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Alkærlighedens videnskab 

Hvad er det – og  
hvad er det ikke 

  

? 



Det Tredie Testamente  
er fortsættelsen af Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente. 
_____________________________________________________ 

Det er baseret på de kosmiske analyser, som Martinus har 
beskrevet i hovedværket:  Det Tredie Testamente/Livets Bog  
og Det Evige Verdensbillede. 

Martinus fik som 30-årig en åndelig oplevelse, der gav ham 
kosmisk bevidsthed, og som satte ham i stand til at opfylde det 
løfte, Jesus gav til sine disciple: 
 “Jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu. 
Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til 
hele sandheden“.  –  
 Paulus sagde: “thi stykkevis erkender vi… men når det 
fuldkomne kommer, skal det stykkevise forsvinde. …da skal jeg 
kende fuldt ud“.  

Det Tredie Testamente  viser ikke kun stykkevis de sandheder, 
som mere eller mindre er udtrykt i Bibelen og andre hellige bøger, 
men beskriver fuldt ud et nyt verdensbillede. Det er en helheds- 
forklaring, der viser at der er en logisk og kærlig mening i 
tilværelsen. Det er et forsvar for alt og alle og giver et optimistisk 
livssyn.  

Det Tredie Testamente viser, at der bag verdensreligionernes 
tilsyneladende ulogiske indhold ligger klare intellektuelle 
perspektiver.  

Enhver må selv foretage sin vurdering af sandhedsværdien i Det 
Tredie Testamente. 

Ingen skal føle sig bundet af noget som helst andet end sin egen 
opfattelse. 

At Det Tredie Testamente nu er udgivet er en verdenshistorisk 
begivenhed, som verden endnu ikke kender. 



Det Tredie Testamente  
viser bl.a. at:  
_____________________________________________________ 

• verdensaltet udgør et levende væsen – selve Guddommen. 

• livet er som en korrespondance med og en bøn til Gud. 

• universets grundtone er alkærlighed. 

• i et evighedsperspektiv vil udviklingen vise at: “alt er såre godt“. 
• tilværelsen er 100% retfærdig gennem reinkarnation og karma. 

• ethvert levende væsen har en evig fortsættende tilværelse.  

• formålet med tilværelsen er at opleve livet, udvikle 
næstekærlighed og tolerance over for alt og alle. 

• det er logisk at være tolerant over for alle levende væsener. 
• det er et forsvar for alt og alle.  

• udvikling bevirker en evig fornyet livsoplevelse. Derfor er det 
absolut nødvendig, for en stadig bevidsthedsfornyelse, at opleve      
kontrasterne lys og mørke, behag og ubehag, godt og ondt, osv. 

• det enkelte menneske vil, på grund af livserfaringer, lidelserne og 
oplevelsen af godt og ondt, blive mere og mere humant og 
kærligt og komme til at leve efter de evige livslove. –             
(Men udvikling er en meget, meget langsom proces). 

• kontrasten til de nuværende ulykkelige tilstande vil blive, at alle 
engang vil opleve en fuldstændig lykkelig tilværelse.                      

     Det Tredie Testamentes verdensbillede er illustreret ved hjælp af 
en række symboler. Formålet med dem er, at vise livets principper 
og strukturer, så de bliver lettere at overskue, opfatte og fastholde i 
bevidstheden.  

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab også kaldet 
alkærlighedens videnskab, er helt i overensstemmelse med den 
fysiske videnskabs sikre resultater. 



Det Tredie Testamente  
Hvad er det ikke? 
____________________________________________ 
  
• Det giver ikke grundlag for dannelsen af et nyt trossamfund, en  
  sekt eller forening, som man kan blive medlem af.  

• Der er ikke knyttet nogen form for ceremonier eller ulogiske  
  dogmer til det.  

• Det indeholder ikke angreb på eller kritik af nogen, som har en  
   anden overbevisning.  

• Det skal ikke påvirke mennesker mod deres egne interesser og  
  ønsker.  
_________________________________________________ 
Fonden Det Tredie Testamente tilbyder Martinus’ originale værk. 
– Det udgives af Åndsvidenskabsforlaget under titlen:  
Det Tredie Testamente, der er den samlede betegnelse for:  
Livets Bog I-VII  
Det Evige Verdensbillede I-IV, som viser og beskriver de 
kosmiske symboler.  
Logik, Bisættelse og ca. 30 mindre bøger.  
Alle bøger sælges til kostpris.  

Oplysning om selvstændige studiegrupper: 

www.livetsskole.info 
www.thethirdtestament.info

Bogø By 23 29 76 58  
Brøndby 20 15 78 11 
Dragør 29 90 89 32 
Gilleleje 36 96 08 02 
Horsens 22 36 01 79 
Hundested 36 96 08 02

Jægerspris 40 57 78 23 
Odense 21 38 26 38 
Tommerup 21 38 53 80 
Varde 20 20 70 50 
Aalborg 26 28 40 40 
Aarhus 40 26 40 94

http://www.livetsskole.info

