
Bevezetés

Martinus kozmológiája-egy optimista életszemlélet

ISMERD MEG ŐNMAGAD!

Amíg saját életünk egy titok, addig a világrejtélyek is titokzatosságok maradnak. 
Kozmológia – a létezés teljes ábrázolása – rólunk szól. Ez a létünk feltételéről szól . A 
világkép jelszava: ”Ismerd meg önmagad, és  te megismered a világot”. 

A VILÁGMINDESÉG EGY ÉLŐLÉNY

Martinus felfogásának központi gondolata hogy a világmindenség él és gondolkodik. A 
világmindenség egy szerves egység, amely az együttműködő élőlényekből áll  .
Minden élőlény együttesen egy egyedüli, mindent magába foglaló élőlényt alkot. A valláson 
keresztül megismertük ezt a mindent magába foglaló élőlényt az Isten neve alatt. A teljes 
létezés, minden élet, egy szétválaszthatatlan egységet teremt. Egy törvényszerű 
együttműködésen keresztül fokozatosan fejlődik ki a tehetség arra, hogy tökéletes 
harmóniában lehessen élni együtt mindenkivel. Mi kozmikus tudatot kapunk.”Együtt 
leszünk az élettel”. Betöltjük az élettörvényt, szeretjük felebarátainkat mint önmagunkat.

NEM VALLÁS, NINCS TAGSÁGA

Martinus kozmológiája nem vallás, vagy hit és ezért nem lehet tagsága. Kozmológia az 
egész létezést ábrázolja és minden és mindenki eleve tagja ennek a létezésnek. Martinus 
nem kíván gyűjteni egy vakon hívő csoportot munkája köré. Nem kívánja hogy higgyünk 
abban amit ír. Ellenkezőleg azt kívánja hogy mi a személyes, egyéni tapasztalatainkból 
kiindulva vizsgáljuk meg hogy az amit ír, összhangban van-e a valósággal.
  Martinus nem ír elő erkölcsiséget, hanem rámutat hogy az élet beleír egy magasabb morált 
a szívünkbe és az agyunkba. Vallás helyett Martinus kíván egy szellemi tudományt alkotni. 
A szellemi tudománynak az feladata hogy elemzéseken keresztül kimutassa az alapvető 
feltételeit az életnek létezésére. Az igazság univerzális vagy kozmikus.

EGY KOZMIKUS ÉLETNÉZET

Az írói munkásságában Martinus egy új életfelfogást mutat be, egy kozmikus életfelfogást. 
A mi mostani rövid fizikai földi életünk egy kozmikus fejlődési összefüggésben alakul. Az 
élet örök, hogy ezt megérthessük egy végtelen távban kell szemlélnünk.



ÁLLATÓL EMBERIG

Evolúciós szempontból nézve mi emberek csak magasabbra kifejlődött állatok vagyunk. Ez 
már régóta jól ismert biológiai tény. Ami új a Martinus által előadott evolúciógondolatban 
az, hogy mi mint egyének személyesen részt veszünk az egész fejlődési folyamatban. Mi 
emberek átmeneti lények vagyunk az állat és ember között. Mi szfinx-lények vagyunk. 
Önző/egoista hajlamunk a létért való küzdelemből, az állatvilágból ered. Itt ez szükségesség 
volt – egy erény. De ma ez nem így van. Ma valóságban ezek az öröklött állati hajlamok  az 
egész emberiség létezését fenyegetik . A fejlődés folyamán az egoizmus lett önműködő 
tehetség, ami – anélkül hogy mindig tudatában lennénk – olyan célok felé irányítja 
cselekedeteinket amelyek először a saját előnyöket célozza. Lelkünkben egy harc zajlik az 
ősi, állati beállítottság és a csirázó emberi öntudat között. A mi kozmikus rendeltetésünk az, 
hogy egy igazi emberi birodalomnak legyünk állampolgárai , ahol az önzetlenség vagy a 
tökéletes felebaráti szeretet az élet alapja.

MI MAGUNK ALAKITJUK A SORSUNKAT

Miért olyan különböző az emberek sorsa? Miért van olyan sok szenvedés? Miért van olyan 
sok, látszólag ártatlan szenvedés? Ameddig ”végtelenségi vakok” vagyunk nem látjuk a 
mélyebben fekvő sors-okokat. Nem tudunk arról hogy a mostani életünk csak egy láncszem 
egy nagyobb tervben, folytatása egy örökös fejlődési folyamatnak. Ezért nem látjuk, hogy a 
mostani életünk csak következménye a gondolkodás- és cselekvésmódunknak, mint azt se 
látjuk hogy gondolataink és a cselekedeteink ma egy sorsmodellt alkotnak, amit majd 
átélünk a jövő, leendő életünkben.
  Martinus elemezi az élet végtelen szerkezetét és kimutatja, hogy a halál nem létezik. Amit 
mi látunk az életből az eszköz, organizmus, és nem az élet maga. Az eszközök megújulnak , 
félépítődnek és letörnek, de az eredet, maga az élet, megmarad mindig örökké.
  A fizikai szerszámokon kívül  nekünk lelki szerszámaink is vannak. Élünk két világban, 
egy anyagiban és egy lelkiben, de mi csak az egyikben vagyunk tudatosak, az anyagiban. 
Ezért a sorsunk egy rejtély/misztérium. Martinus szerint mi magunk alkotjuk a saját 
sorsunkat, amit az dönt el hogy mit gondolunk és cselekszünk. A sors, a jövő a saját 
kezünkben van, és bennünk vannak szunnyadozó képességek amelyek csak arra várnak 
hogy használni kezdjük.

A SZENVEDÉS ÉRTELME

Van értelme a sok szenvedésnek a világban? Igen, Martinus szerint a szenvedésnek fontos 
missziója van. Megváltoztat minket és fokozatosan alakít ki hajlamot az együttérzésre és 
humanitásra. A szenvedés elkerülhetetlen következménye az állatbirodalom élettörvényének 
praktizálása:” Mindenki magához van a legközelebb”. 
A szenvedés útja végül a kozmikus eszméletre, a szeretettudatra vezet. Hogy okozzon az 
embertársainak szenvedést az kifejezése az eszmélettudatlanságnak a sorstörvényről: ”Ki 
mint vet, úgy arat”. Nem tudjuk mit csinálunk, de mikor aratjuk amit vetettünk, megtanuljuk 
hogy különbséget tegyünk a rossz és a jó között. Mikor ezt tudjuk, akkor kizárólag jót 
cselekszünk.



VAN VALAMI IGAZSÁG A LÉTEZÉSBEN?

Fontos, hogy bizalommal legyünk a létezés igazságossága iránt. A társadalom törvény – és 
igazságügye fejlődik hogy a magánembereknek igazságszolgáltatást garantáljon. Martinus 
szerint jótáll maga a világrend, a létezés örökkévaló törvényei, hogy tökéletes igazság 
uralkodjon az élet minden viszonyában és helyzetében. Amikor senki sem tud átélni mást 
mint a saját cselekedeteinek következményeit, nem tud szenvedni senki meg nem 
érdemelten. Nem a mi úgynevezett ellenségeink a legmélyebb okai a szenvedéseinknek. Ők 
éppen csak eszközök a korábbi – néha az előbben életünkben – kiváltott dolgainkért. A rossz 
gyökere bennünk van. Az ember, mondja Martinus, saját magának a legrosszabb, első 
számú, ismeretlen ellensége. Mikor nem tudunk átélni mást, mint azt a szenvedést amit 
másoknak okoztunk akkor kezdünk sejteni egy magasabb igazságot minden mögött.

AZ EMBERISÉG KÖZÖS JÖVŐCÉLJA

Minden fejlődés az univerzális vagy kozmikus törvények alapján történik. Az ismerete a 
kozmikus alaptörvényeknek teszi lehetővé, hogy előre lássuk az emberiség együttes 
jövőcélját. Éppúgy mint napok és éjszakák, nyár és tél rendszeresen követik egymást, úgy 
követi a lelki fény a lelki sötétséget, a szeretet a gyűlöletet. A fejlődés kozmikus célja itt a 
földön egy globális békebirodalom alkotása, ”a világ egyesült államai”. A kozmológiában 
Martinus feltételeit elemzi egy nemzetközi törvény- és igazságügy fokozatos kifejlődésének.
  Ez a világállam nem teremthető meg törvényhozáson keresztül hanem csak a fejlődésen át. 
A kozmikus világképével mutatja be Martinus, logikus elemzésekkel alátámasztva, hogy a 
felebaráti szeretet létrejövetele itt a földön  elkerülhetetlen következménye egy törvényileg 
korlátozott világrendnek. A felebaráti szeretet harmonikus egyesülés az értelmesség és az 
érzés között, egy pszichikai állapot, amely tökéletes összhangban van a világmindenség 
alaphangjával, a szeretettel. 

KI VOLT MARTINUS

Martinus egy hétkötetes műnek alkotója : ”Harmadik Testamentum” vagy a ”Livets Bog”. 
A fő munka pótlásaként írta ”Az Örök Világképet I-IV” ahol színes jelképrajzok és 
magyarázó szövegek segítségével szemléletessé teszi a kozmológia fő elveit. Mint egy 
bevezetés a főmunkának, a könyv ”Logika” van írva, azonkívül még harminc kisebb könyv 
van, ahol különböző témákat tárgyal kozmológián belül.
  Martinus született az  észak-jutlandi  Sindal kisvárosban 1890-ben és 90 évet élt. A 
Martinus írói munkásságát előidéző faktor, egy mélyreható szellemi változás, 1921 március 
hónapjában történt. Ez a nagyon speciális történet, amit Martinus úgy nevez mint ”a nagy 
születés” amelyet fő munkája előszavában így kommentál: 
”Ez a kozmikus tűzkeresztelés, amin átmentem és aminek a részesebb elemzésére itt nem 
megyek bele, hátrahagyott egy eredményt, hogy létrejöttek bennem egészen új 
felfogóképességek vagy tulajdonságok, amelyek lehetővé tették, hogy – nem némelykor 



hanem egy állandó, éber napi tudatban – szemléljem a fizikai világ mögött létező minden, 
szellemi erőket, láthatatlan okokat, örök világtörvényeket, alapenergiákat és alapelveket. A  
létezés rejtélye nem volt többé titok énnekem. Tudatos lettem a világegyetem életében és  
beavatott az ”isteni alkotóelvben”.
  Ez az eszméleti változás és az utána következő új belátás lett a kiindulópontja egy 60 év 
hosszú írói munkásságnak, amely egészen Martinus 1981-be bekövetkezett haláláig tartott.

Rolf Elving (1985)

Martinus Intézet, Frederiksberg, Koppenhága, adta ki Martinus összes műveit 1981 végéig 
amikor Borgens könyvkiadó átvette a kiadást. Intézetnek vannak helyiségei oktatásra és 
adminisztrációra és egy könyvesboltja. Előadások, kurzusok és tanulókőrök léteznek az 
egész évben.
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MARTINUS CENTER, Klintvej 69, Klint, DK-4500 Nyköbing Sj,alapítódott 1935 Själland 
északnyugati  tengerpartján kb. 100 km Koppenhágától. Centret  tud fogadni kb. 200 tanulót 
kis házakban,lakásokban,szobákban és egy campingon. Vannak konyhák a lakásokban és a 
kis házakban és van egy vegetáriánus étterem is a területen. A központot  főleg látogatják 
tanulmányozók Skandináviából de tanítanak itt angolul, németül és eszperantóul is és van 
két nemzetközi hét minden nyáron. 
Vegyen szívesen kapcsolatot a Martinus Institúcióval aktuális részletekre. 
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