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Martinus og den ny verdensmoral Ole Therkelsen Hent PDF Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981)

formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og
kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én

retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til
planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige
elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes

forbundet. Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk
bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed,
Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og
helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny
kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab,
filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det

Tredje Testamente.
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