
Martinus 
Kosmologi

Den gamle og nye 
verdensimpuls

og
de menneskelige 
utviklingsnivåer

Den gamle og nye 
verdensimpuls

og
de menneskelige 
utviklingsnivåer



De makrokosmiske skapeimpulser.

Som strømmer ut fra den evige Guddommelige lyskilde ...



Primitive mennesker …

Jordens forskjellige 
religioner. Den gamle 
verdensimpuls  (B)

Jorden …

Den høyeste vitenskap. 
Den nye verdensimpuls 
(A)

Et strålehav av 
kosmiske 
verdensimpulser  

De andre sirklene er beboelige kloder på forskjellige stadier
av utvikling.

Guds ånd svever over vannene.



Dette er ikke en virkning av den nye verdensimpuls 
selv om det noen ganger kan føles slik …



Impulsene kommer fra en meget avansert sivilisasjon 
i nærheten av sentrum i vår galakse …



Den gamle verdensimpulsen (B) kom til jorden for flere  
tusen år siden og manifisterte seg som religioner.

Det gamle testamentet …

Det nye testamentet 

Andre hellige bøker 

I dag ønsker mange mennesker å vite fordi de 
ikke lenger er i stand til å tro.



Den nye verdensimpulsen (A) kom til jorden mot slutten av 1800 
tallet og resulterte i at den materielle vitenskapen gjorde store 
framskritt …

En annen impuls kom tidlig på 1970 tallet og da 
ble den okkulte viten satt fri.

Follow your dreams



Den nye verdensimpuls - Gruppe  A

Den gamle verdensimpuls - Gruppe B

Katego
ri 1

2
3

Kategor
i

1 2
3

Symbol nr. 39



Den nye verdensimpuls (A) omfatter alle nye teknologier, 
vitenskaper og kunst.

“Once I learn how to use Google, isn‘t
that all the education I really need?”



Foruten de to nevnte grupper A og B, kan jordmenneskene også 
deles inn i to andre hovedgrupper; nemlig de med altfor mye 
følelsesenergi i forhold til intelligensenergi og omvendt ...

Intelligens-energi 

Intuisjons-energi

Følelses-energi

Den materielle 
verden

Menneske- 
riket

Dyreriket

Den ikke-
fysiske 
verden

Jord- 
menneske

Menneskenes bevissthetskategorier



Altfor mye følelse i forhold til intelligens ...

Følelseslivets natur hos disse menneskene 
bevirker en åndelig innstilling av 
bevisstheten. Alle disse menneskene vil i 
mer eller mindre grad ha en tilstand av 
ulikevekt  i deres bevissthet. Kulminasjonen 
av denne ulikevekt gjør seg utslag i over-
religiøsitet, fanatisme, utsvevelser, 
perversitet og selvmord.

Resultatet av en ulikevektig livsførsel vil i verste fall medføre
svære lidelser i kommende liv, og denne livets direkte tale vil i  
fremtidige liv medføre at individet fødes med en lengsel etter en mer 
opphøyet tilværelse og gjøre det mottakelig for veiledning i så 
hensende. 



Altfor mye intelligens i forhold til følelse ...

Også i denne kategorien vil menneskene ha 
forskjellige grader av ulikevekt i deres 
bevissthet. Intelligenslivet deres vil bevirke at 
de har en materiell innstilling til livet. Dette vil 
være ensbetydende med at det er de daglige 
materielle foreteelser som er i fokus. Dvs. 
livsstilling, penger, stand, ære og andre folks 
meninger.

Kulminasjonen av ulikevekt hos intelligenskategoriens mennesker vil 
gi seg utslag i antireligiøsitet, religions-forfølgelse, materialisme, 
forbrytervirksomhet og henrettelser.



Men det finnes mange mennesker i begge 
grupper som har gjennomlevet mye lidelse og 
samtidig
har fått utviklet høy intelligens ...

Disse menneskene er høyt 
utviklet og kan “forstå” alle 
grupper.
De er moralske autoriteter 
og det er verdt å lytte til 
deres argumenter. 

Og med en realistisk forståelse av tilværelsen, vil all fiendskap 
og bitterhet forsvinne. Individet har blitt “tolerant”.

Intuisjon



Det er de aller fremste av disse individene, rike 
på livserfaringer, som vi kaller  “vismenn”, sanne 
profeter og “verdensgjenløsere”. 

Det er “verdensgjenløserne” som fører menneskene fremover mot nye 
høyder i kulturen basert på ånd og viten.

Mentalt hører de hjemme her ...

Og nå flere detaljer ...



Som vist kan jordmenneskene deles inn i to grupper, A og B …

I gruppe B inngår de mennesker som er under 
innflytelse av den gamle verdensimpulsen. 

I gruppe A inngår de mennesker som er under 
innflytelse av den nye verdensimpuls. 



Menneskene i de to hovedgruppene utgjør tilsammen jordens 
befolkning. Men de kan videre inndeles i seks forskjellige 
kategorier. De tre første tilhører gruppe  A, mens de tre 
resterende utgjør gruppe  B. På denne måten kan hvert enkelt 
jordmenneske plasseres i en av disse seks kategorier.  



Menneskene i de forskjellige kategoriene adskiller seg fra hverandre 
på grunn av ulike utviklingsveier og det resulterer i ulike nivåer av 
bevissthet, og slik vil det alltid være i jordsonen. For noen foregår  
utviklingen slik at følelsesenergien kommer i overvekt i forhold til 
intelligensenergien og hos andre igjen vil intelligensenergien være 
den som kommer i overvekt i forhold til følelsenergien. 
 

Imidlertid finnes det en del mennesker som periodevis vil ha 
balanse mellom følelses – og intelligensenergien.



Altfor mye intelligens 
i forhold til følelse …

Tredje kategori 

Andre kategori 

Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Den nye verdensimpuls A ...

Fem avdelinger ...Seks avdelinger ...

Følelse og intelligens   
nesten i balanse

Første kategori



Følelse og intelligens nesten i 
balanse. 

Første kategori

De er jordens mest fremragende representanter i åndelig utvikling. 
De befinner seg i “Den store fødsels forgård” 

Disse menneskene vil 
bli de fundamentale 
bærerne av den nye 
åndskultur i fremtiden. 

De er vokst ut av 
jordmenneskelige begjær 
som; Hovmot, 
ærgjerrighet, sjalusi, 
misunnelse og 
forelskelse. 

Den nye verdensimpuls A ...



Andre kategori 

Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Avdeling en ...

I stor utstrekning har menneskene 
her tilegnet seg mange av de 
samme egenskaper som kjennetegner  
menneskene i første kategori, men i 
en noe uferdig form. Kun periodevis 
er de besjelet med ydmykhet, 
toleranse og uselviskhet. Dette skjer i 
perioder når intelligensen er sterk nok 
til å opprettholde uvilje mot 
ærgjerrighet, egenkjærlighet, hovmot, 
kjøttspising og narkotiske midler.



Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Avdeling to ...

Menneskene i denne og etterfølgende avdelinger 
representerer en lang rekke forskjellige former for
et feilaktig behersket og villedet følelsesliv. Da 
følelslivet ligger til grunn for religiøsitet, vil 
menneskene her være sterkt religiøst innstilt. På 
dette nivået er intelligensevnen svakere og derfor 
møter vi her mye religiøs fanatisme. Ærgjerrige 
ledere former nye og ulike åndelige selskaper og 
sekter. 
Den nye verdensimpuls vil i disse samfunn møte den 
første gryende motstand og der hvor dens ideer og 
foreteelser ikke er i samsvar med disse individers 
forståelse og forventning bekrefter det hermed 
Nasarerens ord: “Og de første skal bli de siste.” 

Andre kategori 



Avdeling tre ...

Imidlertid, i de tilfeller der de er inspirert av sann pliktfølelse og sympati 
kan de virke til gavn for samfunnet og skape en viss form for åndelig 
stimulering av deres omgivelser og få mange tilhengere.

De villedes av et alt for produktivt forestillingsliv så de til sist ser på seg 
selv som sanne “verdenslærere”,“nye messiaser”,“reformatorer” o.l. 

Menneskene her representerer de største 
grader av et uintelligent forestillingsliv og 
kommer derfor i virkeligheten til å fremstå i 
livet som fantaster. De er overreligiøse og 
kommer undertiden til å danne sekter og 
religiøse sammenslutninger.

THE END IS
1980
1998
1999
2000
NEAR

X
X
X
X

Andre kategori 

Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …



Altfor mye følelse i forhold  
til intelligens …

Avdeling fire ...

Her holder de til som delvis har vokst ut av
den gamle verdensimpuls, men som ikke er
helt ferdig med de religiøse dogmer. Da de er
søkende og i stand til å motta nye ideer fra 
den nye verdensimpulsen, har de tendenser
til å reformere de bestående statsreligioner.
Deres åndelige hjemsted er i grenseområdet
mellom den nye og gamle verdensimpulsen. 
Dette gjør at de tidvis får store svingninger i sitt 
bevissthetsliv og store sjelelige kriser kan oppstå.

Andre kategori 



Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Avdeling fem ...

Innen for rammen av andre kategoris område finnes 
det mennesker som uttrykker sine følelser ikke i 
religiøs form, men derimot i form av musikk, 
malerier, scene –og dikterkunst. Dette er 
kunstnernes område. Blant disse menneskene finner 
vi også de såkalte genier og virtuoser. Dette er 
mennesker som har oppnådd fullkommenheten 
innenfor sitt interesseområde ved å være knyttet til 
det samme gjennom flere jordliv.

Andre kategori 



Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Avdeling seks ...

Denne avdeling består av mennesker som mer eller mindre er helt 
oppslukt av det seksuelle. Det betyr at seksualisme helt behersker deres 
tankeliv og interesseområde. Mange av disse individer har enten ved arv 
eller på annen måte blitt økonomisk uavhengige. De går fra den ene 
forelskelsen til den andre, fra ett ekteskap til det neste samtidig med at 
de ofte også er stamgjester i nattklubber, dansehaller og bordeller. Deres 
seksualisme er blitt en last som fører andre laster med seg, slik som 
frådseri og drukkenskap. Degenerasjon og avsporinger er i renkultur.

Andre kategori 



Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …

Avdeling en ...

Menneskene her grenser opp til “Den store fødsels forgård”. Da 
intelligens og følelse ennå ikke er helt i likevekt, idet intelligensen 
er følelsesenergien overlegen, vil en viss disharmoni være tilstede i 
bevisstheten. Imidlertid kan enkelte individer oppleve perioder 
med harmoni i bevisstheten og få symptomer på kosmiske glimt. 
Menneskene i denne avdeling vil hovedsakelig fremstå i tilværelsen 
som forskere i de vitenskaper vi kjenner som filosofi og 
åndsforskning.

Tredje kategori 



Avdeling to ...

Mange mennesker i denne avdeling er også forskere, men deres intelli-
gens behersker her et langt større interesseområde enn hos menneskene 
i første avdeling. Disharmonien mellom intelligens og følelse er her enda 
større. Derfor er bevisstheten her forholdsvis primitiv idet den ikke i noen 
særlig grad strekker seg til sjelelige eller åndelige områder. Den omfatter 
kun rent materielle eller fysiske erfaringer. Dette vil igjen si at samtlige 
individers bevissthet kun utgjøres av den viten som er tilgjengelig ved 
hjelp av materielle og tekniske hjelpemidler. Men på dette feltet yter de 
samfunnet en meget betydelig og uunnværlig viten. 

Tredje kategori 

Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …



Avdeling tre ...

Dette er avdelingen for de mennesker som har sitt interessefelt innenfor 
samfunns – og regjeringsforhold. Deres interesse kan strekke seg over en 
stor skala, alt fra dominerende nesten forbryterisk selviskhet til en 
fremragende uselviskhet eller idealisme. Nevnte interesse kjenner vi i 
tilværelsen som “politikk” og dens utøvere som “politikere”.
Jo mer primitivt følelsesliv de har i forhold til intelligensen, desto mer 
uedelt og selvisk fremtreder deres politikk, mens det motsatte vil være 
tilfelle jo mer disse menneskene nærmer seg et balansert bevissthetsliv 
mellom intelligens og følelse.

Tredje kategori 

Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …



Avdeling fire ...

Blant jordmenneskene finnes også en type individer 
som har handel og forretninger som sitt spesialfelt eller 
livsinteresse. På en måte er vi alle handelsfolk idet vi 
må selge vår arbeidsevne for å opprettholde livet. 
Dette forhold utnyttes av egoistiske forretnings-folk 
som ikke betaler deres ansatte det deres arbeids-evne 
er verdt. Tankeklimaet hos et åndelig utviklet 
menneske kolliderer med de grove tankeklimaer som 
hersker i forretningsverden der “maskert røveri” mer er 
regelen enn unntaket. Fjerde avd.s mennesker utgjøres 
av dem som føler at forretningsverden er deres rette 
element. Her beherskes bevissthetslivet av egoisme, 
maktsyke, griskhet, hensynsløshet, hykleri og 
ærgjerrighet. Følelseslivet er tilsvarende primitivt.

. 

Tredje kategori 

Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …



Avdeling fem ...

Her har vi en rekke mennesker med et følelsesliv som er enda mer 
primitivt enn det vi finner i 4.de avdeling. Det er nesten på 
naturmenneskets nivå og gir seg utslag i åpenlyst røveri og plyndring. 
De går heller ikke av veien for å begå mord og drap om det er 
nødvendig for å tilfredsstille sine egoistiske tendenser.
På den måten befinner de seg i konflikt med den autoriserte rett og 
moral. Samfunnets lover vil de absolutt ikke underordne seg. Vi 
benevner disse individene som forbrytere.

Tredje kategori 

Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …



Altfor mye intelligens
i forhold til følelse …

Tredje kategori 

Andre kategori 

Altfor mye følelse i forhold 
til intelligens …

Tre kategorier …

Den gamle verdensimpuls (B) ...

Første kategori

Følelse og intelligens er nesten 
i balance, men bevissthetsnivået 
er lavere.  



Forskjellen mellom gruppe A og gruppe B

Gruppe A består således av væsener, der ikke mer kan få deres 
bevissthed eller voksende intelligens i nogen for dem fyldest-
gjørende samklang med den gamle verdensimpuls. 

  TRO



Forskjellen mellom gruppe A og gruppe B

Den gamle verdensimpuls, som altså er disse væseners (gruppe B) 
eneste vej til lyset, er derfor også av en sådan natur, at den fører 
væsenerne mer ved tro end ved viden og er således en motsetning 
til den ny verdensimpuls, der vil komme til å føre væsenerne mere  
ved viden end ved tro.

Medens gruppe B derimod består av væsener, der endu ikke har 
intelligensevne nok til å kunne begynde å forstå livets store og 
virkelige kosmiske analyser, og derfor kun gjennom den 
guddommelige suggesjon eller tro kan føres fremad mot lyset.

   TRO



Den gamle verdensimpuls (B) ...

Første kategori

Følelse og intelligens
nesten i balanse. 

På samme måte som menneskene i gruppe A 
første kategori, har menneskene i første 
kategori gruppe B noenlunde jevnbyrdige 
forhold mellom følelse og intelligens. Imidlertid 
er bevissthetsenergiene her av en litt mer 
primitiv natur. Disse individer er helt undergitt 
den guddommelige suggesjon og framstår som 
oppriktige troende. De utgjør derfor de mest 
fremskredne mennesker i denne gruppen og de 
søker å utvikle en grad av nestekjærlighet. 
Stort sett er de gode og nyttige samfunns-
borgere. De gode ekteskaper finnes i denne 
kategorien.



Andre kategori 

Altfor mye følelse i 
forhold til intelligens 
…

Disse menneskene er nesten å betrakte som 
overmottakelige for den guddommelige 
suggesjon. Pga. mangelfull intelligensevne og 
fornuft har de alt for lett for å tro og dermed 
blir deres tro og moralbegreper drevet alt for 
mye over i det fantastiske. De er fanatiske tilbedere av selve bokstavs-
formen i skriftene heller enn den samme bokstavsforms ikledte ånd eller 
virkelige mening. Videre er de fullstendig overbevisst om at deres 
særlige tro og oppfattelse er den absolutt fulldestgjørende for ethvert 
bevissthetstrinn. At andre mennesker ikke kan dele deres inspirasjon og 
forståelse, kan de slett ikke fatte. Mennesker som er uenig i deres 
fortolkninger blir stemplet som vantroende og fortapte.



Tredje kategori 

Altfor mye intelligens i 
forhold til følelse …

I denne kategorien har vi å gjøre med en mennesketype som har 
litt mer utviklet intelligens enn følelse. De er derfor ikke særlig 
religiøst innstilte og kommer som en følge av dette til å framstå 
med meget primitive moralbegreper.
De utgjør en mennesketype som er ny innenfor sivilisasjonen og 
vil lett komme på kollisjonskurs med samfunnets lover.



Det almengjeldende er at individerne gjennom barndommen og 
ungdommen må gjennomløpe eller repetere en rekke allerede i 
tidligere liv overvunne stadier av lavere natur enn det utviklings-
trinn, de var nået fram til i deres forrige jordliv, og som de i deres 
nåværende liv derfor igjen først når ved trettiårsalderen. 

Generelt ...



Før et jordmenneske har nådd denne alder, kan det derfor godt 
være en utmerket representant for en eller annen kategori eller 
avdeling, som det senere fullstendig forlater for å bli en likeså 
fremtredende representant for en annen og mer overlegen 
kategori, under hvilken dets virkelige utviklingsstandard er 
henhørende, og hvortil dets tilknytning vil bli av langt større 
varighet, idet den virkelige utvikling jo er av et meget 
langsommere tempo enn repetisjonen. 



Etter hvert som jordmenneskets moral øker ...

vil jorden motta nye avanserte impulser fra “lysets” kilde ...



Det fullkomne 
menneskerike

Dyre- 
riket

Det drepende 
prinsipp i
mennesket

De 
menneskelige 
utviklings-
trinn

Guds ånd i 
form av 
verdens-
religionene

Forsynets ledelse 



Den eneste vei til den store fødsel er således å gi sitt liv hen for 
skapelsen av en væremåte, hvis fotspor utelukkende kun kan være 
fred, lys og kjærlighet for alle medvesener. Det er veien til 
sannheten og livet. Det er inngangen til en forklaret tilværelse, til et 
samliv med den evige Guddom.



Den nye verdensimpuls i korthet 
…

Altfor mye følelse i 
forhold til intelligens …

Avdeling en ...

Moral

Altfor mye intelligens 
i forhold til følelse …

Tredje kategori Andre kategori 

Avdeling to ...

Religion
Avdeling tre ...

Fantasier
Avdeling fire …

Dogmer
Avdeling fem ...

Kunst
Avdeling seks ...

Seksualisme

I “venteværelset” for 
kosmisk bevissthet!

Første kategori 

Avdeling fem ...

Forbrytere

Avdeling fire ...

Forretninger

Avdeling tre ...

Politikk

Avdeling to ...

Vitenskap

Avdeling en ...
Ånds- 
forskning

Fra den gamle
verdens impuls ...

Avhengig av 
dine egne 
“erfaringer”

?



Når ”enden” er god ...

 er alt ”såre”godt.

Takk for oppmerksomheten
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