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evolutionsteori og intelligent design-teorien Darwinismen tager udgangspunkt i en gradvis udvikling, der
sker i kraft af mutationer og naturlig selektion. Intelligent design-teorien forsøger videnskabeligt at påvise, at
der ligger en større intelligens bag skabelsen i naturen. Over for disse to teorier giver kemiker og biolog Ole
Therkelsen en tredje forklaringsmodel på skabelsen af de komplekse organismer i naturen samt på livets

oprindelse og beskaffenhed baseret på Martinus Kosmologi, skabt af den danske åndsforsker Martinus (1890-
1981) Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, hvor al livsoplevelse finder sted i kraft

af en evig udvikling og skabelse. Martinus Kosmologi, der stort set har været overset i de seneste års
skabelsesdebat, argumenterer for en evolution, der er baseret på de levende væseners egen bevidsthed og
erfaringsdannelse samt på en universel intelligens og skabekraft. Martinus kan forene darwinisme og

intelligent design efter følgende formel: Al udvikling er skabelse. – Al skabelse er udvikling. – Evolutionen
er designet! Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling og skabelse, hvad enten det er ud
fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs synsvinkel. Bogen kan også læses som en introduktion til

Martinus Kosmologi, også kaldet Det Tredje Testamente eller Martinus Åndsvidenskab.

 

Martinus kosmologi, Darwins evolutionsteori og intelligent
design-teorien Darwinismen tager udgangspunkt i en gradvis
udvikling, der sker i kraft af mutationer og naturlig selektion.

Intelligent design-teorien forsøger videnskabeligt at påvise, at der
ligger en større intelligens bag skabelsen i naturen. Over for disse to

teorier giver kemiker og biolog Ole Therkelsen en tredje
forklaringsmodel på skabelsen af de komplekse organismer i naturen

samt på livets oprindelse og beskaffenhed baseret på Martinus
Kosmologi, skabt af den danske åndsforsker Martinus (1890-1981)
Martinus ser verdensaltet som et altomfattende levende væsen, hvor
al livsoplevelse finder sted i kraft af en evig udvikling og skabelse.



Martinus Kosmologi, der stort set har været overset i de seneste års
skabelsesdebat, argumenterer for en evolution, der er baseret på de
levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse samt på en
universel intelligens og skabekraft. Martinus kan forene darwinisme
og intelligent design efter følgende formel: Al udvikling er skabelse.

– Al skabelse er udvikling. – Evolutionen er designet! Bogen
henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling og skabelse,
hvad enten det er ud fra en naturvidenskabelig, åndelig eller religiøs
synsvinkel. Bogen kan også læses som en introduktion til Martinus
Kosmologi, også kaldet Det Tredje Testamente eller Martinus

Åndsvidenskab.
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