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Døden eksisterer ikke, mente den danske
filosof Martinus
Den danske profet og filosof Martinus, der levede fra 1890 til 1981,
udviklede gennem sit liv et verdensbillede, hvor mennesket blev
opfattet som et udødeligt væsen på evig rejse mod at blive en
skabning i Guds billede. Mennesket vil i denne endelig tilstand få
en kosmisk bevidsthed, som kun rummer godt og intet ondt. Dette
verdensbillede beskrives i en ny bog om filosoffen Martinus.
Med sin bog Vejen til kosmisk bevidsthed viser forfatter og lærer
Sv. Å. Rossen hovedlinjerne i Martinus’ åndsvidenskab. I modsætning til naturvidenskaben, der kommer til kort, når følelser som
blandt andet kærlighed og savn skal forklares, giver Martinus’
videnskab plads til det åndelige.
”Vi mennesker er udødelige væsener, der har en kæde af tidligere
oplevede liv i os, hvilket hele tiden bringer os fremad mod
gigantiske høje former for tilværelsesplaner i det fjerne,” citerer
Sv. Å. Rossen Martinus for i bogen, der udkommer den 26. september på Skriveforlaget.
Sv. Å. Rossen, der i dag er 85 år, har interesseret sig for Martinus og hans filosofi gennem en
menneskealder. Vejen til kosmisk bevidsthed, der er Sv. Å Rossens fjerde bog om
Martinus, har til formål på enkel og overskuelig måde at vise hovedlinjerne i
Martinus’ verdensbillede. Sv. Å. Rossen beskriver blandt andet, hvordan Martinus
mener, at alle nulevende mennesker stadig indeholder egenskaber fra dyreriget i
form af større eller mindre grad af stridbarhed, magtbegær og egoisme, men også
en større eller mindre grad af næstekærlighed, empati og tolerance, som peger
fremad mod det rigtige menneskestadium.
Martinus’ symboler
Martinus brugte en række billeder eller symboler til at anskueliggøre sit
verdensbillede. I Vejen til kosmisk bevidsthed viser og forklarer Sv. Å. Rossen et
udvalg af de 100 symboler, som Martinus udviklede. Symbolerne er opbygget af
farver og figurer, og skaber fysiske illustrationer af åndelige realiteter, som ellers
ville være utilgængelige i vores fysiske sansning.

Symbol 23: Det
færdige menneske i Guds billede

Sv. Å. Rossen har siden 1963 været tilknyttet Martinus’ Sag og har undervist på både Martinus Institut og på
Martinus Center på Klint. Sv. Å. Rossen bor i Mørkøv.
___________________________________________________________________
Titel:
Forfatter:
Vejledende pris:
Sider:
ISBN:
Udgivelsesdato:
Kan købes hos:

Vejen til Kosmisk Bevidsthed – Om Martinus’ åndsvidenskab
Sv. Å. Rossen
149,95
192 med illustrationer
978-87-93879-08-9
26. september 2019
Alle landets boghandlere, diverse netboghandlere og på www.skriveforlaget.dk
Denne pressemeddelelse samt forsiden af Vejen til Kosmisk Bevidsthed
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.

Skriveforlaget – Allerødvej 30 – 3450 Allerød – telefon 86 51 19 00
info@skriveforlaget.dk – www.skriveforlaget.dk

