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A szeretet tudománya



Hittől a tudásig
A Harmadik testamentum célja életkérdések kiemelése a hit ködéből, és azok magyarázata a 
tiszta tudat világosságában. A mű alapvető tézise az élet misztériumának tudományos 
magyarázata.

A gondolatvilág ismertetése a szellemi tudomány által
A szellemi tudomány az élet rejtelmét nem a tradicionális természettudományos 
 módszerrel ismerteti, hanem a tudatot és a mögöttes láthatatlan irányítót elemzi.   
A gondolatvilágnak létezik egy nagyon fontos szerepe, fontosabb, mint amit mi  
elképzelünk.

Felfedező út a belső világunkba
A Harmadik testamentum tanulmányozása megdöbbentő felfedező utat jelent a belső 
világunkba. Logikus gondolati láncokon keresztül vezeti az olvasót az anyag változó mozgó 
óceánján át az élet legbelsőbb forrásáig. Itt fedezzük fel azt, hogy minden halhatatlan.  
A legbelsőbb természetünk örök és végtelen. Az életmag ugyanaz minden emberben. 
Innen szemlélve megállapíthatjuk, hogy körülöttünk minden él, ugyanúgy a mikro-, mint  
a makrokozmoszban. Csodálkozó szemünk előtt a világmindenség átváltozik – véletlen 
egybeesések által irányított halott anyaghalmazból – egy mindent átfogó, gondolkodó  
szervezetté, amely örökké létezik. Felfedezzük örök életünket, mozgásunkat, létünket 
ebben a szervezetben. Megbizonyosodunk a szeretet törvények létezéséről, amelyek  
e szervezet örök létét garantálják. Látni kezdjük földi életünk rövidségét a végtelenség 
távlatában.

Örök világkérdések
A Harmadik testamentum címe természetesen kíváncsiságot kelt. Vajon melyik az a kettő 
másik testamentum, amelyek folytatása a harmadik? Ez a mű folytatása az Ó és az Új  
testamentumoknak. Természetszerűleg az örök kérdésekkel foglalkozik. Ki vagyok én? 
Honnan jövök? Merre visz az utam? Ezen kívül az ember választ szeretne kapni a  
szenvedés okaira, amelyet a mű szeretetteljesen elmagyaráz, és megmutatja az élet 
boldogsága felé vezető utat. 
 
Vajon ki az, aki képes és feljogosított arra, hogy megírja a Biblia folytatását? Erre csak az 
örökkévalóságba beavatott ember képes, akinek Krisztushoz hasonlatosan első kézből 
kapott tudása van az örökkévalóságról.



Livets bog (Élet könyve)
A Harmadik testamentum fő művét minden nyelven Livets bog-nak nevezik. Dán  
nyelven a bog szó könyvet jelent. A világmindenséget egy könyvvel teszi hasonlatossá.  
A világmindenség a könyvek könyve, minden tudomány forrása. Mindenki képes azt 
elolvasni, keresztények, hinduk, muszlimok, zsidók, buddhisták éppúgy, mint az írók és a 
művészek. Még a növények és az állatok is. Mindenki kölcsönhatásban van a természet 
erőivel. 

A Harmadik testamentum Livets bog-ja (Élet könyve) segíti az embert a valóság könyvének 
(természetnek) az olvasásában, amelynek mindannyian a beleszületett tagjai vagyunk.  
A Harmadik testamentum nem új vallást teremt, hanem megtanit bennünket az élet 
egyenes beszédének, az élet saját vallásának a megértésére.

A mű célja, hogy megmutassa a legnagyobb tudományt, amely a mindenszeretet és az 
Isten szeretete. Isten egy mindent átfogó élőlény, amely azonos a világmindenséggel. 
Nagyitó alá kerül a kérdés az örökkévalóságról, s az intuíció tiszta fényében lesz az 
elemezve. Az emberiség fejlődésében a hit szakaszát maga mögött hagyva ellenőrizhető 
tényeket akar az élet szellemi problémáira
 
Krisztus próféciáinak beteljesülése, azaz a Harmadik testamentum
Már korábban megjósolták, hogy ez a tudás el fog jutni az emberiséghez. Az Új testa-
mentumban olvashatjuk: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem  
hordozhatjátok.” (János evangéliuma, 16:12) „A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én 
nevemben küld az Anya, az majd mindenre megtanit titeket, és eszetekbe juttatja 
mindazokat, amiket mondtam nektek...” (János evangéliuma 14: 26) „… és én kérni fogom 
az Atyát, és más Pártfogót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság 
Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja, és nem ismeri őt...” (János  
evangéliuma 14:16-17)

A szellemi realitások átélésének képessége
A jól kifejlett intelligencia és elemzési képesség mellett, magas fokú humanitás szükséges 
ahhoz, hogy az ember tudást kapjon a szellemi területről. A mentális átváltozást az 
intellektuális és humánus érettség teszi lehetővé, ami után az ember képes a szellemi 
valóságok átélésére. Ezen szellemi egyensúly révén kapott Martinus, a Harmadik testa-
mentum írója biztos tudást az élet teljesen ismeretlen területeiről.



Inspirációs állapot, ami kiterjeszti a tudatot
Az emberi tudat fejlődésben van a kiegyensúlyozott mentális állapot felé. A fénylő, 
harmonikus pillanatokban megjelenik egy inspirációs állapot, pld. az íróknál, tudósoknál, 
zenészeknél, művészeknél, stb. Új ötletek jelennek meg a tudatban, az írókban például  
a regények kész gondolat anyaga születik meg így, vagy éppen zene kompozíciók,  
tudományos felfedezések. Egy szellemi probléma megoldása a helyére kerül, Isten átélés 
zajlik ilyenkor. 

Ebben a harmonikus érzéki helyzetben történik az örökkévalóság átélése. A múlt bölcsei, 
pld. Mózes, Jézus, Buddha vagy Mohamed mind tudatos kapcsolatban voltak ezzel  
az inspirációs helyzettel, amely halhatatlan szavaik, kijelentéseik alapját képezte. Ez az 
inspiráció forrás az alapja a szellemi tudománynak, amit a Harmadik testamentum  
c. műben tanulmányozhatunk.
 
Kozmikus tudat, azaz a „Szentlélek”
Mindannyian útban vagyunk a kozmikus tudat felé. Pillanatnyi átéléseken át lépésenként 
nyitódik meg a határ nélküli tudathorizont. Ez az a helyzet, amit Bibliai értelemben  
a Szentléleknek neveznek. A szent egy másik formájú szó az igazságra. A lélek pedig 
gondolatokat, elképzeléseket jelent. A Szentlélek tehát a legmagasabbról jövő igazi 
gondolatokat és ötleteket jelképezi az élet misztériumának az elmagyarázására.  
Másképpen mondva, Istenhez és felebarátainkhoz fűződő kapcsolatunk megértését 
jelenti.
 
Valóban ilyen gondolatokról szól a Harmadik testamentum? A választ erre a kérdésre az 
olvasónak magának kell megtalálnia.

Kiadó: info@tredjetestamentet.se 
  

www.harmadik-testamentum.info

TT
 F

ly
er

 • 
10

-2
02

0-
H

U


