
Rettelsesliste for Det Evige Verdensbillede, bind 2 
 
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1964 og 3. udgave 2019. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med "Retningslin-
jer for ny udgave af Det Tredje Testamente – skrifter udgivet i Martinus' levetid", der ligesom rettelseslisten er tilgængelig på Marti-
nus 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. Stedhenvisnin-
gerne refererer til 3. udgave 2019 og frem (se sidste punkt på rettelseslisten vedr. supplerende nummerering i de lange symbolforkla-
ringer). 
 
Martinus Institut, september 2021 
Godkendt af rådet 
 
 
Sted Før Efter Rettelsesår 
Symbol 17, 
stk. 3, midt 

Hvorfor fødes de ikke alle under nøjagtig de 
samme betingelser og forhold, hvis de kun 
skulle leve i et fysisk jordliv? – 

Hvorfor fødes de ikke alle under nøjagtig de 
samme betingelser og forhold, hvis de kun 
skulle leve i ét fysisk jordliv? – 

1993 

Symbol 17, 
stk. 9, midt 

Alle de mange forteelser, (...) Alle de mange foreteelser, (...) 1993 

Symbol 17, 
stk. 11, 
afsnit 1, 
øverst 

Symbolet skal læses fra venstre til højre og 
symboliserer kredsløbsprincippet i dets forskel-
lige forekomster og med dets fire underprin-
cipper, vi kender som årets ellers årskredslø-
bets "årstider". 

Symbolet skal læses fra venstre til højre og 
symboliserer kredsløbsprincippet i dets forskel-
lige forekomster og med dets fire underprin-
cipper, vi kender som årets eller årskredsløbets 
"årstider". 

1993 

Symbol 17, 
stk. 11, 
afsnit 2, 
nederst 

Feltet med de grå striber skal udtrykke vinte-
rens område. – 

Feltet med de grå striber skal udtrykke vinte-
rens område.1 –  
 
Note i bog: 
1 Skråfelterne omtales som sorte i forklaringen 
til samme symbol i Livets Bog, bind 3. 

2019 
note 

Symbol 17, 
stk. 11, 
afsnit 2, 
nederst 

Feltet med de forskelligt farvede striber skal 
udtrykke sommerens område, medens feltet 
med de røde striber udtrykker efterårets områ-
de. 

Feltet med de forskelligt farvede striber skal 
udtrykke sommerens område, medens feltet 
med de røde striber udtrykker efterårets områ-
de.2 
 
Note i bog: 
2 Skråfelterne omtales som brune i forklaringen 
til samme symbol i Livets Bog, bind 3. 

2019 
note 

Symbol 17, 
stk. 14, 
midt 

Vi ser, at det sorte område, der udtrykker mør-
ket, lidelserne eller det onde og dermed vinte-
rens princip, [...] kulminerende i dyreriget, 
markeret foroven og forneden på symbolet ved 
dette riges orangefarve. 

Vi ser, at det sorte område, der udtrykker mør-
ket, lidelserne eller det onde og dermed vinte-
rens princip, er kulminerende i dyreriget, mar-
keret foroven og forneden på symbolet ved 
dette riges orangefarve. 

1993 

Symbol 17, 
stk. 15, 
øverst 

De kender ikke Guddomens (...) De kender ikke Guddommens (...) 1993 

Symbol 17, 
stk. 15, 
nederst 

Den befinder sig altså i det kosmiske spiral-
kredsløbs midvinterzone, (...) at være midt i det 
kosmiske spiralkredsløbs vinterzone 
[slut på afsnit] 

Den befinder sig altså i det kosmiske spiral-
kredsløbs midvinterzone, (...) at være midt i det 
kosmiske spiralkredsløbs vinterzone. 
[slut på afsnit] 

1993 

Symbol 17, 
stk. 17, 
midt 

Hele dette store erindringsocean fra væsenets 
oplevelse af en hel kredsløbspassage er jo i sin 
helhed en kopi af hele verdens altet, (...) 

Hele dette store erindringsocean fra væsenets 
oplevelse af en hel kredsløbspassage er jo i sin 
helhed en kopi af hele verdensaltet, (...) 

1993 

Symbol 17, 
stk. 19, 
øverst 

Igennem årtidsfelterne, markeret ved de skråt-
stillede striber, går der to sorte streger. 

Igennem årstidsfelterne, markeret ved de skråt-
stillede striber, går der to sorte streger. 

1993 

Symbol 17, 
stk. 21, 

Og vi er også her (...) reinkarantionens nød-
vendighed og eksistens. 

Og vi er også her (...) reinkarnationens nød-
vendighed og eksistens. 

1993 



2 
 

øverst 
Symbol 18, 
stk. 2, over-
skrift 

Virkningerne af grundenergiens skiftende 
kapacitet i væsenets bevidsthed 

Virkningerne af grundenergiernes skiftende 
kapacitet i væsenets bevidsthed 
 
I stykkets tekst: 
Det er også denne grundenergiernes skiftende 
kapacitet i væsenets bevidsthed, der befordrer 
dets genfødelse eller reinkarnation. Uden denne 
grundenergiernes skiftende kapacitet var al 
livsoplevelse umulig. 

1993 

Symbol 18, 
stk. 3, 
øverst 

Det af de to hvide, lodrette streger indrammede 
og orange- og violetfarvede felter omkring 
stjernekorset udgør dets nuværende fysiske 
jordliv. 

Det af de to hvide, lodrette streger indrammede 
og orange- og violetfarvede felt omkring stjer-
nekorset udgør dets nuværende fysiske jordliv. 

1993 

Symbol 19, 
symboltitel 

Gennem indvielsens mørke. (Helvede eller 
ragnarok) 

Gennem indvielsens mørke (Helvede eller 
ragnarok) 

1993 

Symbol 19, 
stk. 4,  
afsnit 2, 
nederst 

Var der noget i forkyndelen, der var mærkeligt, 
(...) 

Var der noget i forkyndelsen, der var mærke-
ligt, (...) 

1993 

Symbol 19, 
stk. 5, midt 

Hvordan kan det være logisk og sand kristen-
dom, (...), – men indtil halvfjerdssindstyve 
gange syv gange dagligt? – 

Hvordan kan det være logisk og sand kristen-
dom, (...), – men indtil halvfjerdsindstyve 
gange syv gange dagligt? – 

1993 

Symbol 19, 
stk. 6, 
øverst 

Har Verdensgenløseren ikke netop (...) indtil 
halvfjerdssindstyve gange syv gange dagligt? – 

Har Verdensgenløseren ikke netop (...) indtil 
halvfjerdsindstyve gange syv gange dagligt? – 

1993 

Symbol 19, 
stk. 12, 
nederst 

I de næste fire riger i spiralkredsløbet oplever 
væsenerne udelukkende som hjemstedet for 
kulminationen af lys og tilværelsen som – ét 
med Gud. 

De næste fire riger i spiralkredsløbet oplever 
væsenerne udelukkende som hjemstedet for 
kulminationen af lys og tilværelsen som – ét 
med Gud. 

1993 

Symbol 19, 
stk. 14, 
nederst 

Og resultater heraf er blevet dette, at den sam-
me menneskehed må leve i en permanent 
"kold" krig, der af og til kommer til udbrud og 
kulmination som selve helvede eller ragnarok. 

Og resultatet heraf er blevet dette, at den sam-
me menneskehed må leve i en permanent 
"kold" krig, der af og til kommer til udbrud og 
kulmination som selve helvede eller ragnarok. 

1993 

Symbol 19, 
stk. 17, 
øverst 

Vi har altså her for os to væsener, der kom i 
krig med hinanden, hvilket de to sabler skal 
udtrykke. Væsenet, der symboliseres ved den 
højre sabel, har her mødt en af dets egne mørke 
skæbnebuer. Denne kom til manifestation eller 
udløsning igennem væsenet, der er symbolise-
ret ved den venstre sabel. Dette væsen var altså 
et medium for udløsningen af det andet væsens 
krigeriske eller mørke kosmiske skæbnebue. 
Dette andet væsen er således ikke den virkelige 
eller første årsag til krigen eller striden mellem 
de to væsener, ligegyldigt hvor meget det så 
end fysisk måtte se ud til at være det. Havde 
det første væsen, altså "skæbneårsag nr. 1", 
ikke sendt den pågældende mørke skæbnebue 
ud, ville den nævnte strid aldrig kunne være 
opstået. Derfor burde "skæbneårsag nr. 1" have 
tilgivet det andet væsen, altså sin fjende, i ste-
det for at gå i krig (...) 

Vi har altså her for os to væsener, der kom i 
krig med hinanden, hvilket de to sabler skal 
udtrykke. Væsenet, der symboliseres ved den 
højre sabel, har her mødt en af dets egne mørke 
skæbnebuer. Denne kom til manifestation eller 
udløsning igennem væsenet, der er symbolise-
ret ved den venstre sabel. Dette væsen var altså 
et medium for udløsningen af det første3 væ-
sens krigeriske eller mørke kosmiske skæbne-
bue. Dette andet væsen er således ikke den 
virkelige eller første årsag til krigen eller stri-
den mellem de to væsener, ligegyldigt hvor 
meget det så end fysisk måtte se ud til at være 
det. Havde det første væsen, altså "skæbneår-
sag nr. 1", ikke sendt den pågældende mørke 
skæbnebue ud, ville den nævnte strid aldrig 
kunne være opstået. Derfor burde "skæbneår-
sag nr. 1" have tilgivet det andet væsen, altså 
sin fjende, i stedet for at gå i krig (...) 
 
Note i bog: 
3 Rettet fra "det andet væsens" til "det første 
væsens". 
 
Kommentar:  
Det fremgår af konteksten, at Martinus refere-
rer til førstnævnte væsen. 

2019 
note 

Symbol 19, 
stk. 20, 

Roden til alt eksisterende ondt (...) manglende 
komisk viden og næstekærlighed, (...) 

Roden til alt eksisterende ondt (...) manglende 
kosmisk viden og næstekærlighed, (...) 

1993 



3 
 

afsnit 1, 
øverst 
Symbol 19, 
stk. 20, 
afsnit 1, 
øverst 

Da de førstnævnte væsener ikke (...), kan det 
umuligt opfylde livsloven: "Du skal elske Her-
ren din Gud over alle ting og din næste som dig 
selv. De kender ikke til den virkelige Gud, (...) 

Da de førstnævnte væsener ikke (...), kan det 
umuligt opfylde livsloven: "Du skal elske Her-
ren din Gud over alle ting og din næste som dig 
selv". De kender ikke til den virkelige Gud, 
(...) 

1993 

Symbol 19, 
stk. 20, 
afsnit 2, 
nederst 

Dette, at væsenerne kommer til at opleve mørk 
skæbne fra naturens side, vil i princip være en 
oplevelse af, hvorledes det ser ud i den natur, 
de med deres nydelser af tobak, alkohol, narko-
tika m.m. skaber for mikrovæsenernes i deres 
egen organisme, (...) 

Dette, at væsenerne kommer til at opleve mørk 
skæbne fra naturens side, vil i princip være en 
oplevelse af, hvorledes det ser ud i den natur, 
de med deres nydelser af tobak, alkohol, narko-
tika m.m. skaber for mikrovæsenerne i deres 
egen organisme, (...) 

1993 

Symbol 19, 
stk. 20, 
afsnit 2, 
nederst 

Også her gælder det gamle ord: "Det, man sår, 
må man høste. 

Også her gælder det gamle ord: "Det, man sår, 
må man høste". 

1993 

Symbol 19, 
stk. 21, 
midt 

Hvorfor fødes nogle mennesker til stor rigdom 
og velvære og andre i fattigdom, armod og 
fornedrelse? – – 

Hvorfor fødes nogle mennesker til stor rigdom 
og velvære og andre i fattigdom, armod og 
fornedrelse? – 

1993 

Symbol 20, 
stk. 6, over-
skrift 

Hvis menneskene kunne få den virkelige syns-
forladelse ved nadverens sakramente 

Hvis menneskene kunne få den virkelige 
syndsforladelse ved nadverens sakramente 

1993 

Symbol 21, 
symboltitel 

Den evige kosmiske, organiske forbindelse 
mellem Gud og gudesøn – 1 

Den evige kosmiske, organiske forbindelse 
mellem Gud og gudesøn [...] 1 
 
Kommentar:  
Uden tankestreg som i kapiteloverskriften. 
Samme standard som i DEV 5+6 (symbol 76, 
77, 90) 

2019 

Symbol 21, 
stk. 6,  midt 

Disse og modenergien udgør væsenets X2 eller 
skabeevne. 

Disse og moderenergien udgør væsenets X2 
eller skabeevne. 

1993 

Symbol 21, 
stk. 7, afsnit 
3, nederst 

Da det således har Guddommen til ophav, 
hviler i Guddommen, vekselvirker med Gud-
dommen i manifestation, tanke- og bevidsthed, 
(...) 

Da det således har Guddommen til ophav, 
hviler i Guddommen, vekselvirker med Gud-
dommen i manifestation, tanke og bevidsthed, 
(...) 

1993 

Symbol 21, 
stk. 12, 
nederst 

Det er endnu ikke blevet et videns- eller 
kendsgernings objekt. 

Det er endnu ikke blevet et videns- eller 
kendsgerningsobjekt. 

1993 

Symbol 21, 
stk. 14, 
øverst 

Det er blevet et kosmisk bevidst menneske, et 
kristusvæsen, et væsen der er et med Gud. 

Det er blevet et kosmisk bevidst menneske, et 
kristusvæsen, et væsen der er ét med Gud. 

2019 

Symbol 21, 
stk. 15, 
afsnit 3, 
øverst 

Dette skal betyde, at væsen nr. 1 får hjælp fra 
væsen nr. 2, der også er et fysisk væsen. 

Dette skal betyde, at væsen nr. 1 får hjælp fra 
væsen nr. 34, der også er et fysisk væsen. 
 
Note i bog: 
4 Rettet fra "væsen nr. 2" til "væsen nr. 3". 
 
Kommentar:  
Det fremgår af Martinus' forklaring, at væsen 
nr. 1 og 3 er to fysiske væsener, mens nr. 2 er 
et åndeligt væsen. 

1993 
note 

Symbol 21, 
stk. 16, 
afsnit 2, 
øverst 

Den punkterede linje, der på symbolet fører fra 
dette væsen, mærket som nr. 1, og opad til et 
åndeligt væsen på et højt åndeligt plan. Fra 
dette væsen, som er mærket som nr. 2, går den 
punkterede linje videre til et åndeligt væsen af 
samme høje standard. 

Den punkterede linje [...] på symbolet fører fra 
dette væsen, mærket som nr. 1, og opad til et 
åndeligt væsen på et højt åndeligt plan. Fra 
dette væsen, som er mærket som nr. 2, går den 
punkterede linje5 videre til et åndeligt væsen af 
samme høje standard. 
 
Note i bog: 
5 Denne linje er ikke vist på symbolet. 

1) 1993 
 
2) 1993 
note 

Symbol 21, 
stk. 17, 

Dette udelukker dog ikke, at der forekommer 
andre former for forbindelsesarter mellem det 

Dette udelukker dog ikke, at der forekommer 
andre former for forbindelsesarter mellem det 

1) 1993 
note 



4 
 

afsnit 2, 
midt 

fysiske [...] plan, f.eks. ved materialisations- og 
dematerialisationsforekomster. Disse udgør 
forekomster, der skal udvikles til at kunne befri 
menneskene fra deres fysiske fødsels- og døds-
proces i deres reinkarnations- eller genfødelses 
slutepoke på det fysiske plan. 

fysiske og det åndelige6 plan, f.eks. ved mate-
rialisations- og dematerialisationsforekomster. 
Disse udgør forekomster, der skal udvikles til 
at kunne befri menneskene fra deres fysiske 
fødsels- og dødsproces i deres reinkarnations 
eller genfødelses slutepoke på det fysiske plan. 
 
Note i bog: 
6 Ordene "og det åndelige" er tilføjet. 

 
2) 2019 

Symbol 21, 
stk. 18, 
midt 

Det er det rige, som Kristus har bebudet skulle 
komme, og i hvilket der kun skulle være én 
hjord og en hyrde. 

Det er det rige, som Kristus har bebudet skulle 
komme, og i hvilket der kun skulle være én 
hjord og én hyrde. 

1993 

Symbol 21, 
stk. 18, 
nederst 

Igennem denne højhøjpsykiske videnskab (...) Igennem denne højpsykiske videnskab (...) 1993 

Symbol 22, 
symboltitel 

Den evige kosmiske, organiske forbindelse 
mellem Gud og gudesøn. 2 

Den evige kosmiske, organiske forbindelse 
mellem Gud og gudesøn 2 
 
Kommentar:  
Uden punktum som i kapiteloverskriften. 
Samme standard som i DEV 5+6 (symbol 76, 
77, 90) 

2019 

Symbol 22, 
stk. 4, afsnit 
2, øverst 

Rent bortset fra instinkt- eller anelsesevnen var 
det primitive menneskes religiøsitet naturligvis 
også båret af en primitiv følelse, hvilket vil sige 
en følelse, der i en overvejende grad endnu gav 
sig udslag i antipati eller ligefrem ukærlighed, 
had og forfølgelse, egoisme eller selviskhed, en 
følelse, der slet og ret kan udtrykkes under 
begrebet enhver er sig selv nærmest. Med 
denne primitive følelse, der endnu næsten slet 
ikke kan give sig udslag i næstekærlighed eller 
medlidenhed overfor andre væsener, er jo i 
tilsvarende grad dyrisk og udgør den diametrale 
modsætning til den følelse, der er blevet men-
neskelig, og som kan udtrykkes under begrebet 
enhver er sin næste nærmest. 

Rent bortset fra instinkt- eller anelsesevnen var 
det primitive menneskes religiøsitet naturligvis 
også båret af en primitiv følelse, hvilket vil sige 
en følelse, der i en overvejende grad endnu gav 
sig udslag i antipati eller ligefrem ukærlighed, 
had og forfølgelse, egoisme eller selviskhed, en 
følelse, der slet og ret kan udtrykkes under 
begrebet enhver er sig selv nærmest. Men 
denne primitive følelse, der endnu næsten slet 
ikke kan give sig udslag i næstekærlighed eller 
medlidenhed overfor andre væsener, er jo i 
tilsvarende grad dyrisk og udgør den diametrale 
modsætning til den følelse, der er blevet men-
neskelig, og som kan udtrykkes under begrebet 
enhver er sin næste nærmest. 

1993 

Symbol 22, 
stk. 4, afsnit 
2, midt 

Med denne evne, (...), men det kan med denne 
evne anlysere det, (...) 

Med denne evne, (...), men det kan med denne 
evne analysere det, (...) 

1993 

Symbol 22, 
stk. 5, 
øverst 

Dette område symboliserer, (...), de fysiske 
stoffer, materier og bevægelser og disses mål 
og vægtfacitter. 

Dette område symboliserer, (...), de fysiske 
stoffer, materier og bevægelser og disses mål- 
og vægtfacitter. 

1993 

Symbol 22, 
stk. 13, 
nederst 

Her kunne aspiranterne (...) for den store fød-
sel, erter hvilken de blev til det færdige menne-
ske i Guds billede. 

Her kunne aspiranterne (...) for den store fød-
sel, efter hvilken de blev til det færdige menne-
ske i Guds billede. 

1993 

Symbol 23, 
stk. 6 øverst 

Hjertefiguren betyder, at væsenet har en toltal 
eller fuldkommen kærlighedsevne. 

Hjertefiguren betyder, at væsenet har en total 
eller fuldkommen kærlighedsevne. 

1993 

Symbol 24, 
stk. 3, 
øverst 

De mennesker, der i vor tid er længst fremme i 
udvikling, vil i den ny verdensgenløsningepoke 
(...) 

De mennesker, der i vor tid er længst fremme i 
udvikling, vil i den ny verdensgenløsningsepo-
ke (...) 

1993 

Symbol 24, 
stk. 9, ne-
derst 

Krige og rygter om krige vil i en tiltagene grad 
(...) 

Krige og rygter om krige vil i en tiltagende 
grad (...) 

1993 

Symbol 25, 
stk. 1, ne-
derst 

Staterne stikker ikke sværdet i skeden, (...), at 
alle de som tage ved sværd, skulle selv om-
komme ved sværd. (Matt. 25,52). 

Staterne stikker ikke sværdet i skeden, (...), at 
alle de som tage ved sværd, skulle selv om-
komme ved sværd. (Matt. 26,52).  

2019 

Symbol 25, 
stk. 1, ne-
derst 

Af de syv gange halvfjerdsindstyve gange syv 
gange, man skal tilgive sin næste (Matt. 18,22). 
har mange endog svært ved at tilgive blot én 
gang. 

Af de syv gange halvfjerdsindstyve gange syv 
gange, man skal tilgive sin næste (Matt. 18,22) 
har mange endog svært ved at tilgive blot én 
gang. 

1993 

Symbol 25, 
stk. 9, over-

9. Da vi allerede tidligere har berørt karma og 
skæbnebuer og deres virkninger, (...) 

9. Den samlede jordmenneskeheds skæbne7 
Da vi allerede tidligere har berørt karma og 

1993 
 



5 
 

skrift skæbnebuer og deres virkninger, (...) 
 
Note i bog: 
7 I bogens førsteudgave manglede stykover-
skriften til symbol 25, stk. 9. Stykoverskriften 
er udarbejdet af Martinus Institut. 

2019 
note 

Symbol 25, 
stk. 13, 
afsnit 2, 
nederst 

Det skal symbolisere, at denne grundenergi her 
i de nævnte to karmafelter er overdimensione-
ret og derfor danner fundamentet for domme-
dags- eller ragnaroks manifestationer og udløs-
ninger. 

Det skal symbolisere, at denne grundenergi her 
i de nævnte to karmafelter er overdimensione-
ret og derfor danner fundamentet for domme-
dags eller ragnaroks manifestationer og udløs-
ninger. 

2019 

Symbol 25, 
stk. 16, 
afsnit 1, 
midt 

Denne udvikling af evnen til at kunne forstå 
højere undervisning sker udelukkende igennem 
deres mørke skæbnebuers tilbagekomst og 
udløsning af virkningerne [...] det onde eller 
mørke, som de har påført andre væsener. 

Denne udvikling af evnen til at kunne forstå 
højere undervisning sker udelukkende igennem 
deres mørke skæbnebuers tilbagekomst og 
udløsning af virkningerne af det onde eller 
mørke, som de har påført andre væsener. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 1, 
øverst 

Vi er nu kommet så langt frem (...) mennesk-
hedens fysiske tilværelse. 

Vi er nu kommet så langt frem (...) menneske-
hedens fysiske tilværelse. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 8, midt 

Det er jo disse fremtrædende ragnaroks – eller 
helvedestankers fjernelse fra menneskenes 
daglige væremåde, (...) 

Det er jo disse fremtrædende ragnaroks- eller 
helvedestankers fjernelse fra menneskenes 
daglige væremåde, (...) 

1993 

Symbol 26, 
stk. 12, 
nederst 

Den erfaring, viden (...) meneskehedens be-
vidsthed, (...) 

Den erfaring, viden (...) menneskehedens be-
vidsthed, (...) 

1993 

Symbol 26, 
stk. 14, 
midt 

Det er derimod efterspørgslens kapacitet, der 
betemmer prisen på den nævnte vare. 

Det er derimod efterspørgslens kapacitet, der 
bestemmer prisen på den nævnte vare. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 15, 
nederst 

Den herskende del af menneskeheden (...) 
mennekeheden (...) 

Den herskende del af menneskeheden (...) 
menneskeheden (...) 

1993 

Symbol 26, 
stk. 16, 
øverst 

Hvem kan så have ret til at betragte disse mate-
rier om privat ejendom med ret til at monopoli-
sere disse som berigelsesobjekter for dem selv 
alene? – 

Hvem kan så have ret til at betragte disse mate-
rier som privat ejendom med ret til at monopo-
lisere disse som berigelsesobjekter for dem selv 
alene? – 

1993 

Symbol 26, 
stk. 16, 
midt 

Men en overvejende stor del (...), at de bliver til 
meget vigtigt brugsartikler i menneskenes 
livsopretholdelse. 

Men en overvejende stor del (...), at de bliver til 
meget vigtige brugsartikler i menneskenes 
livsopretholdelse. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 16, 
nederst 

Disse repræsenterer i sig selv ingen som helst 
værdi, De udgør kun materiekombinationer. 

Disse repræsenterer i sig selv ingen som helst 
værdi, de udgør kun materiekombinationer. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 17, 
nederst 

I modsat fald må de leve af andres nåde ved 
tiggere der, hvor de ikke gør sig til "forbryde-
re" og lever ved røveri og plyndringer, eller i 
bedste tilfælde ved tyveri, bedrageri og platten-
slageri. 

I modsat fald må de leve af andres nåde ved 
tiggeri der, hvor de ikke gør sig til "forbrydere" 
og lever ved røveri og plyndringer, eller i bed-
ste tilfælde ved tyveri, bedrageri og plattensla-
geri. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 18, 
midt 

Alt, hvad der overhovedet eksisterer (...), hvad 
mennekene (...) 

Alt, hvad der overhovedet eksisterer (...), hvad 
menneskene (...) 

1993 

Symbol 26, 
stk. 20, 
midt 

At disse er beregnet til fælles eje for hele men-
neskeheden er selvfølgligt. 

At disse er beregnet til fælles eje for hele men-
neskeheden er selvfølgeligt. 

1993 

Symbol 26, 
stk. 25, 
øverst 

Tænk hvilken lettelse (...), ligemeget hvor de 
så end befinder sig på jorden. 

Tænk hvilken lettelse (...), lige meget hvor de 
så end befinder sig på jorden. 

2019 

Symbol 26, 
stk. 27, 
midt 

I modsat fald kan det føre til had, mord og drab 
eller til den pinlige såkaldte "ulykkelige kær-
lighed", medens den af naturen udviklede kær-
lighed er baseret på princippet hellere at give 
end at tage. 

I modsat fald kan det føre til had, mord og drab 
eller til den pinlige8 såkaldte "ulykkelige kær-
lighed", medens den af naturen udviklede kær-
lighed er baseret på princippet hellere at give 
end at tage. 
 
Note i bog: 
8 Tidligere havde ordet "pinlig" også betydnin-

2019 
note 
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gen "pinefuld" eller "smertelig". 
Symbol 26, 
stk. 31, 
afsnit 3, 
punkt 4 

Udvikling af internationalt åbenlyst – ikke 
hemmeligt – højeste lov- og retsvæsen, der 
præsenterende videnskabens ypperste væsener 
på åndelige såvel som materielle områder, (...) 

Udvikling af internationalt åbenlyst – ikke 
hemmeligt – højeste lov- og retsvæsen, der 
repræsenterende videnskabens ypperste væse-
ner på åndelige såvel som materielle områder, 
(...) 
 
Kommentar: 
Rettet i overensstemmelse med samme punkt 4 
i Livets Bog, stk. 117, som Martinus refererer 
til i teksten. 

1993 

 
 
Andre ændringer: 
 
Hovedtitel 
og omslag 

Foruden titlen Det Evige Verdensbillede får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredje 
Testamente, og symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets henholdsvis for- og bagside. 

1993 

Indholds-
fortegnelse 

En kort indholdsfortegnelse indsættes foran i bogen. 1993 

Indeks og 
bibelcitater 

Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes bag i bogen. Udgår i 2019. 1993 

Noteblad Noteblad indsættes bag i bogen. 2019 
Symbolerne Bogens symboler er digitaliseret i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler. 2019 

 
 
 
Supplerende nummerering i de lange symbolforklaringer 
 
I symbolbog 1-3 var symbolforklaringerne (den tospaltede tekst) i førsteudgaverne kun tildelt ét styknummer. Da flere af forklarin-
gerne kan strække sig over mange sider, er det upraktisk med kun ét nummer, når bøgerne benyttes i forbindelse med studiegrupper, 
undervisning, citater osv. Derfor er de lange forklaringer tildelt ekstra styknumre. I symbolbog 2 er den supplerende nummerering 
indført i 3. udgave 2019. 
 
Den supplerende nummerering er indsat i disse symbolforklaringer: 
 
SYMBOL 17: 
11. Symbolet skal læses ... 
12. Disse fire årstidsprincipper ... 
13. På samme måde ... 
14. Men ligesom vi oplever ... 
15. Når spiralens dyrerige ... 
16. Med denne livsoplevelsens strålende ... 
17. Efter dette kosmiske forårsområde ... 
18. Efter således at have ... 
19. Igennem årstidsfelterne ... 
20. Den nederste farvelagte ... 
21. Vi har her fået et indblik ... 
 
SYMBOL 18: 
3. Den hvide trekant ... 
4. Omtrent oppe på midten ... 
5. Vi ser, at der ... 
6. Det gule felt ... 
7. Foroven på symbolet ... 
 
SYMBOL 19: 
14. Symbol nr. 19 symboliserer ... 
15. Den hvide hjertefigur ... 
16. De to sabler i hjertefiguren ... 
17. Ethvert væsens daglige ... 
18. Hjertefiguren, de to sabler ... 
19. Tværs over det mørke felt ... 
20. Roden til alt eksisterende ondt ... 
21. På symbolet ser vi dette helvede ... 

22. Som før nævnt betyder byen ... 
23. Vi er hermed blevet ...  
 
SYMBOL 20: 
10. Symbol nr. 20 symboliserer ... 
11. De hvide buer, der på symbolet ... 
 
SYMBOL 21: 
6. Nærværende symbol skal symbolisere, ... 
7. Men det levende væsen eksisterer ikke ... 
8. Symbol nr. 21 symboliserer ... 
9. Som vi ser på symbolet, ... 
10. Når den sorte takkede figur ... 
11. Vi har allerede udtrykt, ... 
12. Den næste figur fra venstre ... 
13. Efterhånden har den kristne verdensreligion ... 
14. Den fjerde figur over det levende væsen ... 
15. Til venstre for symbolet forneden ... 
16. Den orangefarvede trekant i det nederste felts ... 
17. I det mellemste af de tre lange felter ... 
18. Inden vi går videre, må vi her bemærke ... 
 
SYMBOL 22: 
3. Symbol nr. 22 skal symbolisere det enkelte ...  
4. For det ufærdige fysiske menneske ... 
5. Hvis vi tænker os denne materialistiske ... 
6. Symbolets nederste del symboliserer ... 
7. Symbol nr. 22A symboliserer det samme ... 
8. Medens vi på symbol nr. 21 ser det levende ... 
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9. På grund af menneskenes hidtil manglende ... 
10. Men selv om millioner af mennesker ... 
11. Det er dette foran berørte religiøse instinkt ... 
12. Igennem oplevelsen af materialismen og ... 
13. De væsener, der er udgået ... 
 
SYMBOL 23: 
5. Felterne mellem de to vandrette ... 
6. Den lille trekant ved hjertefiguren ... 
7. Den store orangefarvede bue ... 
8. Den store trekant med sit omfattende ... 
9. Midt i den store trekant, der symboliserer ... 
10. I den hvide stråleglorie er der markeret ... 
11. Under symbolet over Guddommen ... 
 
SYMBOL 24: 
10. Selve symbolet i sin helhed ... 
11. Vi ser, at det indre cirkelområde ... 

12. For den øverste tredjedels vedkommende ... 
13. Regeringspilene i den øverste tredjedel ... 
 
SYMBOL 25: 
10. Symbol nr. 25 symboliserer ligesom ... 
11. Stjernen foroven symboliserer ... 
12. Ligesom vi tidligere har berørt ... 
13. Den noget lysere tredjedelsfigur ... 
14. Den gule aura i det øverste tredjedelsfelt ... 
15. Symbol nr. 25 udtrykker således ... 
16. Hvortil disse forfærdelige ... 
 
SYMBOL 26: 
28. Symbol nr. 26 symboliserer ... 
29. Den blå stjerne midt i den gule sol ... 
30. Med hensyn til det totalt færdige menneske ... 
31. I verdensstaten er der ingen ... 
 

 


