NEW COSMIC PARADIGM – NCP
Vi vill här informera om att vi startat ett nytt kosmologiskt informationscenter:
”NEW COSMIC PARADIGM – NCP”, och inbjuder samtidigt alla intresserade att besöka vår hemsida
www.newcosmicparadigm.org
Vi verkar både i Sverige och Danmark, hemsidan är dubbelspråkig (svenska – danska) och
målsättningen är att allt material på sikt också ska finnas på engelska. Projektet är långsiktigt och vi
är i början av uppbyggnadsfasen och är i behov både av en stödgrupp och fler medarbetare. Se vidare
information i slutet av detta inlägg.
NCP:s syfte är att informera om Den Kosmiska Världsbilden som en helt ny verklighetsförståelse, med
fokus primärt på den framställning av Martinus Kosmologi som Per Bruus-Jensens arbete och
författarskap representerar. Inriktningen är dock självfallet på det kosmiska paradigmet i sin helhet
och därmed också på övriga arbeten som banar väg för en förening av andlig vetenskap,
naturvetenskap och humaniora.
Trots alla kriser, katastrofer och konflikter vi ständigt bevittnar på olika plan, befinner sig
mänskligheten i en expansiv och mycket positiv utvecklingsfas. Vi står inför ett paradigmskifte; ett
Nytt Kosmiskt Paradigm, innebärande en större medvetenhet och därmed en Ny Tid ... NCP önskar
informera, inspirera och verka på ett sätt som stöder och underlättar denna utveckling och övergång.
NCP bygger framför allt på den kosmiska kunskap som Martinus förmedlade genom sin Kosmologi;
både Martinus egen litteratur och Per Bruus-Jensens utvecklande arbeten och banbrytande
författarskap. (Se bl.a. följande sidor och ämnen på www.newcosmicparadigm.org ; ”Presentation av
New Cosmic Paradigm”; ”Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden”, ”De två
Grenarna” samt ”Arkiv och Historik”.)
Martinus gav Per Bruus-Jensen/PBJ uppdraget att precisera, systematisera och konkretisera den
intuitiva kunskap som han själv förmedlade, och han undervisade PBJ i detta syfte under drygt ett
decennium. Den dagliga undervisningen och samtalen berörde även ämnen och områden som
Martinus själv inte behandlat i sina böcker, men som väsentligen återfinns i PBJ:s litteratur.
Efter åren hos Martinus har PBJ utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering ägnat hela sitt liv åt att
på bred front bygga broar mellan Martinus Kosmologi och naturvetenskapen. Som vi ser det har PBJ
verkligen lyckats genomföra det uppdrag som Martinus gav honom, och vi vill genom NCP sprida
information om nämnda arbete, som vi bedömer utgör ett avgörande kunskapsfundament i det
paradigmskifte som mänskligheten nu står inför, inte minst i mötet mellan ”Science and Spirituality”.
Den gamla materialistiska världsbilden håller på att falla sönder, och naturvetenskapen brottas med
många olösta och spännande gåtor. Man vet exempelvis inte vad medvetande, livsupplevelse, energi
och materia egentligen är … och här precis som inom flera områden, (bl.a. inom partikel- och
astrofysiken), närmar man sig den kunskap och verklighetsförståelse som de så kallade mystikerna
genom tiderna har gett uttryck för, och som också Martinus är exponent för. Ja, inte bara det, men
som han genom sin Kosmologi också på många punkter långt vida överträffar.
Det är i sammanhanget också tankeväckande att allt fler vetenskapsmän idag talar om just ”the
meeting between Science and Spirituality”. Detta gör man utifrån det faktum, att man via sin
forskning i ökande grad, kommer fram till resultat som är till förväxling samstämmiga med den
verklighetsbeskrivning, som alla stora mystiker i alla tider har varit eniga om. Martinus omfattade i
hög grad tanken om "the meeting between Science and Spirituality", bl.a. genom att betona att
naturvetenskapen och den andliga vetenskapen, kommer att mötas och förenas till en enda
vetenskap: ”en alltomfattande kosmisk vetenskap”, (se exempelvis Livets Bog/Livets Bok 1: st. 136,
st. 180, st. 230 och Den Eviga Världsbilden 1, sid. 84).

Den kosmiska världsbilden hjälper oss att förstå verkligheten bättre och i takt med en ökad förståelse
och medvetenhet om Livet och Verkligheten, kommer vi successivt att kunna skapa en bättre värld,
där samhället genomsyras av sant humanistiska värden. Egoistiskt och kortsiktigt materialistiskt
handlande ersätts av ett agerande baserat på humanism och altruism. Vi kommer att leva i harmoni
och samklang med naturen och Moder Jord, samtidigt som vi upptäcker ett levande och oändligt
universum. Som tidigare nämnts vill NCP informera, inspirera och verka på ett sätt som underlättar
denna utveckling och övergång.
Under årens lopp har PBJ ofta uttryckt att han skriver för framtiden – och vi bedömer att framtiden
är här nu … PBJ är 78 år och lider sedan många år av ohälsa, vilket är en bidragande orsak till att vi
förutom informationsverksamheten i NCP, nu även önskar skapa en stiftelse/fond med avsikt att
överta förlaget Nordisk Impuls innefattande PBJ:s samlade författarskap (inkl. existerande boklager)
och säkra detta viktiga material för framtiden och genom översättning göra det allmänt tillgängligt
för mänskligheten. Sammantaget är detta ett stort och viktigt arbete, en mycket spännande uppgift,
där vi behöver vara fler personer – och vi uppmanar Dig som på ett eller annat sätt vill delta i
nämnda projekt, att höra av Dig till oss!
Du som önskar att:
-

Få fortsatt information av oss
Ingå i en stödgrupp
Arbeta aktivt med etableringen av en stiftelse/fond
Samarbeta på ett eller annat sätt

är Varmt Välkommen att kontakta oss via ncp@newcosmicparadigm.org eller per telefon 0500
436243, 0708-984198, från utland: + 46.500.436243 resp. + 46.708.984198.
Ang. upplysningar avseende etablering av Stiftelse/Fond, se även www.newcosmicparadigm.org ;
”Stödgrupp och Fond”
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