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Bind 7 har hovedemnet den kosmiske verdensmoral og belyser bl.a. den næstekærlige væremåde, der vil
udgøre fundamentet i det kommende menneskeriges livsform. Af indholdet: intolerance holder mennesker i
permanent krigstilstand – når magten og ikke retten dikterer tilværelsen – hvordan mennesket bliver fri af
mørk skæbne – fundamentet i den kosmiske verdensmoral – skabelsen af virkelig fred er et
udviklingsspørgsmål – lidelseserfaringer vil føre menneskeheden ud af dommedagens rædsler – forskellen på
forelskelse og næstekærlighed – livets største krav til mennesker i dag – den nye verdenskultur er allerede
begyndt – efterskrift.
Livets Bog består af syv bind og er det store centrale værk i Det Tredje Testamente. Det udgør sammen med
Det Evige Verdensbillede 1-4 med 44 symboler kernen i Martinus' beskrivelse af det åndsvidenskabelige
verdensbillede.
Livets Bog er en videnskab om livet, og den redegør for de åndelige principper, der muliggør vor
livsoplevelse. Den viser, hvordan vor eksistens er forbundet med naturens helhed, og hvordan vi skaber vor
fremtid – vor skæbne – ved den måde, vi tænker og handler på i dag. Ved at få kendskab til de psykiske
naturlove vil det gradvist blive muligt at forstå sig selv og andre - og finde mening, sammenhæng og
kærlighed i tilværelsen. Menneskeheden vil bevæge sig mod en lys og fredelig verdenskultur.

TAANiNG Tage redaktør. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. dk | Køb, salg og leje af nyt og
brugt: Kraks Blå Bog 1957. NEBELONG Bent.
Γένεσις Génesis 'Begyndelse') er den første bog i Bibelen, både den. Rosenkilde og Bagger, 1966-77. Orig.
WA bind 6, side 497 Indhold: Indledning, celle 2, W497 Messens første fangenskab, celle 74, W507 Messens
andet fangenskab. Her burde du kunne finde dit livs ønskedrøm, og ellers er der jo en dejlig søgefunktion. Jul
da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Red. Færdigt den 6. Et 1. Red.
Silas Corey - Zarkoffs testamente 2 Fru Zarkoff er ved at dø og hendes sidste ønske er at Silas Corey finder
hendes søn. WA bind 6, side 497 Indhold: Indledning, celle 2, W497 Messens første fangenskab, celle 74,
W507 Messens andet fangenskab. Et 1. og udvikling: Erik Rosekamp T. Det virker ikke troligt at Plinius
Den Yngre med sin egen, og onklen Plinius Den Ældre’s samlede viden ikke skulle kende til navnet på den
tronarving. Henry Bruun: Dansk historisk bibliografi 1913-1942. TABOR Peder redaktør Struktur - 16
objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding:
Løse ark.

