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Köttätande är även det ett exempel på att människorna ”icke vet vad de gör”. Allt 

lidande som vi utsätter andra levande varelser för, oberoende av storlek, oberoende av 

om de befinner sig i mikro- mellan- eller makrokosmos, vänder tillbaka till oss själva 

och formar vårt nuvarande och kommande öde. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer 

– och visar att vi ännu inte är helt skyddade av vårt makroväsen, Jorden. Vi är också ett 

makroväsen i förhållande till vår organism. Om vi missköter vår organism föds vi i 

miljöer som är otjänliga och farliga analogt med vad vi utsätter våra levande mikro-

individer för i vår organism. På färden genom mörker- och lidandeinvigningen, i den 

”dräpande principens sfär”, är vi alltid omgivna av allkärlek (strålglorian). Vi är evigt 

omslutna av ljuset som genom därtill kvalificerade sändebud visar vägen ut ur mörkret.  

 

Ljuset  
 
Omslagssymbolen heter: Den 

fullkomliga människan som Guds bild 

efter hans liknelse - symbol nr 23 

 

Den livgivande principen 

Här illustreras Nya Testamentets allt 

förlåtande moralprincip – målet med 

utvecklingen. Handslaget symboliserar 

att den kärleksfulla människan möter 

fiendskap (den vänstra orange bågen) 

med vänskap (den högra gula bågen), 

vilket resulterar i ett lyckligt öde för 

såväl den som utför handlingen som  

den som mottager den, (de rektangulära 

fälten inblandade med mer och mer gult). Varje lidandeerfarenhet gör oss med 

tiden alltmer medkännande, tills vi slutligen enbart kan få oss till att göra det goda 

som kristusvarelsen på symbolen.  

�

Det är ingen tillfällighet att Martinus har valt att placera följande två symboler på 

fram- och baksidan av sitt verk

Mörkret

Baksidans symbol heter, Genom 

invigningens mörker – helvete eller 

ragnarök - symbol nr 19

Den dräpande principen 

Den stora orange bågen och svärdet från 

vänster symboliserar en tidigare utlöst 

kärlekslös handling, som i enlighet med 

ödeslagen vänder tillbaka till sitt upphov 

(den lilla vita triangeln). Här besvarad 

med samma mynt, hämndens princip 

(svärdet), som vi känner den formulerad i 

Gamla Testamentet: “Öga för öga och 

tand för tand”.

Vi skördar som vi sår från liv till liv 

Med den kosmiska synen kan det iakttas, att vi själva skapar vårt öde från liv till liv 

(orange rektanglar), med avbrott för viloperioder i de andliga världarna (gula rektanglar). 

 

Den dräpanden principens konsekvenser  

Krig, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd, beror på 

okunnighet om det eviga livet och ödeslagen. Man tror, att man kan så krig och 

skörda fred. Förståelsen av livets eviga kärlekslag, ”Älska Edra fiender och välsigna 

dem, som förbannar Eder, gör gott mot dem som hatar Eder, och bed för dem som 

förföljer Eder” uppstår först efter att skörden av de lidandeskapande handlingarna 

gentemot nästan har skördats.

Genom invigningens 
mörker - helvete 
eller ragnarök.

Den fullkomliga män-
niskan som Guds bild 
eller efter hans liknelse.   

Tredje Testamentet, av Martinus, beskriver universum som en levande varelse i samma mening som du och jag. 
Världen är inte ett dött maskineri.  Den är en levande organism.

Detta levande universum är evigt, oändligt och alltomfattande.  Det består av levande varelser inuti levande 
varelser, av organismer inuti organismer, av liv inuti liv.  
Våra organ och celler är levande varelser på sitt eget sätt, liksom jordklotet, solsystemet och vintergatan.

Detta levande universum i sin eviga, oändliga och alltomfattande totalitet är detsamma som den allkärleksfulle, 
allvetande och allsmäktiga GUD religionerna talar om. Här står vi inför den Jesus refererade till som sin fader.

Alla levande varelser har ett evigt liv, vare sig de är människor, djur eller växter, vare sig de är organ, 
celler eller atomer, vare sig de är planeter, solsystem eller galaxer. En levande varelse kan aldrig dö.

Detta beror på det faktum att en levande varelse inte är identisk med sin fysiska organism.  
Kroppen är ett redskap för medvetandet och inte tvärtom.

De levande varelserna fortsätter därför att leva i en tankevärld efter den så kallade döden. Denna värld av tankar, 
eller den andliga världen, är en elektrisk värld.  Härifrån formar de levande varelserna nya fysiska organismer i 
samarbete med jordiska föräldrar och tar så sitt nästa steg på utvecklingstrappan, s k reinkarnation.

Tredje Testamentet lär oss att förstå vad som menas med sådd och skörd, orsak och verkan. Den goda kärleksfulla  
handlingen liksom handlingar, som skadar vår nästa eller andra levande varelser kommer tillbaka till oss.  
Som vi bäddar får vi ligga. Livet är ingen slump, utan styrs av rättvisa och osynliga lagar. Bl a karmalagen.

Mänskligheten har utvecklats från mineralstadiet (Adam skapades av stoft), genom växtriket (Edens lustgård) 
där Eva skapades, det vill säga växternas dubbelkön omformas till djurens enkön. Idag fi nner vi den jordiska 
människan i slutet av djurriket som ett intellektuellt djur (Sfi nxen) under förvandling till vad Tredje Testamentet 
benämner som ”den riktiga människan” ett stadium som Jesus hade uppnått.

Världshändelserna visar att en gammal världskultur, baserad på djuriska principer, är döende. Samtidigt håller en ny 
världskultur på att födas.  Det är det riktiga människorikets födslovärkar, som är tecken på ”tidens slut” (Matt.24:3).

Socialt kommer allt detta att relativt snart resultera i världens förenade stater, där fred och rättvisa inte längre är en 
slocknande hägring i öknen utan en naturlig realitet i det dagliga livet. Vår framtid, insisterar Martinus, är ljus och 
solig. Vi är på väg mot ”paradiset” med en dramatisk och accelererande hastighet.

Eftersom livet är ett samarbetssystem mellan levande varelser i såväl mikro-, mellan- och makrokosmos fi nns det 
bara en väg som leder till harmoni. KÄRLEK!

Humanism är därför från och med nu inte bara en idealisk dröm. Det är också en livets vetenskap, klart demonstre-
rad och formulerat av Jesus på korset när han sa: ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra” (Luk 23:34).
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