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Orustporträttet:
  

På en hälsomässa i Ellös för ett 
par månader sedan mötte jag 
Martin Wentzel som presente-
rade en bok med titeln ”Jag var 
död i 8 minuter och kom tillba-
ka med livets nycklar”. Martin 
berättade lite om sin bakgrund 
och vi bestämde att ses senare. 
Mötet skedde i Stala försam-
lingshem där en av  hans relief- 
er (bildhuggarskapelser) hänger.

Martin är född och uppväxt i Surte. 
När han föddes önskade mamman att 
hennes mycket älskade mormor Hulda 
skulle varit med och sett att hon fått en 
efterlängtad son. Plötsligt såg mamman 
ett speciellt ljus i rummet och mormor 
Hulda uppenbarade sig för henne. Hulda 
berättade att sonen skulle arbeta med att 
ge människor ljus vilket mamman tolk- 
ade som elektriker. 

Tidiga kunskaper
Redan som liten började han använda 

sin kunskap i att skapa. Och som 4-åring 
skapade han med modellera och han 
täljde också olika saker i trä. Jag tyckte 
mycket om att gå i skolan säger Martin 
och berättar om kyrkogården, som låg 
nära hemmet, som han ofta besökte. 
På fritiden ägnade sig Martin inte bara 
åt skulpterandet. Han tränade löpning, 
orienterade och åkte skidor. Somrarna 
tillbringades vid Surtesjön tillsammans 
med vänner.

Möttes av okunskap inom 
militären 

Han tog studenten i Kungälv på 
Kongahälla gymnasiet och valde natur-
vetenskaplig linje och även här trivdes 
han. Trivdes gjorde han dock inte på sin 
militärtjänstgöring utan fann den ganska 
meningslös. Vid ett tillfälle försvarade 
han en kamrat som på grund av psykiskt 
handikapp inte borde varit inkallad och 
det slutade med att Martin förflyttades 
till ett annat regemente. Martin har alltid 
stått upp för de svaga.

Universitetsstudier och fortsatt 
sökande 

- Mitt första jobb efter lumpen var på 
kyrkogården, säger han. Arbetet väck-
te mitt andliga intresse och jag började 
söka efter livets mening via bibeln, men 
kände att jag nådde inte ända fram. 

Han fortsätter sin berättelse med att 
beskriva sitt fortsatta liv som innebar  
vikariat som slöjdlärare och även jobb 
på lasarettet i två år innan han via tester 
kom in på utbildningen till slöjdlärare 
och engelska på Linköpings universitet. 
Det blev 4 år i Linköping  och han berät-
tar om sitt fortsatta andliga intresse och 
sökande. Läste mycket men upplevde att 
han inte fick svar på sina frågor. Martin 
var också hela tiden mån om sin hälsa 
och idrottade mycket. 

Efter studierna fick han en tjänst som 

”Jag var död i 8 minuter och kom 
tillbaka med livets nycklar”

Martin Wentzel
Bor: romelanda 
ÅldEr: 62 år 
FaMilJ: Sambon Sofia, tre barn 
och tre barnbarn
GodaSTE MaTEn: Vegetariska 
cornfileer med parmesan och 
basilikasås 
MUSik: lyssnar på musik som 
påverkar känslomässigt 
SEnaST läSTa Bok: Martin läser 
nästan inga böcker men är
aktiv på sociala medier
dET ViSSTE dU inTE oM MarTin:
Han kan både bygga hus och 
göra o möbler 

Martin poserar framför sitt konstverk ”Evighetens ljus” som finns i Stala Försam-
lingshem. konstverket är utskuret för hand med bildhuggarjärn ur en dansk lind.  
altaret som också finns med på bilden bildar tillsammans livsträdet som är en ur-
gammal symbol för uppståndelse och evigt liv.

slöjdlärare i Göteborg. På fritiden blev 
det både yoga, meditation och fortsatt 
sökande efter meningen med livet. Jag 
bad en bön, fortsatte han, och vädjade  
på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare. 
Jag bad till allt som var känt och okänt 
för mig och som kunde finnas i andra 
okända former av liv/dimensioner.

 olyckan 
Efter en kort tid cyklade Martin hem 

från sitt arbete. Plötsligt kom det en bil 
på fel sida av vägen och körde rakt på 
honom och han slungades högt upp i 
luften. Martins egna upplevelser av detta 
är att han blev helt viktlös och lugn. Han 
svävade i ett varmt och mjukt ljushav 
av gnistrande färgkristaller och han fick 
en känsla av enhet med allt. I detta till-
stånd såg han olycksplatsen från olika 
sidor samtidigt och sig själv utifrån. Han 
kunde röra sig genom fast materia som 
om det vore luft eller dimma. Han hörde 
någon ropa - Han är död! Det finns inget 
mer vi kan göra!

Blev två personer 
Olyckan gjorde att jag förstod att jag 

inte är min fysiska kropp – utan själen 
som bor och lever tillfälligt i kroppen. 
Jag insåg att vi missat själva poängen 
med våra liv! Vi har satsat allt på krop-
pen men glömt bort själen. Jag fick se 
fem siluetter som sakta uppenbarade sig 
för mig som transparenta ljusgestalter. 
De presenterade sig för mig som mina 

vägvisare i livet. Det lyste och strålade 
runtomkring oss när vi telepatiskt kom-
municerade med varandra. 

Oavsett om Martin var medvetslös 
eller tillfälligt död när han upplevde allt 
detta är det väldigt svårt att förstå för en 
person som själv aldrig erfarit något lik-
nande. De flesta av oss har dock läst om 
personer som berättat om ljus i samband 
med en nära-döden-upplevelse. Flera 
olika forskare har skrivit om att hjärnan 
är fantastisk på att förändras beroende på 
vad som händer eller görs. Efter en stund 
vaknade Martin till medvetande och 
kände att hans rygg var allvarligt skadad. 

lång rehabilitering
Den svåra olyckan gjorde att han 

fick ligga månader på olika sjukhus. 
Vad vanliga läkare inte kunde förstå och 
förklara var de nya egenskaper och för-
mågor som han hade fått med sig från 
andra sidan. Han kan numera se in och 
igenom människor. Han kan se och läsa 
av människors utstrålande energier. Vad 
som mentalt gjorde honom frisk och 
fick honom att acceptera sina nya för-
mågor var när han fick kontakt med en 
psykiatriker som hjälpte honom med 
hypnos. Hypnosbehandlingarna spela-
des in. Martins bästa rehabilitering  var 
bildhuggarbänken ur många perspektiv. 
Han stod och hängde vid bildhuggar-
bänken timme efter timme i en ställ-
ning som avlastade hans svårt skadade 
rygg. På samma gång lyssnade han till 

de inspelade banden från hypnosen och 
lyssnandet gjorde att han återknöt kon-
takten med den andra sidan. På samma 
gång tillverkade han reliefer/bilder i trä 
som vanliga människor kunde förstå. En 
av dessa reliefer heter ”Evigtidens Ljus” 
och pryder sedan 1994 främre väggen i 
Stala Församlingshem. Ett projekt som 
barndomsvännen Kristina Axelsson tog 
initiativet till. Det har nu gått 25 år sedan 
Martin gjorde konstverket. 

Tyska överläkare i psykiatri vill 
lära mer 

På frågan vad han gjort de senaste 25 
åren svarar han att de kunskaper om liv-
et som hans upplevelser gett honom har 
gjort att han använder sig av detta i sin 
livsgärning. Som terapeut både enskilt 
och på seminarier hjälper han alla som 
vill lära sig förstå sig själva, sina rela-
tioner och meningen med livet. Han hål-
ler också föreläsningar för myndigheter 
och polisen har varit en av hans största 
kunder. Och ibland medlar han vid kon-
flikter. I Sverige är ju vår läkarkår som 
regel väldigt tveksamma till alternativa 
behandlingar. Andra europeiska länder 
har inte samma inställning till detta och 
därför är det inte så konstigt att ett team 
överläkare i psykiatri regelbundet besö-
ker Martin för att lyssna på vad han har 
att lära dem.

Boken
- De sista fem åren, säger han, har 

jag tillbringat mycken tid med att färdig-
ställa boken tillsammans med min för-
fattarassistent. 

Boken kom ut i fjol. Han tillbring-
ar också en del tid med att berätta om 
sin bok på mässor. För den som vill 
förstå Martin och vilka kunskaper och 
upplevelser han fått genom sin nära- 
döden-upplevelse finns boken ”Jag var 
död i 8 minuter och kom tillbaka med 
livets nycklar” hos de flesta internetbok-
handlare. Martin har också en egen hem-
sida; www.martinwentzel.se.
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