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Inhoud van Editie 90 – Juni 2015.
• Pag. 2-5: Vervolg over de Grootste Mens.
Over de overeenstemming met het hart en de long.
Gedenkwaardigheid uit hoofdstuk 29 van de Hemelse Verborgenheden.
• Pag. 6-17: Over de Schepping van Dieren en Planten.
De Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson merkte eens op,
‘dat een zaal met hedendaagse professoren het schaamrood op de wangen zou
krijgen bij het aanhoren van de wijze universalist Swedenborg.’
Een dergelijk college biologie, over de schepping van dieren en planten,
geeft Swedenborg in het hoofdartikel van 12 pagina’s in deze editie.
De tekst is afkomstig uit Apocalyps Onthuld 1196–1215.
• Pag. 18-22: Vervolg over de Grootste Mens.
Over de overeenstemming met de grote en de kleine hersenen.
Gedenkwaardigheid uit hoofdstuk 30 van de Hemelse Verborgenheden.

Tekening door Liz Bradley op de omslag
van ‘Emanuel Swedenborg: The Universal
Human and Soul-Body Interaction’.
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• Pag. 22: Aansluitend op de voorgaande teksten over de Grootste Mens, worden enkele alinea’s besteed aan een vroeg wetenschappelijk werk van Swedenborg getiteld: De Cerebro / Over de Hersenen. Het blijkt dat Swedenborg
ook in de neurologie een voorloper genoemd mag worden.
• Pag. 23: Het Swedenborg Film Festival in Londen 2015, besteed ruim
aandacht aan het werk van de Poolse filmmaker Lech Majewski.
In 2014 stond de Zweedse cineast Ingmar Bergman centraal tijdens het jaarlijkse evenement in Swedenborg Hall.
• Pag. 24: Enkele citaten en berichten. Op sommige pagina’s
vindt u als bladvulling citaten uit de werken van Swedenborg.
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Laat iedereen die voor altijd gelukkig wil zijn, weten en geloven
dat de mens zal leven na de dood; en dat het Woord de echte en enige leraar is
met betrekking tot hoe een mens moet leven in de wereld om voor eeuwig
gelukkig te worden. Hemelse Verborgenheden 8939-3.
God heeft elk mens en alle mensen lief en omdat Hij aan hen niet rechtstreeks
goed kan doen, maar alleen indirect door middel van andere mensen, daarom
blaast Hij Zijn liefde in de mens in. Ware Christelijke Religie 457.
Het is meer door zijn wil dan door zijn weten en begrijpen dat iemand mens is.
Hemelse Verborgenheden 585.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WWW.SWEDENBORG.NL – DE DIGITALE SWEDENBORG BIBLIOTHEEK IS ALTIJD OPEN !

