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Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller
på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska
fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och energirörelser är

uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är
livsyttringar i ett levande kosmos.Livets bok ger grunderna till en vetenskap om livet. Den redogör för de

principer som möjliggör vår livsupplevelse. Den visar hur vår existens är förbunden med naturens helhet och
hur vi skapar vår framtid – vårt öde – genom vårt sätt att tänka och handla i dag.Vi befinner oss i utveckling,
på väg att bli riktiga människor. Principen om ”den starkares rätt” undergrävs till förmån för en växande

human livsinställning.

de mange forskellige livsformer vi ser på Jorden og det udgør et hele. Den første del af romanen er træg at
komme i gang med og lever slet ikke op til de to første bind i serien.

Livsupplevelse

Naturen är den egentliga livets bok vars språk människan håller på att lära sig förstå. Han gav sit liv for din
og min skyld da han døde på korset. Hovedpunkter fra Åbenbaringens Bog 2. Det sker bl.a. Livets Ord is the
foremost example of the Neocharismatic movement in Sweden closely related to Word of Faith and it may be
viewed as a Swedish expression similar to Pentecostal elements in American Christianity. Tredje testamentet
Livets Bog. MARTINUS dansk Åndsvidenskabsm Oplæst af Henrik S. Livets Bog er en universel bog til

hjælp til selvhjælp. Det sker bl.a. Falske Profeter. Livsoplevelsen bliver således her ikke afbrudt ved nattens
hæmning men kun svækket en del. Livets Bog er en universel bog til hjælp til selvhjælp. Den rette Kildes
særlige Kendetegn. Et indtryk af visdommens betydning for jøderne fås i Det Gamle Testamentes Apokryfe
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