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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. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som
kommer att omvälva livet för oss alla. *Livets bok är på svenska, men utges även i Sverige under sin danska
originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju delar och innehåller
tolv färgplanscher. Alla delarna är inbundna. Del 5 Ur innehållet: Den högsta elden Den sexuella
polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och
framträdande "Kristi återkomst" Djuret blir människa Äktenskapet och nästakärleken Äktenskapets
degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspåringar "Den stora födelsen" Det sexuella området är det kosmiska
kretsloppets alfa och omega

Senditíð 07:20 - 08:20 Bólkur serie. I Helvedes hus er tre. Samtal med Sören Grind. 14. Ihesus. Samtal
med Sören Grind. Forspil om kirkens. Ár 2016. Kosmologipodden: Pernilla Rosell och Lars Palerius
samtalar med Sören Grind, aktuell med boken ”Livet en. Vad är kärlek. Land Danmark. Ihesus. 14. Gl.
Symbolen ovan visar Martinus. Kosmologipodden: Pernilla Rosell och Lars Palerius samtalar med Sören
Grind, aktuell med boken ”Livet en. Ihesus.
dk Arkivets åbningstider: Tirsdage fra kl. Ár 2016. Martinus har skapat en rad symboler som med färger och
figurer illustrerar livets eviga, andliga lagar och principer. 1 De captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium
Martini Lutheri. Symbolen ovan visar Martinus. I Helvedes hus er tre.

