Rettelsesliste for Bisættelse 1951-2016
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1951 og 4. udgave 2016. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med "Retningslinjer for ny udgave af Det Tredje Testamente – skrifter udgivet i Martinus' levetid", der ligesom rettelseslisten er tilgængelig på Martinus Instituts hjemmeside: martinus.dk.
Principperne for rettelser er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.8. Ændringer, der vedrører ortografi, er ikke medtaget på listen,
men er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.7, hvorfra der henvises til bilag 1, der viser de forældede stave- og bøjningsformer, samt
bilag 2, der viser standardiserede specialudtryk.
Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er foretaget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. Benævnelsen "iht.
Kosmos 1934" (hhv. 1935) henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med den oprindelige artikel i Kosmos
1934 (5-10, 12) og 1935 (1-8).
Da Bisættelse blev genudgivet i 1978, foretog man sammen med Martinus en korrekturgennemgang af bogens tekst, hvilket resulterede i nedenstående rettelsesblad. Rettelserne nævnt herpå er også medtaget på nærværende rettelsesliste. Som det fremgår af rettelsesbladet, blev en del af 1978-rettelserne kun dokumenteret ved selve rettelsen i bogens tekst, nemlig de rettelser, "der ikke har forandret ordenes betydning", jf. formuleringen på rettelsesbladet. Også disse er medtaget på nærværende rettelsesliste.
Martinus Institut, september 2021
Godkendt af rådet
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Før

Efter
Anførselstegn fjernet omkring mange ord og
begreber, fx:
"den hellige ånd" > den hellige ånd
"jeget" > jeget
"Livets Bog" > Livets Bog
"X1"/"X2"/"X3" > X1/X2/X3
Dette vil igen sige, at nye sæder, nye skikke, er Dette vil igen sige, at nye sæder, nye skikke er
ved at opstå, en helt ny moralitet begynder at
ved at opstå, en helt ny moralitet begynder at
gøre sig gældende.
gøre sig gældende.
Dette vil igen sige, sådanne tilfælde, hvor det i Dette vil igen sige sådanne tilfælde, hvor det i
særlig grad gælder selvopholdelsesdriften,
særlig grad gælder selvopholdelsesdriften,
kampen for det daglige brød.
kampen for det daglige brød.
Familiekærligheden er ikke det rette fredstimu- Familiekærligheden er ikke det rette fredsstilerende grundlag
mulerende grundlag
Deres kærlighedsfølelse gælder i mindre grad, Deres kærlighedsfølelse gælder i mindre grad,
når det drejer sig om andre, dem "uvedkomnår det drejer sig om andre dem "uvedkommende" personer, anderledes tænkende, samt
mende" personer, anderledes tænkende, samt
(...). Her regner jeg naturligvis ikke med de
(...). Her regner jeg naturligvis ikke med de
tilfælde, hvor individer har kastet deres kærlig- tilfælde, hvor individer har kastet deres kærlighed på hunde, katte og kanariefugle etc.; idet
hed på hunde, katte og kanariefugle etc., idet
denne kærlighed er af samme art som "familie- denne kærlighed er af samme art som "familiekærlighed" og således ikke behøver at være
kærlighed" og således ikke behøver at være
udtryk for nogen fremragende udviklingsudtryk for nogen fremragende udviklingsstanstanddard.
dard.
Dens fremskredne videnskab, (...), dens store
Dens fremskredne videnskab, (...), dens store
eksport- og importsevne m.m. (...)
eksport- og importevne m.m. (...)

Rettelsesår
1978

Derimod er de samme væsener stadig forbundet med eller knyttet til levende væsener, hvis
former for liv de endnu ikke er sig rigtig bevidts.
Der fremkommer således meget ofte spørgsmål, opståede på basis af sådanne smvittighedsfulde åndsforskeres begyndende indblik i
mikrokosmos. Og et af de vigtigste (...) har
gjort rede for,spørgsmålet om "ligbrænding",
om forholdet til de afsjælede legemer,om hvilken behandling (...). Og vi skal derfor i det
følgende give (...), men også være med til at
lade sin stråleglans skinne ind i den, for de
samme sansers ellers så usynlige verden, være
med til at gøre sit eget legeme til et lysende
univers for disse dets små beboere i stedet for
til et "helvede".
Kendskabet til denne del af verdenssaltet er
endnu (...)
Et univers, i hvilket forholdet mellem guden og
de levende væsener er så latent eller ufuldkomment, er en verden uden [...] gud eller en
gud uden en verden, ligesom et jeg, uden kendskab til sit legemes identitet som univers og
dets beboere, er et "ufødt" væsen, er et "foster"
i den virkelige tilværelse, i den virkelige form
for oplevelse af livet.
At det motiverer denne sin handlemåde med, at
den er "mere hygiejnisk" end nogen anden form
for ligbegængelse, understreger endnu kun
yderligere uvidenheden.
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iht. Kosmos 1934

Derimod er de samme væsener stadig forbundet med eller knyttet til levende væsener, hvis
former for liv de endnu ikke er sig rigtig bevidst.
Der fremkommer således meget ofte spørgsmål, opståede på basis af sådanne samvittighedsfulde åndsforskeres begyndende indblik i
mikrokosmos. Og et af de vigtigste (...) har
gjort rede for, spørgsmålet om "ligbrænding",
om forholdet til de afsjælede legemer, om
hvilken behandling (...). Og vi skal derfor i det
følgende give (...), men også være med til at
lade sin stråleglans skinne ind i den, for de
samme sanser ellers så usynlige verden, være
med til at gøre sit eget legeme til et lysende
univers for disse dets små beboere i stedet for
til et "helvede".
Kendskabet til denne del af verdensaltet er
endnu (...)
Et univers, i hvilket forholdet mellem guden og
de levende væsener er så latent eller ufuldkomment, er en verden uden en gud eller en
gud uden en verden, ligesom et jeg, uden kendskab til sit legemes identitet som univers og
dets beboere, er et "ufødt" væsen, er et "foster"
i den virkelige tilværelse, i den virkelige form
for oplevelse af livet.
At det motiverer denne sin handlemåde med, at
den er "mere hygiejnisk" end nogen anden form
for ligbegængelse1, understreger endnu kun
yderligere uvidenheden.
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Note i bog:
1
Ordet "ligbegængelse" er et gammelt udtryk
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Nærværende analyse skal derfor selvfølgelig
heller ikke udgøre nogen som helst form for
bebrejdelse, men er udelukkende manifesteret
for at påvise, hvor langt borte sådanne individers indvendinger imod ligbrænding er fra at
kunne udgøre nogen autoritet. Og det gør ikke
sagen bedre i sådanne tilfælde, hvor indvendingerne er dikterede af økonomiske interesser,
hvilket vil sige, i sådanne tilfælde hvor individet med en vis pengetrang allerede har afgjort
sit ligs skæbne med et ligbrændingsselskab. I
tilfælde, hvor dette beløb er tabt, (...)
For den højt udviklede okkultist, for et menneske, der har passeret oplevelsen af udødelighed,
passeret fornemmelsen af at være "ét med Faderen", for et væsen, der permanent føler den
hellige ånds lysende og varmende kraft gennemsitre sit legeme, oplyse dets omgivelser og
lader det se alt fra "Guds eget synsfelt" er tiden
og rummet overvundet.
Og det er således her synligt, at ethvert individ,
(...), er endnu ikke blevet praktisk bevidst i
mikrokosmos liv i sit eget indre, har endnu ikke
som en praktisk kendsgerning følt Guds kærlighed og varme til absolut alt og alle som til
sin egen tanke, sit eget blod, sit eget legeme,
ganske uanset hvor stor en okkultist og autoritet, hvor verdenskendt og dyrket nævnte væsen
så end måtte være.
Slige okkultister har således endnu aldrig i
absolut forstand i den hellige ånds strålende lys
følt sig ét med Faderen i mikrokosmos, hvor
udmærkede specialister, reformatorer og menneskeførere, de så end har været i andre felter.
Igennem Livets Bogs samtlige bind, (...), at
hans egen organisme er et virkeligt univers,der
i forhold til dets beboere (...)
Og den anelse, som menneskene gennem udviklingen lige fra deres primitive naturmennesketilstand og til deres nuværende intelligensmæssige fremtræden har haft om, at der bag
ved disse sidstnævnte himmellegemer findes en
guddom, får det her ved studiet af deres egne
organismer intelligensmæssigt bekræftet.
Man vil her komme til at se, (...), en himmellegemekombination in miniature.

for "begravelse".
Nærværende analyse skal derfor selvfølgelig
heller ikke udgøre nogen som helst form for
bebrejdelse, men er udelukkende manifesteret
for at påvise, hvor langt borte sådanne individers indvendinger imod antiligbrænding er fra
at kunne udgøre nogen autoritet. Og det gør
ikke sagen bedre i sådanne tilfælde, hvor indvendingerne er dikterede af økonomiske interesser, hvilket vil sige, i sådanne tilfælde hvor
individet med et vist pengebeløb allerede har
afgjort sit ligs skæbne med et ligbrændingsselskab. I tilfælde, hvor dette beløb er tabt, (...)
For den højt udviklede okkultist, for et menneske, der har passeret oplevelsen af udødelighed,
passeret fornemmelsen af at være "ét med Faderen", for et væsen, der permanent føler den
hellige ånds lysende og varmende kraft gennemsitre sit legeme, oplyse dets omgivelser og
lader det se alt fra "Guds eget synsfelt", er
tiden og rummet overvundet.
Og det er således her synligt, at ethvert individ,
(...), er endnu ikke blevet praktisk bevidst i
mikrokosmos' liv i sit eget indre, har endnu
ikke som en praktisk kendsgerning følt Guds
kærlighed og varme til absolut alt og alle som
[...] sin egen tanke, sit eget blod, sit eget legeme, ganske uanset hvor stor en okkultist og
autoritet, hvor verdenskendt og dyrket nævnte
væsen så end måtte være.
Slige okkultister har således endnu aldrig i
absolut forstand i den hellige ånds strålende lys
følt sig ét med Faderen i mikrokosmos, hvor
udmærkede specialister, reformatorer og menneskeførere de så end har været i andre felter.
Igennem Livets Bogs samtlige bind, (...), at
hans egen organisme er et virkeligt univers,
der i forhold til dets beboere (...)
Og den anelse, som menneskene gennem udviklingen lige fra deres primitive naturmennesketilstand og til deres nuværende intelligensmæssige fremtræden har haft om, at der bag
ved disse sidstnævnte himmellegemer findes en
guddom, får de her ved studiet af deres egne
organismer intelligensmæssigt bekræftet.
Man vil her komme til at se, (...), en himmellegemskombination en miniature.

Den nævnte forskningsmetode vil således blive
det fuldkomne instrument, gennem hvilket de
evige fakta retmæssigt bliver synlig, Gud åbenbaret og udødeligheden oplevet.
Hvis denne viden er fuldkommen, hvilket vil
sige, går i tilstrækkelige dybder, når fra den
makrokosmiske til den mikrokosmiske himmel,
når fra stjernetåge til "bølgelængde", da kan
individet gennem denne opleve eller tilegne sig
en absolut viden om livet på "stjernerne" i
mikrokosmos såvel som i makrokosmos. Det
har nemlig stjernernes og mælkevejens synlige
liv, hensigt og formål gjort synlig i dets egen
organisme, der jo er et mælkevejssystem, en
stjernetåge omformet til – Guds korrespondan-

2) 1978
Den nævnte forskningsmetode vil således blive 1978
det fuldkomne instrument, gennem hvilket de
evige fakta retmæssigt bliver synlige, Gud
åbenbaret og udødeligheden oplevet.
Hvis denne viden er fuldkommen, hvilket vil
2016
sige, går i tilstrækkelige dybder, når fra den
iht. Kosmos 1934
makrokosmiske til den mikrokosmiske himmel,
når fra stjernetåge til "bølgelængde", da kan
individet gennem denne opleve eller tilegne sig
en absolut viden om livet på "stjernerne" i
mikrokosmos såvel som i makrokosmos. Det
har nemlig stjernernes og mælkevejens usynlige liv, hensigt og formål gjort synlig i dets egen
organisme, der jo er et mælkevejssystem, en
stjernetåge omformet til – Guds korrespondan-
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ce, til livets oplevelse.
Individet må således rette sin bevidsthed, sit
syn ind på materien der, hvor Forsynet gennem
individets andet princip X2 lader "urformen"
komme til syne som noget andet end "stjerner"
eller "stjernetåger, noget andet end "atomer",
"stråler" og "bølgelængder".
Materiens urform er altså stjernetåge. Af stjernetåge skabes alt. Af stjernetåge bliver [...]
oplevelse eller Guds korrespondance til.
Da alt i sin udform er stjernetåge, (...)

ce, til livets oplevelse.
Individet må således rette sin bevidsthed, sit
syn ind på materien der, hvor Forsynet gennem
individets andet princip X2 lader "urformen"
komme til syne som noget andet end "stjerner"
eller "stjernetåger", noget andet end "atomer",
"stråler" og "bølgelængder".
Materiens urform er altså stjernetåge. Af stjernetåge skabes alt. Af stjernetåge bliver livets
oplevelse eller Guds korrespondance til.
Da alt i sin urform er stjernetåge, (...)

Da den almindelige, videnskabelige forskningsmetode kun er indstillet på – materie, kan
den overalt kun komme til materie, hvilket igen
vil sige, at materien overalt kun viser sig som –
stof, som materiale, men fremtræder derimod
ikke som [...] liv.
At se verden som stjernetåge, som stråler og
bølger som vand, luft, hav og himmel, som
mælkeveje, som stjerner, sole og planeter er at
se en død verden, (...)
Den materialistiske videnskab står med "Livets
Bog" i hænderne, (...), uden dog at kunne forklare eller læse dens virkelige indhold: udødelighed.
Når vi i det foranstående har betegnet den materialistiske videnskabs resultater som en lysstribe gående "tværs over materien", vil vi
dermed pointere, at den gennem disse resultater
udtrykte forskningsretning, adskiller sig fra en
anden forskningsretning, hvis lysstribe kun kan
udtrykkes som "gående på langs ad materien".
Men når han kun kan udtyde det daglig liv i
"tal" og "bogstaver", (...)

Da den almindelige, videnskabelige forskningsmetode kun er indstillet på – materie, kan
den overalt kun komme til materie, hvilket igen
vil sige, at materien overalt kun viser sig som –
stof, som materiale, men fremtræder derimod
ikke som – liv.
At se verden som stjernetåge, som stråler og
bølger, som vand, luft, hav og himmel, som
mælkeveje, som stjerner, sole og planeter er at
se en død verden, (...)
Den materialistiske videnskab står med "livets
bog" i hænderne, (...), uden dog at kunne forklare eller læse dens virkelige indhold: udødelighed.
Når vi i det foranstående har betegnet den materialistiske videnskabs resultater som en lysstribe gående "tværs over materien", vil vi
dermed pointere, at den gennem disse resultater
udtrykte forskningsretning adskiller sig fra en
anden forskningsretning, hvis lysstribe kun kan
udtrykkes som "gående på langs ad materien".
Men når han kun kan udtyde det daglige liv i
"tal" og "bogstaver", (...)

Symbol og symbolforklaring er flyttet fra kap.
30 til kap. 29.
Man har endnu aldrig set og vil aldrig nogen
Man har endnu aldrig set og vil aldrig nogen
sinde komme til at se, at et vist antal gram af
sinde komme til at se, at et vist antal gram af
den eller den art af kemikalier, af materie, ved den eller den art af kemikalier, af materie, ved
deres sammenblanding straks begynder at tæn- deres sammenblanding straks begynder at tænke og handle, bliver til et levende væsen. Men ke og handle, bliver til et levende væsen. Men
når kemikalierne ikke gør dette, bliver det
når kemikalierne ikke gør dette, bliver det
dermed synligt, at det levende væsen er noget
dermed synligt, at det levende væsen er noget
andet og mere end en samling materie, og at
andet og mere end en samling materie, og at
det netop er dette "andet", der er det skabende, det netop er dette "andet", der er det skabende,
det viljemanifesterende, det intelligens- og
det viljemanifesterende, det intelligens- og
følelsesafgørende.
følelsesafslørende.
Medens den materialistiske opfattelse således
Medens den materialistiske opfattelse således
ikke anerkender noget "overfysisk", (...), bliver ikke anerkender noget "overfysisk", (...), bliver
det "overfysiske" af de "åndeligt" indstillede
det "overfysiske" af de "åndeligt" indstillede
forskere observeret og erkendt som det eneste
forskere observeret og erkendt som det eneste
absolutte virkelige, som tilværelsens "faste"
absolut virkelige, som tilværelsens "faste"
punkt.
punkt.
Nej, individet må rette blikket ind på det mæl- Nej, individet må rette blikket ind på det mælkevejssystem, der af "Guds korrespondance" er kevejssystem, der af "Guds korrespondance" er
tilpasset til dets sanser eller iagttagelser.
tilpasset til dets sanser eller iagttagelsesevner.
For rigtigt at kunne forstå de realiteter, der
For rigtigt at kunne forstå de realiteter, der
viser, at den retmæssige ligbegængelse og
viser, at den retmæssige ligbegængelse1 og
dermed dette, (...)
dermed dette, (...)
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Note i bog:
Ordet "ligbegængelse" er et gammelt udtryk
for "begravelse".
Når et individ tænker, vil det altså sige det
Når et individ tænker, vil det altså sige det
samme som, at der gennem dets nerver og
samme som, at der gennem dets nerver og
hjerteorganer, der i dette tilfrælde vil være at hjerneorganer, der i dette tilfælde vil være at
betragte som et "radioanlæg" af overordentlig betragte som et "radioanlæg" af overordentlig
fin konstruktion, (...)
fin konstruktion, (...)
Og da menneskene ved at beskæftige sig med
Og da menneskene ved at beskæftige sig med
dette tankeklima, ved at lade det gennemdette tankeklima, ved at lade det gennemstrømme deres hjerne og nerveorganer, ved at
strømme deres hjerne og nerveorganer, ved at
gøre sig til åndsforskere, ikke kan undgå at få
gøre sig til åndsforskere, ikke kan undgå at få
deres blod elektriseret eller gennemstrømmet af deres blod elektriseret eller gennemstrømmet af
dettes forfinede og for lavere instinkter tilintet- dettes forfinede og for lavere instinkter tilintetgørende energier og deres blod og dermed alle gørende energier, og deres blod og dermed alle
øvrige organiske detaljer forfinede, gjort mere øvrige organiske detaljer forfinede, gjort mere
normale, tilværelsen mere lidelsesfri, og livet
normale, tilværelsen mere lidelsesfri, og livet
mere identisk med lykke, måtte al sand religimere identisk med lykke, måtte al sand religionsskabelse og dens ophav nødvendigvis for
onsskabelse og dens ophav nødvendigvis for
menneskeheden komme ind under begrebet
menneskeheden komme ind under begrebet
"verdensfrelse" eller "verdensgenløsning".
"verdensfrelse" eller "verdensgenløsning".
Individerne er gennem de til dato eksisterende Individerne er gennem de til dato eksisterende
religioner eller moraltankeklimaer endnu kun
religioner eller moraltankeklimaer endnu kun
delvis blevet "frelst", ganske uafhænigt (...).
delvis blevet "frelst", ganske uafhængigt (...).
Derfor ser man også det særsyn, at de såkaldte Derfor ser man også det særsyn, at de såkaldte
"gudfrygtige", "hellige", "rettroende" og "sali- "gudfrygtige", "hellige", "rettroende" og "salige" mennesker [...] befængte med sygdomme
ge" mennesker er befængte med sygdomme og
og lidelser ligesåvel som de såkaldte "ugudeli- lidelser ligesåvel som de såkaldte "ugudelige"
ge" og "vantroende", "røvere" og "mordere".
og "vantroende", "røvere" og "mordere".
Dens blafrende skin er intet mindre (...) den
Dens blafrende skin er intet mindre (...) den
fysiske tankestandsnnig, (...)
fysiske tankestandsning, (...)
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Der opstår derved omtrent de samme symptomer som ved for lidt søvn med træthed, værken
i lemmerne, hovedpine og ugidelighed.
Men hensyn til, hvor megen søvn et individ
skal have, kan der ikke gives nogen for alle
fælles regel, idet det er meget individuelt.
Og hvis man så i tilknytning hertil kun betjener
sig af rene og ædle tankeklimaer, da vil nævnte
naturlige opågnen (...)
Og da dets organisme også ud over døden er
bolig for organiske mikrovæsener, bliver dets
ansvar for dets egen ligbegængelse og dermed
for disse små individers skæbne således ikke,
som det uvidende menneske nu forestiller sig,
en ren biting, men derimod en uundgåelig hovedfaktor, overfor hvilken en overfladisk eller
skødesløs erkendelse, der udløser sig i [...]
unaturlig og pludselig tilintetgørelse af organismen, (...). Individet kan aldrig komme til
helt at "se Gud", (...) permanet kærlighedsopfattelse til alt og alle giver.

Der opstår derved omtrent de samme symptomer som ved for lidt søvn med træthed, værken
i lemmerne, hovedpine og ugidelighed.
Med hensyn til, hvor megen søvn et individ
skal have, kan der ikke gives nogen for alle
fælles regel, idet det er meget individuelt.
Og hvis man så i tilknytning hertil kun betjener
sig af rene og ædle tankeklimaer, da vil nævnte
naturlige opvågnen (...)
Og da dets organisme også ud over døden er
bolig for organiske mikrovæsener, bliver dets
ansvar for dets egen ligbegængelse1 og dermed
for disse små individers skæbne således ikke,
som det uvidende menneske nu forestiller sig,
en ren biting, men derimod en uundgåelig hovedfaktor, overfor hvilken en overfladisk eller
skødesløs erkendelse, der udløser sig i en unaturlig og pludselig tilintetgørelse af organismen, (...). Individet kan aldrig komme til helt at
"se Gud", (...) permanent kærlighedsopfattelse
til alt og alle giver.

1) 1978
iht. Kosmos 1934
2) 1989
iht. Kosmos 1934
2016
iht. Kosmos 1934

1) 1989
iht. Kosmos 1934
2) 1978

1978
iht. Kosmos 1934
2016

1989
iht. Kosmos 1934
1) 2016
note
2) 2016
iht. Kosmos 1934
3) 1989
iht. Kosmos 1934

Note i bog:
1
Ordet "ligbegængelse" er et gammelt udtryk
for "begravelse".
Når vi i denne min bog om bisættelse (...), at
Når vi i denne min bog om bisættelse (...), at
2016
læserne sad inde med de for den rette forståelse læserne sad inde med de for den rette forståelse note
af en ligbegængelses sande analyse nødvendi- af en ligbegængelses1 sande analyse nødvendige forkundskaber.
ge forkundskaber.
Note i bog:
5

1

Kapitel 60,
midt

Kapitel 63,
afsnit 1,
øverst

Kapitel 63,
afsnit 2,
midt
Kapitel 63,
afsnit 3,
nederst

Kapitel 64,
afsnit 1,
øverst
Kapitel 67,
afsnit 1,
nederst
Kapitel 67,
afsnit 2,
nederst
Kapitel 68,
afsnit 2,
nederst
Kapitel 71,
overskrift
Kapitel 72,
overskrift
Kapitel 72,
afsnit 1,
midt
Kapitel 72,
afsnit 3

Men da dets organisme, som vi jo ved, består af
levende mikrovæsener, og disse hver især igen
ligeledes har deres lille organisme og skabeevne og derfor også må have et lille jeg, der oplever livet, (...). Disse to former for oplevelse vil
vi herefter henholdsvis kalde "makrooplevelsen" og "mikrooplevelsen", idet vi med henblik
på forskellen mellem de to oplevelsesformers
ophav nødvendigvis i nærværende tilfælde må
betragte den samlede organisme og dens indehavere som mikrovæsenernes "makrokosmos"
og den samlede fremtræden af de små væsener
i samme organisme som "mikrokosmos" for
organismens ophav.
Hvis makroindividet udgør det, (...), medens
det modsattte er tilfældet med et makroindivid,
(...). Disse to former for makroindivider repræsenterer således forskellig livsbetingelse og kan
ikke have den samme opholdszone.

Ordet "ligbegængelse" er et gammelt udtryk
for "begravelse".
Men da dets organisme, som vi jo ved, består af
levende mikrovæsener, og disse hver især igen
ligeledes har deres lille organisme og skabeevne og derfor også må have et [...] jeg, der oplever livet, (...). Disse to former for oplevelse vil
vi herefter henholdsvis kalde "makrooplevelsen" og "mikrooplevelsen", idet vi med henblik
på forskellen mellem de to oplevelsesformers
ophav nødvendigvis i nærværende tilfælde må
betragte den samlede organisme og dens indehaver som mikrovæsenernes "makrokosmos"
og den samlede fremtræden af de små væsener
i samme organisme som "mikrokosmos" for
organismens ophav.
Hvis makroindividet udgør det, (...), medens
det modsatte er tilfældet med et makroindivid,
(...). Disse to former for makroindivider repræsenterer således forskellige livsbetingelser og
kan ikke have den samme opholdszone.

1) 1978
2) 2016
iht. Kosmos 1934

1) 1978
iht. Kosmos 1934
2) 1978
3) 1978
2016
iht. Kosmos 1934

Dette skaber uundgåeligt igen en tilsvarende
ringere kvalitet af livsbetingelse for mikroindividerne i dets organisme.
At sådanne ulykkelige væsener, absolut alle
uden undtagelse, i kommende liv bliver hjulpet
tilbage til den naturlige tilværelse er en kendsgerning for den kosmiske klartseende, men det
har ingen interesse i nærværende artikels hovedemne, og jeg må derfor desangående atter
henvise læseren til Livets Bog.
"Makroindividet" er det levende væsens udødelige jeg i forbindelse med dets samlede organisme, hvilket vil sige en kombination af fysiske [...] åndelige legemer eller organer.
Denne art materie (...), der igen for de to sidstnævnets vedkommende henholdsvis er tilværelsens sjette og femte grundenergi.
Og uden at kende (...) og dets som følge heraf
påkrævede retsmæssige fordringer til makroindividets manifestation og levevis.
Denne art "fysiske materie" er altså igen identisk med alt, hvad vi kender under begrebet
"mineraler", der igen er det samme som guld,
sølv, kobber, jern, alle slags stene, krystaller
o.l.
"Mineralmikroindiver" og "organmikroindivider"
Når mineralmikroindividerne forvandles til
organmikroindiveder
Når denne krystaliseringsproces (...)

Dette skaber uundgåeligt igen en tilsvarende
ringere kvalitet af livsbetingelser for mikroindividerne i dets organisme.
At sådanne ulykkelige væsener, absolut alle
uden undtagelse, i kommende liv bliver hjulpet
tilbage til den naturlige tilværelse er en kendsgerning for den kosmisk klartseende, men det
har ingen interesse i nærværende bogs hovedemne, og jeg må derfor desangående atter henvise læseren til Livets Bog.
"Makroindividet" er det levende væsens udødelige jeg i forbindelse med dets samlede organisme, hvilket vil sige en kombination af fysiske og åndelige legemer eller organer.
Denne art materie (...), der igen for de to sidstnævntes vedkommende henholdsvis er tilværelsens sjette og femte grundenergi.
Og uden at kende (...) og dets som følge heraf
påkrævede retmæssige fordringer til makroindividets manifestation og levevis.
Denne art "fysisk materie" er altså igen identisk
med alt, hvad vi kender under begrebet "mineraler", der igen er det samme som guld, sølv,
kobber, jern, alle slags stene, krystaller o.l.

En sommer uden disse himmelske momenter
ville ikke være nogen sommer, og en fysisk
verden uden vegetation ville være en følelsesløs verden, en verden uden bevidst fysisk liv,
en altdominerende ørkentilstand ville gøre sig
gældende der, hvor vi nu ser det levende bevidste liv opleve dagens lys, får lov til at nyde det
guddommelige skaberværk, får lov til selv at
være bevidst medophav til livets fremvækst.

En sommer uden disse himmelske momenter
2016
ville ikke være nogen sommer, og en fysisk
iht. Kosmos 1934
verden uden vegetation ville være en følelsesløs verden, en verden uden bevidst fysisk liv,
en altdominerende ørkentilstand ville gøre sig
gældende der, hvor vi nu ser det levende bevidste liv oplever dagens lys, får lov til at nyde det
guddommelige skaberværk, får lov til selv at
være bevidst medophav til livets fremvækst.

"Mineralmikroindivider" og "organmikroindivider"
Når mineralmikroindividerne forvandles til
organmikroindivider
Når denne krystalliseringsproces (...)

1) 1989
iht. Kosmos 1934
2) 1978

1989
iht. Kosmos 1934
1989
iht. Kosmos 1934
1989
iht. Kosmos 1934
1989
iht. Kosmos 1934

1989
1989
1989
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Kapitel 76,
øverst

Kapitel 77,
afsnit 1,
øverst
Kapitel 81,
overskrift
Kapitel 81,
afsnit 1,
øverst

Kapitel 81,
afsnit 1,
øverst
Kapitel 81,
afsnit 1,
midt

Kapitel 84,
afsnit 2,
øverst

Kapitel 85,
afsnit 1,
midt

Kapitel 88,
afsnit 2,
nederst
Kapitel 89,
symbol,
afsnit 5,
nederst
Kapitel 89,
symbol,
afsnit 6

Hvis et lig udelukkende var mineralmaterie, vil
ligbrænding ikke være en befordring af det
dræbende princip
Disse små væsener er nemlig individer, (...) og
dermed orienteringsdygtig dagbevidsthed på
det fysiske plan.
Hvert enkelt makroindivid er altså universophav for en serie [...] mikroindivider, idet dets
organisme består af en hærskare af mikroindividers organismer fra mange forskellige grader
og trin i udvikling.
Og det er givet, at det individ, der lever i kontakt med betingelserne for skabelsen af en
lykkelig og harmonisk tilværelse for de retsmæssige levende væsener (...)
Der hvor det dræbende pricip ikke er en livsbetingelse er det en overtrædelse af næstekærlighedsloven at praktisere det
De vil måske påberåbe sig, at man ikke engang
kan koge en liter vand uden i stor stil at myrde
og dræbe mikroindivider at man ikke engang
kan røre sig ude i naturen, kan næsten ikke
sætte sin fod noget sted uden, ja, selv mod sin
vilje at være en ulykkesfaktor for mikroverdenen.
Jorden er nemlig henhørende under de kloder,
hvor det dræbende pricip endnu i stor udstrækning er en livsbetingelse.
Der bliver således i samme grad affødt et voksende område, indenfor hvilket det dræbende
princip ikke mere eksisterer som livsbetingelse
men alligevel af menneskene, grundet på gamle
vaner, ubetænksomhed og uvidenhed, bliver
praktiseret eller opretholdt.
Er ikke alle samtlige levende væsener indenfor
dens område, mennesker, dyr og planter mikroindivider, organisk materie, en slags celler og
molekyler i dens fysiske organisme? ligesom
dens blodomløb i form af vandets bevægelse
heller ikke står tilbage for noget som helst
andet fremskredent organisk legemes.
Gennem dette udløses det livsfornyende ernæringsprincip, på hvilket opretholdelsen af tilværelsen for dens mikroindivider: de levende
væsener verden over, er baseret, på samme
måde som mikroindividerne i vort kød og blod
og øvrige materie gennem vort eget åndedræt
får tildelt den samme, også for dem uundværlige livskilde.
En sådan ligbrænding vil derfor set med det
jordiske menneskes fysiske øjne kun forme sig
som en opløsningsproces af mineralske og
animalske stoffer, en stegning, brankning og
forkullelse af tilsyneladende dødt materie.
Af dette verdensalt sanser individet altså klarest den del, der udgør dets eget liv og fremtiden, den del inden for hvilken det selv skaber
eller manifesterer.
Denne del i forbindelse med den del, der udgøres af medvæsenerne på det samme trin, udgør
igen som påvist i min bog "Logik", den eneste
absolutte basis for individets erkendelse af den
absolutte logik, (...)

Hvis et lig udelukkende var mineralmaterie,
ville ligbrænding ikke være en befordring af det
dræbende princip
Disse små væsener er nemlig individer, (...) og
dermed orienteringsdygtig dagsbevidsthed på
det fysiske plan.
Hvert enkelt makroindivid er altså universophav for en serie af mikroindivider, idet dets
organisme består af en hærskare af mikroindividers organismer fra mange forskellige grader
og trin i udvikling.
Og det er givet, at det individ, der lever i kontakt med betingelserne for skabelsen af en
lykkelig og harmonisk tilværelse for de retmæssige levende væsener (...)
Der hvor det dræbende princip ikke er en livsbetingelse er det en overtrædelse af næstekærlighedsloven at praktisere det
De vil måske påberåbe sig, at man ikke engang
kan koge en liter vand uden i stor stil at myrde
og dræbe mikroindivider, at man ikke engang
kan røre sig ude i naturen, kan næsten ikke
sætte sin fod noget sted uden, ja, selv mod sin
vilje, at være en ulykkesfaktor for mikroverdenen.
Jorden er nemlig henhørende under de kloder,
hvor det dræbende princip endnu i stor udstrækning er en livsbetingelse.
Der bliver således i samme grad affødt et voksende område, indenfor hvilket det dræbende
princip ikke mere eksisterer som livsbetingelse,
men alligevel af menneskene, grundet på gamle
vaner, ubetænksomhed og uvidenhed, bliver
praktiseret eller opretholdt.
Er ikke [...] samtlige levende væsener indenfor
dens område, mennesker, dyr og planter,
mikroindivider, organisk materie, en slags
celler og molekyler i dens fysiske organisme,
ligesom dens blodomløb i form af vandets
bevægelse heller ikke står tilbage for noget som
helst andet fremskredent organisk legemes?
Gennem dette udløses det livsfornyende ernæringsprincip, på hvilket opretholdelsen af tilværelsen for dens mikroindivider: de levende
væsener verden over, er baseret, på samme
måde som mikroindividerne i vort kød og blod
og øvrige materie gennem vort eget åndedræt
får tildelt den samme, også for dem, uundværlige livskilde.
En sådan ligbrænding vil derfor set med det
jordiske menneskes fysiske øjne kun forme sig
som en opløsningsproces af mineralske og
animalske stoffer, en stegning, brankning og
forkullelse af tilsyneladende død materie.
Af dette verdensalt sanser individet altså klarest den del, der udgør dets eget liv og fremtræden, den del indenfor hvilken det selv skaber eller manifesterer.
Denne del i forbindelse med den del, der udgøres af medvæsenerne på det samme trin, udgør
igen, som påvist i min bog "Logik", den eneste
absolutte basis for individets erkendelse af den
absolutte logik, (...)

1978
1989
iht. Kosmos 1935
2016
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
1) 1978
iht. Kosmos 1935
2) 1989
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935

1) 1978
2) 1989
3) 1978
4) 1978
2016
iht. Kosmos 1935

1978

1978
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
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Kapitel 95,
afsnit 3,
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Kapitel 96,
afsnit 1,
øverst

Kapitel 97
Kapitel 98,
øverst
Kapitel 99,
afsnit 2,
midt
Kapitel 100,
afsnit 2,
midt
Kapitel 101,
nederst
Kapitel 101,
nederst
Kapitel 103,
overskrift
Kapitel 103,
øverst
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afsnit 2,
midt

Kapitel 109,
afsnit 2
Kapitel 112,
afsnit 1,
øverst

Disse to afsnits beboere udgør igen, (...), kæmpe- og miniaturvæsener.

Disse to afsnits beboere udgør igen, (...), kæmpe- og miniaturevæsener.

1989

Kun den del af liget, der udgøres af miniralmikroindividerne, er uberørte af enhver fysisk
opløsningsproces, (...)
Tilbage vil så kun være mineralregionernes, på
det fysiske plan bevidstløse masse, verdens
"skelet".
Men ligesom vor verdens opløsningsproces
bliver også her den mineralske del tilbage,
hvilket altså vil sige, den del af materien, der
helt eller delvis består af livsenheder, (...)
Disse indtørrede og indskrumpne resten af et
lig svarer i princip til jordlegemets "månetilværelse".
Ethvert levende væsens fysiske organisme
kommer således ved sin naturlige opløsningsproces til at gennemløbe et "månestadium",
som naturligvis også har sit nyttige formål at
skulle opfylde for livsenhederne i den pågældende materie. På dette stadium udgør livet i
virkeligheden kun en "mumie", men er endnu
omgivet af en lysende glorie eller aura.
97. KAPIEL

Kun den del af liget, der udgøres af mineralmikroindividerne, er uberørte af enhver fysisk
opløsningsproces, (...)
Tilbage vil så kun være mineralregionernes, på
det fysiske plan, bevidstløse masse, verdens
"skelet".
Men ligesom ved jordens opløsningsproces
bliver også her den mineralske del tilbage,
hvilket altså vil sige, den del af materien, der
helt eller delvis består af livsenheder, (...)
Disse indtørrede og indskrumpne rester af et
lig svarer i princip til jordlegemets "månetilværelse".
Ethvert levende væsens fysiske organisme
kommer således ved sin naturlige opløsningsproces til at gennemløbe et "månestadium",
som naturligvis også har sit nyttige formål at
skulle opfylde for livsenhederne i den pågældende materie. På dette stadium udgør liget i
virkeligheden kun en "mumie", men er endnu
omgivet af en lysende glorie eller aura.
97. KAPITEL

1978
iht. Kosmos 1935

Dette vil så igen i følge de evige love betyde, at
det i det samme felt er ganske blottet for beskyttelse mod lidelser.
Når dertil kommer, at en masse mennesker
yderligere i form af narkotiske nydelser, unaturlige spise- og drikkebegær nedsvælger i
deres organisme stoffer, der ikke alene er
denne ganske uvedkommende, (...)
Dette vil altså igen sige, at det store jeg, der
har jordkloden til organisme, heller ikke tænker
rigtigt.
Den unaturlige undergang af jorden, som blev
beskrevet i forrige nummer af "Kosmos",
kan således ikke blive en kendsgerning. jordkloden er for langt fremskreden i udvikling.
Og katasrofer ved ild kan kun forekomme
partielt – (...)
For at være i kontakt med livet må man også
erkende mikrovæsenerne i vor organisme som
den "næste", vi skal elske som os selv
Nævnte analyser vil, hvis vi har været tilstrækkelige opmærksomme, have vist os dette sammenspils store rolle i vor egen skæbnedannelse.
Deres duft breder sig fra festsalens strålende
toiletter til sygesengen i hospitalets fjerneste
enecelle.

Dette vil så igen ifølge de evige love betyde, at
det i det samme felt er ganske blottet for beskyttelse mod lidelser.
Når dertil kommer, at en masse mennesker
yderligere i form af narkotiske nydelser, unaturlige spise- og drikkebegær i deres organisme nedsvælger stoffer, der ikke alene er denne
ganske uvedkommende, (...)
Dette vil altså igen sige, at det [...] jeg, der har
jordkloden til organisme, heller ikke tænker
rigtigt.
Den unaturlige undergang af jorden, som blev
beskrevet i kapitel 91, kan således ikke blive
en kendsgerning. Jordkloden er for langt fremskreden i udvikling.
Og katastrofer ved ild kan kun forekomme
partielt – (...)
For at være i kontakt med livet må vi også
erkende mikrovæsenerne i vor organisme som
den "næste", vi skal elske som os selv
Nævnte analyser vil, hvis vi har været tilstrækkeligt opmærksomme, have vist os dette sammenspils store rolle i vor egen skæbnedannelse.
Deres duft breder sig fra festsalens strålende
toiletter2 til sygesengen i hospitalets fjerneste
enecelle.

Det nytter jo også kun lidet, (...) en ren "Bartholumæus-nat".
Plantevæsenet tilhører altså et plan, hvor man
endnu kun kan frembringe –levende kunstværker.

Note i bog:
2
Tidligere kunne betegnelsen "toiletter" også
betyde klæder til fint brug, især damekjoler og
-dragter.
Det nytter jo også kun lidet, (...) en ren "Bartholomæus-nat".
Plantevæsenet tilhører altså et plan, hvor man
endnu kun kan frembringe – levende kunstværker.

2016
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
1978
iht. Kosmos 1935
2016
iht. Kosmos 1935

1989
1978
1978

1978
1) 1978
2) 1978
1989
iht. Kosmos 1935
1978
1978
2016
note

1978
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
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Kapitel 136,
øverst
Kapitel 136,
midt

Men hvis sandheden allerede er traditon, vil
vildfarelsen derimod blive opfattet som "fantasi".
Hvorledes kan man da i et givent tilfælde kontrollere, om det er en sandhed eller vildfarelse,
man har for sig? –
Den fremskredne åndsforsker der gennem sin
udviklede kærlighed forlængst har fået lov til at
"se Gud" og oplevet verdensplanens matematiske ligevægtspunkt, gennemskuer med lethed
den uvidenhed, der befordrer nævnte postulat.
Da den menneskelige intelligensudvikling først
i de seneste årtier har taget fart, har man altså
være nødsaget til at leve på sådanne postulater
og vil fremdeles være nødsaget til dette i alle
felter i den daglige tilværelse, (...)
Da dette at være suggereret til en vis grad er
det samme som at være hypnotiseret, og dette
atter igen igen udgør en vis form for søvngængertilstand, (...)
Denne floktendens er en naturlov (...), endnu
ikke har oplevet "den store fødsel (se Livets
Bog stk. 20).
Deres evne til at "tro" er svigtende, hviket igen
(...). Sådanne individer kan ikke suggereres til
at finde hvile i andre opfattelser, i andres påstande, ligegyldigt af hvor stort et flertal disse
opfattelser og påstande i forvejen så end er
accepterede.
Da Livets Bog såvel som "Kosmos" og alt mit
øvrige meddelelsesmateriale er et resultat –
ikke af tro, – men af viden, (...)
Er ikke dette smil, er ikke enhver laden hånt om
antiblomsterplukningen, et suggereret væsens
søvngængeragtige slag ud i den tomme luft
efter en eller anden foregøglet realitet, som
savner fuldstændig intellektuel begrundelse- –
Og jo mindre spottende og mindre hovmodigt
et sådant væsen kan docere denne sin påstand,
desto mindre vil det selv blive til grin eller offer
for samtiden af de intellektuelle væsener, der
kun befinder sig på en udviklingsstandard, hvor
man endnu kan nænne at benytte sit intellekt til
udlevering af andre væsener til spotten, satiren
eller grinet.
At denne velsignelse er det suggererede individ
særdeles kærkomment, og at det ønsker at nyde
den fuldt ud til dens absolutte ophør, er meget
stærk synligt gennem dets opfundne forlængelsesmetode af blomsternes dødsøjeblik.
Verdensgenløsningen består netop udelukkende
i (...), ganske uafhængigt af, hvormeget disse
vaner (...)
Medens tidligere verdensgenløsninger kunne
nøjes med kun at give "livsfacitter", såsom
"som et mennesker sår, så skal det høste", (...),
samt det store grundfacit "alt er så godt", (...)
Det videnskabeligt anlagte menneske, der på så
mange andre felter er blevet hjemme i regning,
matematik, i opgørelser, analyser og planer får
ingen tilfredsstillelse ved blot og bar profetiske
udtalelser af livsfacitterne. Det fordrer forklaring over den udregning, den matematik, der

Men hvis sandheden allerede er tradition, vil
vildfarelsen derimod blive opfattet som "fantasi".
Hvorledes kan man da i et givet tilfælde kontrollere, om det er en sandhed eller vildfarelse,
man har for sig? –
Den fremskredne åndsforsker, der gennem sin
udviklede kærlighed forlængst har fået lov til at
"se Gud" og oplevet verdensplanens matematiske ligevægtspunkt, gennemskuer med lethed
den uvidenhed, der befordrer nævnte postulat.
Da den menneskelige intelligensudvikling først
i de seneste årtier har taget fart, har man altså
været nødsaget til at leve på sådanne postulater
og vil fremdeles være nødsaget til dette i alle
felter i den daglige tilværelse, (...)
Da dette at være suggereret til en vis grad er
det samme som at være hypnotiseret, og dette
atter igen udgør en vis form for søvngængertilstand, (...)
Denne floktendens er en naturlov (...), endnu
ikke har oplevet "den store fødsel" (se Livets
Bog stk. 20).
Deres evne til at "tro" er svigtende, hvilket igen
(...). Sådanne individer kan ikke suggereres til
at finde hvile i andres opfattelser, i andres
påstande, ligegyldigt af hvor stort et flertal
disse opfattelser og påstande i forvejen så end
er accepterede.
Da Livets Bog såvel som [...] alt mit øvrige
meddelelsesmateriale er et resultat – ikke af
tro, – men af viden, (...)
Er ikke dette smil, er ikke enhver laden hånt om
antiblomsterplukningen, et suggereret væsens
søvngængeragtige slag ud i den tomme luft
efter en eller anden foregøglet realitet, som
savner fuldstændig intellektuel begrundelse? –
Og jo mindre spottende og mindre hovmodigt
et sådant væsen kan docere denne sin påstand,
desto mindre vil det selv blive til grin eller offer
for satiren af de intellektuelle væsener, der kun
befinder sig på en udviklingsstandard, hvor
man endnu kan nænne at benytte sit intellekt til
udlevering af andre væsener til spotten, satiren
eller grinet.
At denne velsignelse er det suggererede individ
særdeles kærkomment, og at det ønsker at nyde
den fuldt ud til dens absolutte ophør, er meget
stærkt synligt gennem dets opfundne forlængelsesmetode af blomsternes dødsøjeblik.
Verdensgenløsningen består netop udelukkende
i (...), ganske uafhængigt af, hvor meget disse
vaner (...)
Medens tidligere verdensgenløsninger kunne
nøjes med kun at give "livsfacitter", såsom
"som et menneske sår, så skal det høste", (...),
samt det store grundfacit "alt er såre godt", (...)
Det videnskabeligt anlagte menneske, der på så
mange andre felter er blevet hjemme i regning,
matematik, i opgørelser, analyser og planer får
ingen tilfredsstillelse ved blot og bar profetiske
udtalelser af livsfacitterne. Det fordrer forklaring over den udregning, den matematik, der

1989
iht. Kosmos 1935
1978
1989
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935
1978
iht. Kosmos 1935
1) 1989
iht. Kosmos 1935
2) 1989
iht. Kosmos 1935
1978
1989
iht. Kosmos 1935

2016
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935

1989
1) 1989
iht. Kosmos 1935
2) 1989
1978
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Kapitel 142,
afsnit 1,
øverst

Kapitel 142,
afsnit 1,
midt
Kapitel 143,
midt
Kapitel 144,
afsnit 1

Kapitel 144,
afsnit 2,
øverst

gør disse facitter bevislige og dermed uomstødelige. De vil lære at regne dem efter.
Og det er netop for sådanne væsener, der har
begyndt at lære af livet selv, væsener, der begynder at forstå, at flertallets mening ikke altid
er den rigtige eller ufejlbarlige væsener, der
begynder at søge, lytte og spejde efter den
virkelige sandhed, væsener, der ikke finder sig
tilfreds med de gængse traditioner og opfattelser, at mine analyser er beregnet.
Disse i dag således indstillede væsener ugør,
som før nævnt, de af Kristus udpegede "kommende slægter", (...)
Og en hel menneskehed kan ikke pludselig på
én dag afskaffe traditioner og foreteelser, der
ved deres masseudbredelse ugør en hovedfaktor i dens økonomiske skelet, (...)
Vi er hermed kommet igennem analyseringen
af alle de vigtigste fakta, der ikke bør find sted
ved en bisættelse eller begravelse, og har nu
kun tilbage at belyse de fakta, der retmæssigt
bør være at iagttage som den bærende for
nævnte proces.
Det kan ikke nægtes, at vi under denne analysering er kommet ind på mange forskellige felter,
ja felter, som den overfladiske og mere eller
mindre uinteresserede læser måske har ment
ikke var nødvendigt, ja var sagen ganske uvedkommende.
Men det er ikke min opgave at parodisere over
tilværelsen.

Kapitel 144,
afsnit 2,
midt
Kapitel 145, Og det er naturligvis en selvfølge, at jeg ikke
afsnit 1,
kan betragte slagtere, fiskere, jægere, kødspimidt
sere, tobaksrygere, drankere, blomsterplukkere, ligbrændere eller andre udøvere af det
dræbende princip som min fjender, (...)
Kapitel 146, En forbindelse, der ellers er mellem dette og
jeget, bliver således afbrudt.
øverst
Kapitel 146, Til gengæld er de jordiske menneskers nuvænederst
rende legemer langt fuldkomnere end fortidige
kloders menneskers.
Kapitel 148, Ligesom et lokomotiv, en bil, en motorcykle
trods god vedligeholdelse ikke kan blive ved
afsnit 2,
med at eksistere i det uendelige, (...)
øverst
Kapitel 150, Denne individets opbyggelse af sit fysiske
afsnit 1,
legeme fra fosterstadiet til aldersdomsstadiet er
øverst
således ikke en proces, (...)
Kapitel 151, Jesus var inkarneret i kød og blod, havde været
afsnit 8,
et foster i moders liv, var født til verden af en
øverst
kvinde, gennemgik barne- og ungdomsstadiet,
ligesom ethvert andet jordisk fysisk væsen og
ejede dog en herlighed hos Faderen, før verden
var.
Kapitel 152, Hvor! og i hvad skulle den ellers have eksisteret i de utalte millioner af år, før den inkarnereafsnit 1,
de i det fysiske legeme, verden kalder "Jesus af
nederst
Nazaret"!
Kapitel 153, Men at dette ophav ikke desto mindre er en
afsnit 1,
kendsgerning, viser sig igennem den umådelige
nederst
hårfine logik eller intelligens, (...)
Kapitel 156, Dets nuværende legeme er kun et midlertidigt
afsnit 1,
redskab, [...] afløses af et nyt når beskadigel-

gør disse facitter bevislige og dermed uomstødelige. Det vil lære at regne dem efter.
Og det er netop for sådanne væsener, der har
begyndt at lære af livet selv, væsener, der begynder at forstå, at flertallets mening ikke altid
er den rigtige eller ufejlbarlige, væsener, der
begynder at søge, lytte og spejde efter den
virkelige sandhed, væsener, der ikke finder sig
tilfreds med de gængse traditioner og opfattelser, at mine analyser er beregnet.
Disse i dag således indstillede væsener udgør,
som før nævnt, de af Kristus udpegede "kommende slægter", (...)
Og en hel menneskehed kan ikke pludselig på
én dag afskaffe traditioner og foreteelser, der
ved deres masseudbredelse udgør en hovedfaktor i dens økonomiske skelet, (...)
Vi er hermed kommet igennem analyseringen
af alle de vigtigste fakta, der ikke bør finde
sted ved en bisættelse eller begravelse, og har
nu kun tilbage at belyse de fakta, der retmæssigt bør være at iagttage som de bærende for
nævnte proces.
Det kan ikke nægtes, at vi under denne analysering er kommet ind på mange forskellige felter,
ja felter, som den overfladiske og mere eller
mindre uinteresserede læser måske har ment
ikke var nødvendige, ja var sagen ganske
uvedkommende.
Men det er ikke min opgave at parodiere over
tilværelsen.
Og det er naturligvis en selvfølge, at jeg ikke
kan betragte slagtere, fiskere, jægere, kødspisere, tobaksrygere, drankere, blomsterplukkere, ligbrændere eller andre udøvere af det
dræbende princip som mine fjender, (...)
Den forbindelse, der ellers er mellem dette og
jeget, bliver således afbrudt.
Til gengæld er de jordiske menneskers nuværende legemer langt fuldkomnere end fortidige
[...] menneskers.
Ligesom et lokomotiv, en bil, en motorcykel
trods god vedligeholdelse ikke kan blive ved
med at eksistere i det uendelige, (...)
Denne individets opbyggelse af sit fysiske
legeme fra fosterstadiet til alderdomsstadiet er
således ikke en proces, (...)
Jesus var inkarneret i kød og blod, havde været
et foster i moders liv, var født til verden af en
kvinde, gennemgik barne- og ungdomsstadiet,
ligesom ethvert andet jordisk fysisk væsen, og
ejede dog en herlighed hos Faderen, før verden
var.
Hvor og i hvad skulle den ellers have eksisteret
i de utalte millioner af år, før den inkarnerede i
det fysiske legeme, verden kalder "Jesus af
Nazaret"!
Men at dette ophav ikke desto mindre er en
kendsgerning, viser sig igennem den umådelig
hårfine logik eller intelligens, (...)
Dets nuværende legeme er kun et midlertidigt
redskab, der afløses af et nyt når beskadigel-

1978
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
1) 1978
iht. Kosmos 1935
2) 1978
1989
iht. Kosmos 1935

1978
1978
iht. Kosmos 1935

1978
1978
1978
1989
iht. Kosmos 1935
2016
iht. Kosmos 1935

1978

1989
iht. Kosmos 1935
1978
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serne (sygdommene) og slitagen er så stor, at
det ikke mere kan repareres (læges) eller vedligeholdes.
Kapitel 156, I kraft af den kan en negers jeg (...), fødes i de
afsnit 3,
hvides samfunde eller race, (...)
midt
Kapitel 156, Da disse problemer er nøjere behandlet i Livets
afsnit 5,
Bog, (...) samtidig med ,at den jo (...)
øverst
Kapitel 157, Her er livet ligefrem en guddommelige rekreamidt
tion, (...)
Kapitel 159, Hvorfor besmitte eller forurene en ellers så
afsnit 2,
naturlig sammenkomst af den "afdødes" venner
midt
med al denne kunstige sorg, der for det udviklede menneske ikke kan undgå af minde alle
for meget om hykleri.
Kapitel 161, Da dett begærs tilfredsstillelse jo ikke passer
afsnit 2,
ind i den bortgangnes skæbne, (...)
midt
Kapitel 161, Og i den nævnte ånds klare lys, (...), rettet mod
afsnit 2,
ophavet for uforgængeligheden eller alt livets
nederst
evige væren.
Kapitel 162, Når en fabrik eller maskinkombination har
afsnit 2,
fuldendt sit kredsløb i udviklingen, (...), er nået
øverst
frem til mamifestation i vegatabilske og animalske materier, (...)

serne (sygdommene) og slitagen er så stor, at
det ikke mere kan repareres (læges) eller vedligeholdes.
I kraft af den kan en negers jeg (...), fødes i de 1989
hvides samfund eller race, (...)
iht. Kosmos 1935

Kapitel 164, At denne hist og her, ved seancer, trance- og
midt
ekstasetilstande, kan lette et øjeblik og visse
faste punkter fra den overfyiske verden (...)
Kapitel 166, Men i henhold til de evige love eller selve
øverst
verdensplanens logik kan intet individs legemsammenspil evigt (...). Og før eller senere vil
det diskarnerede væsen være moden for en
skiftning af koncentrationen af sit legemssammenspil.
Kapitel 168, Og således er troen på døden kommet ind i
afsnit 2,
verden, skønt det, vi kalder "fødsel", og det, vi
nederst
kalder "død", i virkeligheden er nøjagtigtig (...)
Kapitel 170, Dette redskab eller "liget", som det betegnes,
øverst
bliver altså af almenheden opfattet som en
slags ligegyldig materie, som det er bedst ad
skille sig af med på den mest fordelagtige og
hurtigste måde.
Kapitel 170, Men dette forandrer ikke, at denne tidligere
midt
besidder stadigt fra sin overfysiske tilværelse
kan nære overdordentlige store følelser for
dette.
Kapitel 172, Almindelig begravelse er at fortrække fremfor
overskrift
ligbrænding
Kapitel 172, Det store spørgsmål bliver så for det udviklede
afsnit 1,
menneske, hvorledes det skal forholde sig for
nederst
at kunne gavne det naturlige levende liv i dets
tilkommende afsjælede legeme.
Kapitel 173, Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanoverskrift
skeligt ved at blive praktiseret på grund af
verdens forvirrede begreber om samfundsøkonomi
Kapitel 173, I henhold til verdens endnu ufuldkomne og
øverst
forvirrede begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige
bisættelse, (...)
Kapitel 174, Derimod kan man gå over til, under højtidelig-

At denne hist og her, ved seancer, trance- og
ekstasetilstande, kan lette et øjeblik og visse
faste punkter fra den overfysiske verden (...)
Men i henhold til de evige love eller selve
verdensplanens logik kan intet individs legemssammenspil evigt (...). Og før eller senere
vil det diskarnerede væsen være moden for en
skiftning af koncentrationen af sit legemssammenspil.
Og således er troen på døden kommet ind i
verden, skønt det, vi kalder "fødsel", og det, vi
kalder "død", i virkeligheden er nøjagtig (...)
Dette redskab eller "liget", som det betegnes,
bliver altså af almenheden opfattet som en
slags ligegyldig materie, som det er bedst at
skille sig af med på den mest fordelagtige og
hurtigste måde.
Men dette forandrer ikke, at denne tidligere
besidder stadigt fra sin overfysiske tilværelse
kan nære overordentlige store følelser for dette.

midt

Da disse problemer er nøjere behandlet i Livets 1978
Bog, (...) samtidig med, at den jo (...)
iht. Kosmos 1935
Her er livet ligefrem en guddommelig rekreation, (...)
Hvorfor besmitte eller forurene en ellers så
naturlig sammenkomst af den "afdødes" venner
med al denne kunstige sorg, der for det udviklede menneske ikke kan undgå at minde alt for
meget om hykleri.
Da dette begærs tilfredsstillelse jo ikke passer
ind i den bortgangnes skæbne, (...)

1978
iht. Kosmos 1935
1) 1978
iht. Kosmos 1935

Og i den nævnte ånds klare lys, (...), rettet mod
ophavet for uforgængeligheden eller alt livs
evige væren.
Når en fabrik eller maskinkombination har
fuldendt sit kredsløb i udviklingen, (...), er nået
frem til manifestation i vegetabilske og animalske materier, (...)

1978

Almindelig begravelse er at foretrække fremfor
ligbrænding
Det store spørgsmål bliver så for det udviklede
menneske, hvorledes det skal forholde sig for
at kunne gavne det naturlige, levende liv i dets
tilkommende afsjælede legeme.
Den fuldkomne, naturlige bisættelse vil få
vanskeligt ved at blive praktiseret på grund af
verdens forvirrede begreber om samfundsøkonomi
I henhold til verdens endnu ufuldkomne og
forvirrede begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne, naturlige
bisættelse, (...)
Derimod kan man gå over til, under højtidelig-

2) 1978
iht. Kosmos 1935
1978
iht. Kosmos 1935

1) 1978
iht. Kosmos 1935
2) 1978
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935
1989
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935
1978
iht. Kosmos 1935

1989
iht. Kosmos 1935
1989
1978

1978

1978

1) 1989
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afsnit 2,
midt

heden, at overdække kisten med et stort hvidt
klæde eller tæppe. Når dette er hensigtmæssigt
forarbejdet (...). Indenfor Sagen her vil man gå
over til at dekorere nævnte klæde med hovedsymbolet fra Livets Bog, der jo netop udtrykker: individets udødelighed, verdensaltets uforgængelighed og Guddommens eksistens.

Kapitel 176, Men der er derimod ikke noget som helst til
afsnit 3,
hindring for, (...), hvorpå kisten med sit hvide
midt
guldindvirkede symboltæppe kunne stå under
højtideligheden (...)

Kapitel 177, Før vi nu går over til at afslutte denne bog,
afsnit 1,
gennem hvilken vi i realiteten, ligesom [...]
øverst
bogen "Den ideelle føde", har haft lejlighed til
at få et lille indblik i visse sider af et af den ny
verdensimpuls store punkter "mikroverdenen",
(...)
Kapitel 177, Vi er her, ligesom i alt det øvrigt af mit materiafsnit 2,
ale, (...)
øverst
Kapitel 179, Livets mening er således ikke national, [...] er
midt
ikke selvisk, men uselvisk.
Kapitel 182, De kan i dag begynde at varme sig i en ny og
øverst
højere verdensatmosfære og solskin.
Kapitel 182, I ingen som helst anden forkyndelse er disse
nederst
små væseners liv og færden trådt så åbenlyst
frem for os og vist så analogt med vort eget
væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom os er "skabt i Guds billede efter hans lignelse".
Kapitel 183, Intet under, at en sådan ny åbenbaring, en såøverst
dan ny videnskab kan virke fantastisk og mærkelig på en mentalitet, der er vant til i stoffet
kun at se "dødt" materie, (...)
Kapitel 188, Når menneskene ikke desto mindre nyder aniafsnit 1,
malske ernæringsprodukter: (...). Det må sålenederst
des dygtiggøre sig i den vegetariske ernæring.
Kapitel 188, (Nærmere defineret i bogen "Den ideelle føafsnit 1,
de").
nederst
Kapitel 189, Hvorfor man må vænne sig af med de gamle
overskrift
hedenske tradtioner og vaner, som ikke mere er
en livsbetingelse
Kapitel 190, Ethvert væsen er nødsaget til at manifestere
overskrift
eller udtrykke sig igennem de manifestationer,
der er dets udviklingtrins symptoner eller kendemærker og opleve virkningerne heraf
Kapitel 190, Man har gjort indvendinger imod mine analyafsnit 1,
ser (...), kunne ikke slå sin græsplane, (...)
øverst
Kapitel 190, Dette at dræbe, slagte, fiske og gå på jagt bliver
afsnit 1,
derfor naturligt for dettes trins væsener.
nederst

heden, at overdække kisten med et stort hvidt
klæde eller tæppe. Når dette er hensigtsmæssigt 2) 2016
forarbejdet (...). Indenfor Sagen her vil man gå note
over til at dekorere nævnte klæde med hovedsymbolet fra Livets Bog, der jo netop udtrykker: individets udødelighed, verdensaltets uforgængelighed og Guddommens eksistens.3
Note i bog:
3
Martinus har senere anbefalet, at man benytter Instituttets flag (symbol nr. 42, "Flagets
struktur").
Men der er derimod ikke noget som helst til
hindring for, (...), hvorpå kisten med sit hvide
guldindvirkede symboltæppe3 kunne stå under
højtideligheden (...)

2016
note

Note i bog:
3
Martinus har senere anbefalet, at man benytter Instituttets flag (symbol nr. 42, "Flagets
struktur").
1) 2016
Før vi nu går over til at afslutte denne bog,
gennem hvilken vi i realiteten, ligesom i bogen iht. Kosmos 1935
"Den ideelle føde", har haft lejlighed til at få et
lille indblik i visse sider af et af den ny verden- 2) 1989
simpuls' store punkter "mikroverdenen", (...)
Vi er her, ligesom i alt det øvrige af mit materiale, (...)

1978
iht. Kosmos 1935

Livets mening er således ikke national, men
international, er ikke selvisk, men uselvisk.
De kan i dag begynde at varme sig i en ny og
højere verdens atmosfære og solskin.
I ingen som helst anden forkyndelse er disse
små væseners liv og færden trådt så åbenlyst
frem for os og vist så analogt med vort eget
væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom vi er "skabt i Guds billede efter hans lignelse".
Intet under, at en sådan ny åbenbaring, en sådan ny videnskab kan virke fantastisk og mærkelig på en mentalitet, der er vant til i stoffet
kun at se "død" materie, (...)
Når menneskene ikke desto mindre nyder animalske ernæringsprodukter: (...). De må således dygtiggøre sig i den vegetariske ernæring.
(Nærmere defineret i bogen "Den ideelle føde".)

2016
iht. Kosmos 1935
2016
iht. Kosmos 1935
1978

Hvorfor man må vænne sig af med de gamle
hedenske traditioner og vaner, som ikke mere
er en livsbetingelse
Ethvert væsen er nødsaget til at manifestere
eller udtrykke sig igennem de manifestationer,
der er dets udviklingstrins symptomer eller
kendemærker og opleve virkningerne heraf
Man har gjort indvendinger imod mine analyser (...), kunne ikke slå sin græsplæne, (...)

1989
iht. Kosmos 1935

1978

1978
1978
iht. Kosmos 1935

1) 1989
2) 1978
1989
iht. Kosmos 1935

Dette at dræbe, slagte, fiske og gå på jagt bliver 1989
derfor naturligt for dette trins væsener.
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Kapitel 192, Livet, verden eller tilværelsen er således i ethvert givent øjeblik og på ethvert trin for sig
afsnit 2,
absolut fuldkommen. Og den "hellige ånd", den
øverst
virkelige åndsvidenskab kan derfor ikke være
en kritik af individers livsførelse eller manifestation, (...)
Kapitel 196, Har man længsel imod et sådant tilværelsesafsnit 1,
plan, (...), og ved hvilke man holdes bundne til
øverst
sorgens og lidelsens plan.
Kapitel 197, Kernen i nærværende bog har altså ligesom
afsnit 3,
[...] "Den ideelle føde" i særlig grad været at
øverst
vise (...)
Kapitel 198, Den kommende behandling af lig og deres
overskrift
bisættelse i fællesmousoleer
Kapitel 198 Der vil i "planetarriget" (se Livtes Bogs fjerde
afsnit 1,
kapitel) (...)
midt
Kapitel 200, Det er klart, at man i et samfund, (...) , selvfølmidt
gelig ikke kan forstå en så simpel ting som
verdensstatens, fremtidsmenneskehedens naturlige behandling af dens lig, dens naturlige
hensyntagen til dens "døde", (...)
Kapitel 201, Men i det kommende verdensrige, hvor alle
afsnit 2,
nationer er én stat, én administration, én regemidt
ring, hvis medlemmer alle er fra en zone i den
højeste videnskabelige eksamenskreds, en regering bestående af verdens bedste specialister
på absolut alle felter, [...] fået flertal ved afstemning af alverdens mennesker, vil man
netop gå den vej, som de her nævnte spørgsmål
antyder.
Kapitel 203, I verdensstaten er understøttelser, fattighjælp
midt
og filantropi ganske overflødige og ukendt i
det praktiske liv.
Kapitel 204, Da denne arts livsenhed eller mikroindivider
afsnit 3,
bevidsthedsmæssigt er uberørte af ydre fysisk
midt
påvirkning, dog ikke af ild, vil liget, (...)

Livet, verden eller tilværelsen er således i ethvert givet øjeblik og på ethvert trin for sig
absolut fuldkommen. Og den "hellige ånd", den
virkelige åndsvidenskab, kan derfor ikke være
en kritik af individers livsførelse eller manifestation, (...)
Har man længsel imod et sådant tilværelsesplan, (...), og ved hvilke man holdes bundet til
sorgens og lidelsens plan.
Kernen i nærværende bog har altså ligesom i
"Den ideelle føde" i særlig grad været at vise
(...)
Den kommende behandling af lig og deres
bisættelse i fællesmausoleer
Der vil i "planetarriget" (se Livets Bogs fjerde
kapitel) (...)

1) 1978
2) 1978

1978
2016
iht. Kosmos 1935
1978
1989
iht. Kosmos 1935

Det er klart, at man i et samfund, (...) , selvfølgelig ikke kan forstå en så simpel ting som
verdensstatens, fremtidsmenneskehedens, naturlige behandling af dens lig, dens naturlige
hensyntagen til dens "døde", (...)
Men i det kommende verdensrige, hvor alle
nationer er én stat, én administration, én regering, hvis medlemmer alle er fra en zone i den
højeste videnskabelige eksamenskreds, en regering bestående af verdens bedste specialister
på absolut alle felter, som har fået flertal ved
afstemning af alverdens mennesker, vil man
netop gå den vej, som de her nævnte spørgsmål
antyder.
I verdensstaten er understøttelser, fattighjælp
og filantropi ganske overflødige og ukendte i
det praktiske liv.
Da denne arts livsenheder eller mikroindivider
bevidsthedsmæssigt er uberørte af ydre fysisk
påvirkning, dog ikke af ild, vil liget, (...)

1978

Foruden titlen Bisættelse får bogen det samlede
værks hovedtitel Det Tredje Testamente, og
symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets
henholdsvis for- og bagside.
Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes
bag i bogen. Udgår 2016.
Lang indholdsfortegnelse bag i bogen omdøbes
til "Kapiteloversigt".
Kort indholdsfortegnelse indsættes foran i
bogen.
Noteblad indsættes bag i bogen.

1989

1978

1978
1989
iht. Kosmos 1935

Andre ændringer:
Hovedtitel
og omslag
Indeks og
bibelcitater
Kapiteloversigt
Indholdsfortegnelse
Noteblad

1989
2016
2016
2016
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