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Världsimpulserna
Bakom naturens och världsalltets skapelseprocesser
finns det medvetande, och alla skapelseprocesser är
planmässigt uppbyggda. Genom en fullständigt logisk
och kärleksfull skapelsekraft avslöjas ett skapande
något, som vi vant oss att kalla Gud. Det är denna
skapares eller detta skapande någots medvetande, vilja
och kraft som skapar och vidmakthåller världsalltet.
Det finns med andra ord medvetande bakom alla
skapelseprocesser.
En rytmisk världsutveckling
Martinus beskriver hur utvecklingen hos mänskligheten
lämnat utrymme för nya utlösningar av skaparprincipen, och
att detta sker impulsvis. Han talar här om världsimpulser,
som manifesterar sig rytmiskt eller periodiskt, och som i sin
tur "stimulerar till nyskapande och fullkomnande av de
levande väsendenas manifestationer och andliga liv" (LB I,
52).
De kosmiska världsimpulserna
Martinus kallar dessa rytmer för kosmiska världsimpulser, och
säger också att de är interplanetariska, då de sträcker sig
långt utanför jorden gränser till andra planeter och världars
mänskligheter. Skaparprincipen utgör inte något som är
begränsat till tid eller rum, i sitt gudomliga framträdande,
utan utvecklar sig fritt genom hela världsalltet.
Jorden mottar en ny stor andlig världsimpuls
Jorden är i färd med att motta en ny stor andlig världsimpuls
av skaparprincipens ljusa utstrålning. Äldre impulser har även
stimulerat till ett mörkerskapande, som en del av ett led i
mänsklighetens kosmiska utveckling. Den föregående
världsimpulsen stimulerade till den religiösa utvecklingen,
som i sin tur uppdelades i världsreligionerna. Den nya
världsimpulsens manifestationer visar sig i sina första späda
former som ny konst och vetenskap. Med ur den omvandling
som den nya ljusa impulsen skapar, då människans moral
måste omorienteras, följer mycket lidande i form av inre och
yttre konflikter, oro och en äldre världs sönderfall.
De olika världsimpulserna
Eftersom mänsklighetens förnimmande av andliga fakta ökar
med hennes tilltagande utveckling, innebär det att människan
under den nya världsimpulsens inflytande ska få tillgång till
hela och sammanhängande tankeföljder, som gör nästakärlek
till en vetenskap. Den tidigare världsimpulsen uppvisade
fragmentariska symboliska ordformer och ljusglimtar kring
enstaka viktiga punkter. Vartefter som människans kapacitet
emotionellt, intellektuellt och intuitivt växer, blir hon också
mottaglig för en gradvis högre undervisning. Denna kosmiska
undervisning utgår i en rytmiserad form via världsimpulserna.
Gradvis kommer inflytandet från den nya världsimpulsen att
frigöra människan från äldre trosformer.
"Denna impuls kommer efter hand att göra
religionerna och trosformerna överflödiga,
eftersom den kommer att klargöra den religiösa
eller verkliga sidan av livet som absolut
vetenskap" (DEV I, ur symbolförklaring 1).
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Litteraturhänvisningar:
Livets Bog (LB) I, kapitel 1, 2 och 3.
Den eviga världsbilden (DEV) I, symbol 1 och 2.
Stefan Perneborg
Tillbaka

file:///Users/clifford/Documents/Webbprojektet/martinusweb.org/swe/fordjupning/def/vimp.html

Sida 2 av 2

