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Lydbogen indeholder 2 cd´er i mp3 format med 21 timers spilletid. Lydbogen er vedlagt et hæfte med en
samlet oversigt over bogens 349 tekststykker, og i hæftet er gengivet symbol nr. 9, der er med i den trykte

bog. Symbolet er også indlagt på cd´erne i jpeg-format. Indtalt af skuespiller Pauline Rehné.

Bind 2 beskriver den ´kosmiske kemi´, hvormed Martinus udvider den kemiske videnskabs lære om de
fysiske stoffers reaktion til også at omfatte læren om de ´overfysiske´ stoffers reaktion, dvs. de stoffer og
energiarter, der ligger bag ved den kendte fysiske verden. Af indholdet: loven om stoffernes reaktion -

kosmisk kemi er ´skæbnevidenskab´ - jegets evige kraftkilder - søvnen og dens natur - symbolet
´grundenergiernes kombination´ - tankeklimaer - det treenige princip som tilværelsens højeste analyse -

kosmisk sprogundervisning - livsmysteriets grundfacitter.
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