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Boken ingår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" -
förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva

kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och
vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och

Verkligheten. Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han
fick av den store danske intuitionsfilosofen Martinus samt deras
arbete och kontakt i vardagen. Boken utgör en fin introduktion till
Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild
som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi
kallar "döden" just innebär att livet fortsätter en tid i en annan

dimension, fram till nästa fysiska inkarnation... Vi får här glimtar av
undervisningen bl.a. utifrån fyra fascinerande samtal om fenomenet
"kosmiskt medvetande". Beskriver också den dagliga kontakten

mellan Martinus och författaren under undervisningsåren1957-1968.
Vidare ger den en bred och intressant skildring av Martinus som
människa, mystiker, lärare och personlighet, texten ledsagas av
vackra fotografier på Martinus. Boken är på många sätt unik, inte
minst genom att för första gången i tryck presentera innehållet i en
intressant "skissbok" från tiden 1924-1929. Vi får där följa Martinus"
första försök att omsätta sina kosmiska upplevelser och sin intuitiva



kunskap till symboler, och här visas nu 10 av dessa, varav hälften
kompletteras med mycket intressanta handskrivna förklaringar av
Martinus. Sol & Måne skildrar också det djupgående samarbetet

mellan Martinus och författaren. Sammantaget ges en mycket fin och
inspirerande introduktion till både Martinus respektive Per Bruus-

Jensens produktion - ja, till hela det Kosmiska Paradigmet.

Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett
drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsfilosofen

Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och
precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat
sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering
bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen,
representerande "the meeting between Science and Spirituality".

Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva
kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse

ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en
materielistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en

verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där
livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande.
Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett

immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar
sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och
astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande

avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får
naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det
vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan
dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla

odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se
www.newcosmicparadigm.org
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