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Forord
Kære læser!

Grundlaget for denne kombinerede kunstbog og introdukti-
onsbog skyldes to ting. Den ene er en årelang inspiration fra 
Martinus Kosmologi/åndsvidenskab, som har været en ånde-
lig milepæl i midt liv. Inspirationen derfra er tosidig, nemlig 
en medmenneskelig med visioner for udviklingens formål 
og mening, og med humane idealer til omsætning i praktisk 
væremåde. Den anden side er en inspiration til kunstnerisk 
udfoldelse og vækst. Jeg har i en årrække derfor udtrykt 
meget af denne inspiration igennem maleriet med akryl på 
lærred. Desuden er jeg også med i formidlingen af Martinus 
Åndsvidenskab, inden for rammerne af Martinus Institut i Kø-
benhavn og Martinus-Center i Klint, Nykøbing Sj., ved studie-
grupper, kurser og foredrag.

Maleriet er en ventil for mig til på en personlig måde at ud-
trykke noget af det omfattende idé- og tankemateriale på, og 
som giver mig en ekstra følelsesmæssig og intellektuel glæde 
og tilfredsstillelse, som igen er med til at skabe mere balance 
imellem indtryk og udtryk i det daglige liv. På det sidste er 
så kommet et ønske om at skabe et samlet udtryk for nogle 
glimt af kosmologiens komplekse tankeindhold, i et person-
ligt kunstnerisk udtryk, i form af denne bog med tekster, ma-
lerier og tegninger. Et yderligere kunstnerisk bidrag til bogen 
er Ulla-Mirs poetiske meditationer, som er skrevet i versform 
og som altid tager udgangspunkt i det sidste billede før den 
enkelte meditation med vers.

Jeg har valgt at belyse nogle sammenhænge i begreberne 
kunst, kærlighed og væremåde, set ud fra forskellige kos-
mologiske vinkler samt andre temaer, som i særlig grad har 
inspireret mig til et kunstnerisk udtryk, og det hele i per-
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spektivet fra det kosmiske eller evige verdensbillede. I den 
forbindelse bør det understreges at det kosmologiske tanke-
materiale i denne bog kun er en lille appetitvækker i forhold 
til hele kosmologiens samlede litteratur, som omfatter tusin-
der af siders studiemateriale.

Da idéindholdet i mine malerier hovedsageligt er kosmolo-
gisk, det vil sige har udspring i et andet verdensbillede end 
det gængse, kræver billederne forklaring mere end blot en 
titel, hvilket jeg så har lavet. Kosmologiens farvesymbolik 
samt den symbolske betydning af trekanten, cirklen og kor-
set er derfor taget direkte fra Martinus Kosmologi. Ved alle 
mine billedforklaringer skriver jeg om farverne har et kos-
mologisk symbolindhold eller kun kunstnerisk betydning eller 
begge dele. Alle malerierne i denne bog er mine egne, men 
for en ordens skyld, så bør læseren vide at kosmologien har 
sine egne helt unikke og originale symbolbilleder som tilmed 
er skabt af et menneske med kosmisk universel bevidsthed.

God fornøjelse

Poul Dyrholm
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Hvad er Martinus Kosmologi/
åndsvidenskab kort sagt?

Martinus Kosmologi er en åndelig videnskab, men også et 
helt verdensbillede – det evige verdensbillede, fordi det er de 
samme evige principper der ligger bag både det psykiske og 
fysiske verdensalt. Kosmologien fortæller om de evige prin-
cipper, evige universelle love og evige psykiske grundener-
gier, som ligger bag al skabelse.

De evige principper udgør en evighedsdimension i det le-
vende væsen hinsides sanse- og oplevelsesevnen. Den er 
identisk med det levende væsens inderste sjælskerne og jeg. 
Da evighedsdimensionen ikke udgør nogen som helst form 
for materie eller energi, har den ikke i sig selv nogen reak-
tionsevne og kan dermed ikke udtrykkes i nogen som helst 
form for skabt tids- og rumrelativitet, indeholdende kontra-
ster i form af f.eks. kvalitet, kvantitet eller andre værdiopfat-
telser f.eks godt/ondt, viden/uvidenhed, had/kærlighed, eller 
mål- eller vægtfacitter. Derfor kan de evige principper kun 
udtrykkes som “et noget som er”. Det er den højeste analyse 
af “det evige” i det levende væsen hinsides sanseevnen. In-
den for sanseevnen eller “det skabte” område af det levende 
væsen findes derimod mangfoldigheden, kontrasterne, per-
spektiverne, relativiteterne, tiden/rummet, værdierne, f.eks. 
godt/ondt, lys/mørke, viden/uvidenhed, kærlighed/had, stort 
småt, mål/vægt, blåt/gult o.s.v.

Kosmologien fortæller om disse “evighedsfacitter” og deres 
forudsætning for, at vi som levende væsener overhovedet 
eksisterer og kan opleve livet. Modsætningen til åndsviden-
skaben er i sit udgangspunkt naturvidenskaben, som har 
materien som ikke alene udgangspunkt, men også som hel-
hedsforklaring på, hvad et levende væsen er. Den er en vi-
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den om mål- og vægtfacitter om alle de fysiske materier og 
grundstoffer, som kan erkendes alene med intelligensen. For-
udsætningen for at forstå åndsvidenskaben er foruden intel-
ligens også human følelse, som udelukkende er et resultat af 
lidelseserfaringer samt den nye sanseevne, intuitionen, hvor-
med mennesket efterhånden kan opleve “evighedsfacitter”.

I samme grad, der er balance mellem høj human følelse og 
intelligens i bevidstheden, besidder et individ virkelig alkær-
lighed (ikke forelskelse og parringskærlighed), som igen dan-
ner grundlag for, at intuitionen kan blive aktiv. Med andre ord 
er alkærlighed betingelsen for at forstå åndsvidenskaben. 
Derfor er åndsvidenskaben også en kærlighedsvidenskab. 
Kærlighed og viden er to sider af den samme ting, nemlig 
åndsvidenskab, som fortæller om verdensaltet som et alt-
omfattende levende væsen, om udødelighed for alle levende 
væsener, om reinkarnation og evig udvikling og livsoplevelse, 
og at alkærligheden eller livskunst er den højeste form for 
kunst, der kan skabes i den fysiske verden, bl.a. fordi den er 
adgangen til selvoplevelse af løsningen på livets mysterium, 
at mørket og lidelserne er “et ubehageligt gode” – er den 
modellervoks, hvormed Gud af dyret skaber det rigtige men-
neske med kosmisk eller universel bevidsthed, eller bibelsk 
udtrykt mennesket i Guds billede efter hans lignelse.
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Billede nr. 1  Det levende væsen og verdensaltet i form af 
de tre X’er

Det levende væsen og verdensaltet har begge en evigheds-
hedsstruktur i form af “det treenige princip”, som kosmologi-
en udtrykker som X1 = jeget, X2 = skabeevnen og X3 = det 
skabte, hvor X = et “noget som er”.

X1 = Jeget er hævet over tid og rum samt størrelsesbegre-
ber og udgør et evigt “nu”, hvor fortid og fremtid er produk-
ter ligesom rummet og stedbetegnelser. Jeget er umanife-
steret og udgør modsætningen til materien/bevægelserne, 
nemlig den absolutte stilhed. Det har ingen begyndelse eller 
afslutning. Man kan kun udtrykke jeget som et “noget som 
er” i sin højeste analyse, da det indeholder alle kontraster og 
derfor ikke har noget særskilt karaktertræk i sig selv.
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X2 = skabeevnen har altid været knyttet til jeget. Da det 
levende væsen er udødeligt med en evig skabe- og oplevel-
sesevne, kan man heller ikke sige, at skabeevnen er stor 
eller lille, god eller dårlig eller udtrykke den med andre ka-
rakterbetegnelser. Den ligger bag alle det levende væsens 
skabelser i tid og rum i dets evige tilværelse. Den højeste 
analyse af skabeevnen kan derfor også kun udtrykkes som et 
“noget som er”.

X3 = det skabte har altid været knyttet til skabeevnen, 
og udgør det tids- og rumdimensionelle med mål, vægt og 
volumen, med fødsel, vækst, kulmination, degeneration og 
opløsning af organismer og ting i den fysiske og åndelige 
verden. Det tids- og rumdimensionelle eller skabte område 
af det levende væsen udgør alt det som er underkastet for-
vandling og forandring. F.eks en menneskekrop, som for-
vandles fra barn til ungdom, til manddom og til alderdom. Da 
det levende væsens skabte område med organismer og ting 
omfatter alt skabt i dets evige tilværelse, kan man heller ikke 
udtrykke dette med nogen særskilt karakteristik, men kun 
udtrykke det som “noget der er”.

De tre analyser, som udmunder i et “noget som er”, er ikke 
tre forskellige “noget som er”, men udgør det samme “no-
get som er”. Dette “noget som er” er alle skabte tings faste 
punkt og udgør livets højeste analyse eller den “årsagsløse 
årsag”. De tre “noget som er” udgør et evigt “treenigt prin-
cip”, som er identisk med “det levende væsen”, som dermed 
er garanteret en evig evne til at opleve livet.

Verdensaltet har den samme evige treenighedsstruktur, 
hvor X1 = jeget består af alle levende væseners jeger, X2 = 
skabeevnen består af alle levende væseners skabeevne og 
X3 = det skabte psykiske og fysiske verdensalt består af alle 
levende væseners bevidsthed og fysiske organismer i mikro-, 
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mellem- og makrokosmos. Verdensaltet er derfor udgørende 
et altomfattende levende væsen med evig evne til at skabe 
og opleve livet.



15

Billede nr. 2  Det levende væsen og dets psykiske energi
legemer
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Forklaring til billede nr. 2

Den hvide trekant symboliserer generelt det levende væsen 
som et treenigt princip med X1 = jeget, X2 = skabeevnen og 
X3 = bevidstheden og organismen. Her på billedet symbo-
liserer trekanten i sin helhed det levende væsens jeg = X1. 
Den hvide og sorte cirkel omkring trekanten symboliserer 
kontrastprincippet. Det violette felt uden om den hvid/sorte 
cirkel symboliserer det levende væsens skabe- og oplevel-
sesevne = X2, og de seks farvede felter omkring den violette 
figur symboliserer det levende væsens 6 psykiske/åndelige 
energilegemer = X3.

Den røde farve symboliserer instinktlegemet, den orange 
farve tyngdelegemet (ikke tyngdekraften), den gule farve det 
psykiske følelseslegeme, den grønne farve intelligenslege-
met, den blå farve intuitionslegemet og den lyse indigofarve 
symboliserer det levende væsens hukommelseslegeme. Det 
fysiske legeme er en forlængelse af det psykiske tyngdele-
geme, og er det eneste fysisk synlige af det levende væsen 
oplevet med fysiske sanser, under inkarnation.

Det levende væsens bevidsthed består af en blanding af de 6 
psykiske energilegemer, og farvernes betydning er kort sagt 
således i væsenets vandring igennem spiralkredsløbets seks 
riger:

Instinktlegemet = rød farve, er det kulminerende legeme i 
planteriget.

Tyngdelegemet = orange farve, er det kulminerende legeme 
i dyreriget, hvortil mennesket hører.

Følelseslegemet = gul farve, er det førende legeme i “det rig-
tige menneskerige”.
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Intelligenslegemet = grøn farve, er det kulminerende legeme 
i “visdomsriget”.

Intuitionslegemet = blå farve, er det førende legeme i “den 
guddommelige verden”.

Hukommelseslegemet = lys indigo farve, er det kulmineren-
de legeme i “salighedsriget eller hukommelsesriget”.

Figuren med det violette felt symboliserer “moderenergien” 
uden for tid og rum. Her opbevarer det levende væsen kon-
centratet af sine livserfaringer, i form af talentkerner fra hele 
sin evige fortid. Når f.eks. et menneske “dør”, overføres dets 
bevidsthed fra det fysiske legeme til det psykiske følelsesle-
geme (gul farve), som bærer dets bevidsthed i “det rigtige 
menneskerige”, i “visdomsriget” bæres dets bevidsthed af 
intelligenslegemet (grøn farve), i “den guddommelige ver-
den” bæres bevidstheden af intuitionslegemet (blå farve) og 
i “hukommelsesriget” bæres bevidstheden af hukommelses-
legemet (lys indigo). Kort og godt menneskets bevidsthed og 
livsoplevelse på det psykiske/åndelige plan i livet mellem to 
inkarnationer bæres af disse fire psykiske legemer, som er 
førende i hver deres respektive rige. Når mennesket inkar-
nerer igen i den fysiske verden, overføres dets bevidsthed 
til det nye fysiske legeme i moders liv, hvor dets bevidsthed 
igen bæres af det åndelige tyngdelegeme (orange farve).

De to små farvede figurer øverst til venstre og nederst til 
højre i billedet samt den sorte bjælke, der går skråt ned 
igennem billedet, har kun kunstnerisk betydning.


