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Kunst, kærlighed og kosmologi Poul Dyrholm Hent PDF Kunst, kærlighed og kosmologi er en spirituel bog
med 74 malerier og tegninger skabt af forfatteren selv samt tekstindlæg inspireret af "Martinus Kosmologi",
som viser det, vi kalder "udvikling", som en individuel rejse mod en gradvis højere erkendelse af "Hvem er
jeg?" Bogen beskriver det foreløbige udviklingsmål for alle mennesker, som er at komme til erkendelse af sin
højeste identitet uden for tid og rum, at erkende og forstå "det guddommelige noget" eller højere Selv som
det eneste "faste punkt" i en fysisk verden under stærk forvandling på alle planer. Dette højere Selv uden for
tid og rum har ingen begyndelse eller afslutning i modsætning til vores fysiske legeme. Det består ikke af
nogen form for materie, men af modsætningen til materie og bevægelse, nemlig den absolutte stilhed eller
med andre ord "evighedsdimensionen" af det levende væsen. Bogen fortæller, at det højere Selv ikke blot
udgør det enkelte individs højeste identitet, men alle menneskers og levende væseners højeste identitet.
Erkendelsen af sin højeste identitet er det samme som at opleve udødelighedsbevidsthed, baseret på bl.a.
reinkarnationsprincippet samt skæbne- eller karmaloven m.fl., i den lange udviklingsrejse fra dyr til
mennesket med kosmisk universel bevidsthed. Det fortælles, at adgangen til erkendelsen af sin højeste

identitet kun åbner sig ved udviklingen af alkærlighed til alt levende. Bogen giver også nogle praktiske råd,
henvisninger og redskaber, som sammen med en viden om nogle evige principper, åndelige love og

spirituelle/psykiske grundenergier omsat til praktisk væremåde, kan gøre individet til samarbejdspartner med
livet i en personlig udviklingsproces frem mod dette høje udviklingsmål. Parallelt med udviklingen af
alkærlighed og individualitet, som her betyder humanisme og selvstændig tænkning, udvikles også den
kreative evne eller skabeevnen radikalt foruden erkendelsen af samhørighed med alle andre mennesker på
kloden, ja, til alt andet liv samt alt livs enhed i universet, baseret på at verdensaltet udgør et altomfattende
levende væsen bestående af levende væsener inden i levende væsener i det uendelige i mikro-, mellem- og

makrokosmos. De poetiske meditationer i bogen er skrevet af Ulla-Mir Renöfält.

 

Kunst, kærlighed og kosmologi er en spirituel bog med 74 malerier
og tegninger skabt af forfatteren selv samt tekstindlæg inspireret af
"Martinus Kosmologi", som viser det, vi kalder "udvikling", som en
individuel rejse mod en gradvis højere erkendelse af "Hvem er jeg?"
Bogen beskriver det foreløbige udviklingsmål for alle mennesker,

som er at komme til erkendelse af sin højeste identitet uden for tid og
rum, at erkende og forstå "det guddommelige noget" eller højere
Selv som det eneste "faste punkt" i en fysisk verden under stærk



forvandling på alle planer. Dette højere Selv uden for tid og rum har
ingen begyndelse eller afslutning i modsætning til vores fysiske
legeme. Det består ikke af nogen form for materie, men af

modsætningen til materie og bevægelse, nemlig den absolutte stilhed
eller med andre ord "evighedsdimensionen" af det levende væsen.
Bogen fortæller, at det højere Selv ikke blot udgør det enkelte

individs højeste identitet, men alle menneskers og levende væseners
højeste identitet. Erkendelsen af sin højeste identitet er det samme

som at opleve udødelighedsbevidsthed, baseret på bl.a.
reinkarnationsprincippet samt skæbne- eller karmaloven m.fl., i den
lange udviklingsrejse fra dyr til mennesket med kosmisk universel
bevidsthed. Det fortælles, at adgangen til erkendelsen af sin højeste
identitet kun åbner sig ved udviklingen af alkærlighed til alt levende.
Bogen giver også nogle praktiske råd, henvisninger og redskaber,

som sammen med en viden om nogle evige principper, åndelige love
og spirituelle/psykiske grundenergier omsat til praktisk væremåde,
kan gøre individet til samarbejdspartner med livet i en personlig

udviklingsproces frem mod dette høje udviklingsmål. Parallelt med
udviklingen af alkærlighed og individualitet, som her betyder

humanisme og selvstændig tænkning, udvikles også den kreative
evne eller skabeevnen radikalt foruden erkendelsen af samhørighed
med alle andre mennesker på kloden, ja, til alt andet liv samt alt livs
enhed i universet, baseret på at verdensaltet udgør et altomfattende
levende væsen bestående af levende væsener inden i levende væsener
i det uendelige i mikro-, mellem- og makrokosmos. De poetiske

meditationer i bogen er skrevet af Ulla-Mir Renöfält.
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