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Det Evige Verdensbillede, bog 6 (Det Tredje Testamente) Martinus Hent PDF Første del af bogen indeholder
23 symboler med forklaringer, som ikke tidligere har været udgivet i bogform. Symbolforklaringerne stammer
primært fra båndoptagelser af foredrag med Martinus. Anden del af bogen indeholder udvalgte tekster fra

værket, der belyser de emner symbolerne illustrerer.

Indeholder symbolerne 78-100 med forklaringer:

78. Jordklodens mineralepoke
79. Jordklodens vegetabilepoke

80. Jordklodens dyreepoke – skærsilden
81. Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke

82. Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
83. Jordklodens visdomsepoke
84. Jordklodens intuitionsepoke

85. Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
86. Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin

87. Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
88. Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin

89. Menneskets bevidsthedskategorier
90. Det levende væsen 1. Natbevidstheden

91. Gennem døden 1
92. Gennem døden 2

93. Det enpolede væsen
94. Væsenets to poltilstande
95. Det dobbeltpolede væsen

96. Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
97. Loven for tiltrækning og frastødning

98. Jegets vending af bevægelsen eller energien
99. Tilværelsesplanerne og spiralzonerne

100. Den årsagsløse årsag eller den første årsag
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