriver Martinus i
sitt försvar för allt och alla där han menar
att universums grundton är kärlek. Det
uttrycket får utgöra ledstjärna i de förändringar vi har framför oss tycker jag!

www.varldsbild.se
www.martinuscentervarnhem.se
www.soulfoods.se
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En världsbild
som inger hopp
”Jag ville varken predika,
moralisera eller övertyga
någon, utan mer väcka en
nyfikenhet, ett intresse och
en fascination för analyserna om hur universum
är konstruerat.” Det säger
Gunnar Fernlund som har
skapat en film om Martinus världsbild – ”The
Life-Changing Cosmology – The Most Positive
and Comprehensive World View There Is”.
GUNNAR HAR EN BAKGRUND inom bland annat reklambranschen

och har arbetat som grafisk formgivare och bildlärare. Som liten
var han en sökare och via litteratur om nära döden-upplevelser och
reinkarnation kom han i tjugoårsåldern i kontakt med Martinus verk.
Innan hade han funderat mycket över meningen med lidandet och
hade svårt att förstå hur det kunde gå ihop med en gudstro. Via
Martinus böcker hittade han svaren och logiken.

MARTINUS ANDLIGA
VETENSKAP ger en
överblick över livets
logiska och kärleksfulla
struktur. Bland annat får
vi en djupare förklaring
till de förändringar vi
går igenom med hjälp av
utvecklingstanken, och
Martinus Thomsen (1890–1981)
genom beskrivningen
av övermedvetandet där våra erfarenheter och
talanger lagras från liv till liv.
I Storkursen får du en genomgång av hela
världsbilden med den disposition som Martinus
använde i en serie med 15 föredrag. Boken är en
mycket kärnfull introduktion till hans huvudverk
Livets Bog (7 band) och symbolböckerna Den eviga
världsbilden. Storkursen innehåller 76 av Martinus
100 symboler.

JAG ÄR NYFIKEN PÅ hur det kom sig att Gunnar ville göra en film om
Martinus världsbild, och ber honom berätta.
– För det första så brinner jag för kosmologin, så självklart ville jag
sprida informationen om den fantastiska och hoppingivande världsbilden. Jag kände mig också manad att göra en film, nästan som om
jag hade en skyldighet att göra det. Jag har ju allt som krävs för en
filmproduktion, tänkte jag. Dessutom var det en spännande och kul
utmaning. Hur sammanfattar man ett så omfattande verk? Hur skapar
man en film som ger rättvisa åt den storhet som finns i Martinus verk?
Även om det kändes svårt så gick jag igång på den utmaningen, och
därför fick själva manusarbetet ta den största platsen i arbetet med
filmen. Filmen var färdig i maj 2017 då världspremiären var och den
lades ut på Youtube senare samma år. I nuläget har den haft över
tjugofemtusen visningar, säger Gunnar.
DEN MÅLGRUPP SOM Gunnar vände sig till var personer som inte

känner till Martinus analyser sedan tidigare. Han hade sina egna söner i
åtanke, ungdomar i övre tonåren och tjugoårsåldern. Särskilt kul var det
då såklart för Gunnar att på några av filmvisningarna notera att det just
var personer ur den yngre publiken som blev väldigt intresserade.
TILLSAMMANS MED Marit Mossbäck så driver Gunnar också
förlaget Soulfoods Publishing sedan 8 år. Förlaget ger ut en bok om
året och det har varit olika böcker om växtbaserad kost. Nu är de i
startgroparna med att dessutom börja ge ut böcker inom personlig
utveckling.
– Att jobba med sig själv är A och O! Det är måttet på riktig
framgång – att våga se på sina mörka sidor och vända dem till gåvor.
Tidigare var jag mer obalanserad och sökte kickar som kompensation.
Men Martinus analyser har gett mig en grundtrygghet och kunskap
om vad som leder till verklig lycka, konstaterar Gunnar.
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