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BESKRIVNING

Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans
verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många
bilder från Martinus liv och resor.I en efterskrift ger Tage Buch en bild av människan Martinus och
utvecklingen av arbetet under senare år.Som trettioåring hade Martinus en djupgående andlig upplevelse,
som totalt förändrade hans liv och satte honom i stånd att skapa den världsbild som har gjort hans namn
känt i många länder. I sina böcker åskådliggör Martinus med hjälp av en rad vackra, färglagda symboler
hur hela världsalltet utgör ett stort medvetande som omfattar allt existerande liv. Genom en lång rad
"kosmiska analyser" påvisar han hur detta allomfattande levande universum vilar på mycket bestämda
orubbliga kosmiska lagar och principer.Enligt Martinus utvecklar sig jorden nu fram emot en ny andlig
guldålder. Han hävdar att en ny kosmisk impuls, en kosmisk inspirationskraft, strålar in över vår planet
och kommer att medföra en förvandling som inte ens den vildaste fantasi förmår föreställa sig. Martinus
säger själv om sin andliga upplevelse i företalet till Livets Bog (Livets bok): ... hos mig hade utlösts helt
nya sinnesförmågor, förmågor som satte mig i stånd att - inte glimtvis, utan i ett tillstånd av permanent
vaket dagsmedvetande - skåda alla de bakom den fysiska världen existerande bärande andliga krafterna,
osynliga orsakerna, eviga världslagarna, grundenergierna och grundprinciperna. Tillvarons mysterium var
därför inte längre något mysterium för mig.Denna medvetandeförändring blev utgångspunkten för ett
sextio år långt författarskap, som varade ända till Martinus bortgång 1981.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

TÄVLING: Vinn biljetter till Marcus & Martinus svenska ... - Aftonbladet

Men om jag helt skulle överge Martinus och hans lära p g av detta, ... Inte jag heller, har bara ett dimmigt
minne av att det var just oändligt, ...

Google Foto - alla dina bilder organiserade och lätta att hitta

Första gången jag träffade Tage var i Varnhem 1995. Det första som slog mig var att hans vackra blå ögon
utstrålade värme och godhet. Inget undra på att han ...

Till minne av Tage Buch 1911 - 2016 | Martinusportal.se

Marcus och Martinus berättar om det pinsammaste som hänt dem.
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