Rettelsesliste for Det Evige Verdensbillede, bind 3
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1968 og 3. udgave 2019. 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. Stedhenvisningerne refererer til 3. udgave 2019 og frem (se sidste punkt på rettelseslisten vedr. supplerende nummerering i de lange symbolforklaringer).
Benævnelsen "iht. manuskript" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med originalmanuskriptet. Foruden
manuskriptet findes en papirkopi af dette, hvorpå Martinus har noteret enkelte korrekturer. Rettelser i henhold til papirkopien er
markeret "iht. manuskript 2".
Martinus Institut, september 2021
Godkendt af rådet
Sted
Symbol 27,
stk. 1, overskrift
Symbol 27,
stk. 2

Før
[...] Jordklodens forvandling

Efter
1. Jordklodens forvandling

Forklaring til symbol nr. 27
[...] Symbolet symboliserer jordkloden og dens
bevidsthed.

Kommentar: Styknummer mangler
Forklaring til symbol nr. 27
2. Symbolet symboliserer jordkloden og dens
bevidsthed.

Symbol 27,
stk. 2, midt
Symbol 27,
stk. 7,
øverst
Symbol 27,
stk. 7, midt
Symbol 28,
stk. 2, nederst

Til denne bevidsthedsglorie hører alt, hvar der
(...)
Den ufærdige jordmenneskeheds bevidsthedseller vidensfelt udgør altså kun en viden om
mineral- plante- og dyrerigets fysiske område.
Det levende væsen (...) absoult realistisk viden.

Symbol 29,
stk. 3, midt
Symbol 30,
stk. 1

Rettelsesår
1995
1995

Kommentar: Styknummer mangler
Til denne bevidsthedsglorie hører alt, hvad der 1995
(...)
Den ufærdige jordmenneskeheds bevidstheds- 1995
eller vidensfelt udgør altså kun en viden om
mineral-, plante- og dyrerigets fysiske område.
Det levende væsen (...) absolut realistisk viden. 1995
iht. manuskript
Vi kan derfor udtrykke (...) og himles himle og Vi kan derfor udtrykke (...) og himles himle og 1) 2019
paradises paradise uden noget som helst ophør, paradisers paradiser uden noget som helst
iht. manuskript
(...)
ophør, (...)
2) 2019
iht. manuskript
I mineral- plante- og dyretilstanden er væsenet I mineral-, plante- og dyretilstanden er væsenet 1995
således et ufærdigt menneske.
således et ufærdigt menneske.
Forklaring til symbol nr. 30
Forklaring til symbol nr. 30
1995
[...] På symbol nr. 30 symboliserer vi (...)
1. På symbol nr. 30 symboliserer vi (...)

Symbol 30, Verdensaltet er således Guddommens synlige
stk. 1, afsnit legeme eller organisme, igennem hvilke dens
4, nederst
usynlige skabeevne og jeg åbenbarer sig som
kendsgerning for den kosmisk begavede iagttager.
Symbol 30, Den er livets allerhøjeste og altgennemtrægenstk. 7, midt de sanseenergi.
Symbol 30, Vi ser, at også den (...) væsernes allerhøjeste
stk. 8, afsnit (...)
2, øverst
Symbol 31, [...] Alle levende væsener er "mennesker" men
stk. 1, over- på forskellige stadier
skrift

Kommentar: Styknummer mangler
Verdensaltet er således Guddommens synlige
legeme eller organisme, igennem hvilken dens
usynlige skabeevne og jeg åbenbarer sig som
kendsgerning for den kosmisk begavede iagttager.
Den er livets allerhøjeste og altgennemtrængende sanseenergi.
Vi ser, at også den (...) væsenernes allerhøjeste
(...)
1. Alle levende væsener er "mennesker" men
på forskellige stadier
Kommentar: Styknummer mangler

1995
iht. manuskript

1995
iht. manuskript
1995
iht. manuskript
1995

Symbol 31, Når vi i dagliglivet ikke udtrykker (...), at de
stk. 1, afsnit fremtræder i forskellige organismer og livsoplevelses- og manifestationsformer, der afviger
1, midt
fra den organisme- livsoplevelses- og manifestationsform, vi almindeligvis udtrykker som
menneske.
Symbol 31, Men bag dette frembragte noget (...) evig overstk. 1, afsnit bevisthed.
1, nederst
Symbol 31, Forklaring til symbol nr. 31
stk. 2
[...] Keglefiguren til venstre på symbolet (...)
Symbol 32,
stk. 1, overskrift
Symbol 32,
stk. 2

[...] Guddommen og verdensaltets enhedsanalyse
Forklaring til symbol nr. 32
[...] Nærværende symbol symboliserer (...)

Symbol 32, Uden om denne pol på symbolet ser vi et andet
stk. 2, afsnit gulgrønt ringformet felt, dette symboliserer
5, midt
væsenets modsatte pol, hvilke vil sige den
feminine pol hos manden og den maskuline pol
hos kvinden.
Symbol 32, Hvordan skulle denne naturens udfoldelse (...),
stk. 11,
være noget livsløst? –
afsnit 1,
midt
Symbol 32, Det er i overvældende grad (...), det lever i høj
stk. 12,
grad i krig of ufred, (...)
afsnit 2,
nederst
Symbol 32, Ligesom det underbelyste fotografi (...), således
stk. 12,
er også sansebilledet af det ufærdige menneafsnit 2,
skes væremåde et falsk eller afsporet billede af
nederst
den absolut totalt og fuldkomne væremåde,
(...)
Symbol 32, Herfra fører begæret efter det fysiske plans
stk. 12,
mørkesfærer væsenet videre igennem udviklinafsnit 6,
gen ind på det fysiske plans mineralsfære, dets
midt
planterige og videre til dyreriget i hvilket det
som ufærdigt menneske kulminerer som mørkevæsen eller som kontrast til det kulminerende lysets væsen:
Symbol 33, Den har sit sæde i væsenets overbevidsthed og
stk. 3, nebefordres ved urbegæret og moderenergien og
derst
udløses herfra igennem de seks grundenergier,
vi allerede kender som instinkt- tyngde- følelses- intelligens- intuitions- og hukommelsesenergien.
Symbol 33, Og det føres nu automatisk ved udvikling ud af
stk. 7, afsnit den udlevede spiral og ind i en ny. Denne [...]
2, midt
spirals begyndelsessfære er, som bekendt, mineral- og planteriget.
Symbol 33, Og Gud (...) Adam." – (1 Mos. 2, 22.) [...]
stk. 9, afsnit
1, øverst

Når vi i dagliglivet ikke udtrykker (...), at de
fremtræder i forskellige organismer og livsoplevelses- og manifestationsformer, der afviger
fra den organisme-, livsoplevelses- og manifestationsform, vi almindeligvis udtrykker som
menneske.
Men bag dette frembragte noget (...) evig overbevidsthed.
Forklaring til symbol nr. 31
2. Keglefiguren til venstre på symbolet (...)

2019

1995
iht. manuskript
1995

Kommentar: Styknummer mangler
1. Guddommen og verdensaltets enhedsanalyse 1995
Kommentar: Styknummer mangler
Forklaring til symbol nr. 32
2. Nærværende symbol symboliserer (...)

1995

Kommentar: Styknummer mangler
Uden om denne pol på symbolet ser vi et andet 1995
gulgrønt ringformet felt, dette symboliserer
iht. manuskript
væsenets modsatte pol, hvilket vil sige den
feminine pol hos manden og den maskuline pol
hos kvinden.
Hvordan skulle denne naturens udfoldelse (...), 1995
være noget livløst? –
Det er i overvældende grad (...), det lever i høj
grad i krig og ufred, (...)

1995
iht. manuskript

Ligesom det underbelyste fotografi (...), således
er også sansebilledet af det ufærdige menneskes væremåde et falsk eller afsporet billede af
den absolut totale og fuldkomne væremåde,
(...)
Herfra fører begæret efter det fysiske plans
mørkesfærer væsenet videre igennem udviklingen ind på det fysiske plans mineralsfære, dets
planterige og videre til dyreriget, i hvilket det
som ufærdigt menneske kulminerer som mørkevæsen eller som kontrast til det kulminerende lysets væsen:
Den har sit sæde i væsenets overbevidsthed og
befordres ved urbegæret og moderenergien og
udløses herfra igennem de seks grundenergier,
vi allerede kender som instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien.

2019
iht. manuskript

1995
iht. manuskript

1) 1995
2) 1995
3) 1995

4) 1995
Og det føres nu automatisk ved udvikling ud af 2019
den udlevede spiral og ind i en ny. Denne ny
iht. manuskript
spirals begyndelsessfære er, som bekendt, mineral- og planteriget.
"Og Gud (...) Adam." [...] (1 Mos. 2,22.) –
1) 1995
2) 1995
iht. manuskript
(tankestreg flyttes)
3) 1995
2

Symbol 33,
stk. 11,
afsnit 3,
midt
Symbol 33,
stk. 12,
afsnit 3,
nederst
Symbol 33,
stk. 15,
afsnit 1,
nederst
Symbol 33,
stk. 16,
afsnit 2,
øverst
Symbol 33,
stk. 16,
afsnit 4,
midt
Symbol 33,
stk. 21,
afsnit 1,
øverst
Symbol 33,
stk. 21,
afsnit 1,
nederst
Symbol 33,
stk. 22,
afsnit 2,
midt
Symbol 33,
stk. 22,
afsnit 2,
nederst
Symbol 33,
stk. 26,
afsnit 1,
midt
Symbol 33,
stk. 27,
nederst
Symbol 33,
stk. 30,
afsnit 1,
nederst
Symbol 33,
stk. 32,
øverst
Symbol 33,
stk. 36,
øverst
Symbol 33,
stk. 37,
øverst
Symbol 33,
stk. 39,
afsnit 1,
midt
Symbol 33,

Det levende væsen udgør jo det evigt uddødelige, treenige princip.

Det levende væsen udgør jo det evigt udødelige, treenige princip.

1995

Det er derfor ikke så mærkeligt, (...), eftersom
disse forteelser netop er urokkelige led (...)

Det er derfor ikke så mærkeligt, (...), eftersom
disse foreteelser netop er urokkelige led (...)

1995
iht. manuskript

Da de kun havde erfaringer for, (...) måtte blive Da de kun havde erfaringer for, (...) måtte blive 1995
dette a blive magtfuldt overlegen (...)
dette at blive magtfuldt overlegen (...)
iht. manuskript
Og det er ikke noget lille område der her gør
sig gældende.

Og det er ikke noget lille område, der her gør
sig gældende.

1995
iht. manuskript

Da det færdige meneske i Guds billede (...)

Da det færdige menneske i Guds billede (...)

1995
iht. manuskript

Hvordan går det et væsen, der holdes borte fra Hvordan går det et væsen, der holdes borte fra 1995
at få opfyldt et for dets psyke, velvære og ånde- at få opfyldt et for dets psyke, velvære og ånde- iht. manuskript
lig vækst livsbetingende, naturligt krav? –
lige vækst livsbetingende, naturligt krav? –
Hvordan skal et ufærdigt jordmenneske, (...) en Hvordan skal et ufærdigt jordmenneske, (...) en 1995
afkomstbeskyttelse, (...)
afkomsbeskyttelse, (...)
iht. manuskript
Kan nogen som helst anden form for for ånd,
(...)

Kan nogen som helst anden form for ånd, (...)

1995

Kan der findes nogen større opfyldelse af det
evige bud: "Du skal elske din næste som dig
selv?" –

Kan der findes nogen større opfyldelse af det
evige bud: "Du skal elske din næste som dig
selv"? –

1995

En sådan bevidsthedstilstand er, som vi allerede før har omtalt, ved at at danne sig (...)

En sådan bevidsthedstilstand er, som vi allerede før har omtalt, ved at danne sig (...)

1995

Dette kraftområde er fundamentet for det enpolede væsens parringsakt og for det dobbeltpolede væsens kulminerede kærlighedskontakt
med sin næste.
Disse er derfor her kun rudimeter.

Dette kraftområde er fundamentet for det enpo- 1995
lede væsens parringsakt og for det dobbeltpoiht. manuskript
lede væsens kulminerende kærlighedskontakt
med sin næste.
Disse er derfor her kun rudimenter.
1995
iht. manuskript

Har de ikke ligeledes måtte se (...), djævelske
drabs- lemlæstelses- og ødelæggelseskunnen,
(...)
Den begyndende ny livsepoke udgør den dobbeltpolede tilstand, den der skal udvikle sig og
blive fundamentet for væsenets totale næstekærlighedsevne eller talent.
Den enpolede tilstand udgør (...) afkomstbefordringen.

Har de ikke ligeledes måtte se (...), djævelske
drabs-, lemlæstelses- og ødelæggelseskunnen,
(...)
Den begyndende ny livsepoke udgør den dobbeltpolede tilstand, den der skal udvikle sig og
blive fundamentet for væsenets totale næstekærlighedsevne eller -talent.
Den enpolede tilstand udgør (...) afkomsbefordringen.

Det var ikke et ragnaroks- eller et helvedes
atmosfære, han skulle føre menneskeheden ind
i.

Det var ikke et ragnaroks eller et helvedes
atmosfære, han skulle føre menneskeheden ind
i.

1995

Kun igennem dette kærlighedens rige (...),

Kun igennem dette kærlighedens rige (...),

1995

1995
2019

1995

3

stk. 39,
afsnit 3,
midt
Symbol 33,
stk. 46,
øverst
Symbol 33,
stk. 46,
nederst
Symbol 33,
stk. 47

nemlig oplevelsen af Gudommen (...)

nemlig oplevelsen af Guddommen (...)

Da den, som tidligere nævnt kun er i sin spæde Da den, som tidligere nævnt, kun er i sin spæde 1995
begyndelse eller fødsel, (...)
begyndelse eller fødsel, (...)
iht. manuskript
Og derfor vil det kortsfæstede menneske (...)

Og derfor vil det korsfæstede menneske (...)

1995
iht. manuskript

Hovedafsnit nr. 1. [...]

Hovedafsnit nr. 1. Dyreriget i renkultur1

1) 2019
overskrift
note

[...] Ved to lidt sværere vandrette linjer er sym- 47. Ved to lidt sværere vandrette linjer er symbolet inddelt i tre hovedafsnit Det nederste af
bolet inddelt i tre hovedafsnit. Det nederste af
disse afsnit symboliserer dyreriget i renkultur. disse afsnit symboliserer dyreriget i renkultur.
Note i bog:
1
Overskriften "Dyreriget i renkultur" er indsat
i henhold til ordlyden i stk. 47.

2) 1995
3) 1995
iht. manuskript

Kommentar til 1):
Overskriften fremgår af stykkets 2. linje: "Det
nederste af disse afsnit symboliserer dyreriget i
renkultur."
Symbol 33,
stk. 48,
nederst
Symbol 33,
stk. 51,
overskrift
Symbol 33,
stk. 51,
afsnit 2,
midt
Symbol 33,
stk. 53,
overskrift
Symbol 33,
stk. 54,
afsnit 1,
nederst

Symbol 33,
stk. 56,
midt
Symbol 33,
stk. 57,
midt
Symbol 33,
stk. 58,
øverst
Symbol 33,
stk. 59,
afsnit 2,
øverst

Felterne skal kun symbolisere reinkartionen
(...)

Kommentar til 2): Styknummer mangler
Felterne skal kun symbolisere reinkarnationen
(...)

Enpolede væsener eller "evavæsener.

Enpolede væsener eller "evavæsener".

1995
iht. manuskript

Der findes således ikke nogen væsentlig (...)
afkomstbeskyttelsen.

Der findes således ikke nogen væsentlig (...)
afkomsbeskyttelsen.

1995

De døds- og lidelsesbefordende tankearter. –

De døds- og lidelsesbefordrende tankearter. –

1995

En meget stor del af dyrets daglige liv befordres automatisk ved livets første grundenergi:
instinktet, der er særlig udpræget hos dyret. Vi
er hermed færdig med symbolikken i de udviklingsafsnit, vi har betegnet som dyreriget i
renkultur og som forneden på symbolet er markeret ved orangefarven til venstre i dyrerigets
udviklingsafsnit.
Herefter tager den i de (...) kapicitet.

En meget stor del af dyrets daglige liv befordres automatisk ved livets første grundenergi:
instinktet, der er særlig udpræget hos dyret.
Vi er hermed færdig med symbolikken i de
udviklingsafsnit, vi har betegnet som dyreriget
i renkultur og som forneden på symbolet er
markeret ved orangefarven til venstre i dyrerigets udviklingsafsnit.
Herefter tager den i de (...) kapacitet.

2019
iht. manuskript 2
(nyt afsnit)

Figurens sortrøde farvesammensætning skal
symboliserer dette udviklingsafsnits morderiske eller dødsbefordrende natur.
Medens figur nr. 10 symboliserer selve aflivningen, mord og drab på levende væsener,
symboliserer figur nr. 11. De tankearter, der
udløser det dræbende princip i mord og drab.
Bagtalelse eller nedsættende omdømme af sin
næste er heller ikke ukendt inden for tankeklimaet her. Til venstre for figur 12 i udviklingsafsnittet nr. 25, ser vi nogle tankeklimaer i
deres spæde begyndelse og som kommer til sin
fulde udvikling i de overliggende udviklingsafsnit.

Figurens sortrøde farvesammensætning skal
symbolisere dette udviklingsafsnits morderiske
eller dødsbefordrende natur.
Medens figur nr. 10 symboliserer selve aflivningen, mord og drab på levende væsener,
symboliserer figur nr. 11 de tankearter, der
udløser det dræbende princip i mord og drab.
Bagtalelse eller nedsættende omdømme af sin
næste er heller ikke ukendt inden for tankeklimaet her. – Til venstre for figur 12 i udviklingsafsnittet nr. 25, ser vi nogle tankeklimaer i
deres spæde begyndelse og som kommer til sin
fulde udvikling i de overliggende udviklingsafsnit.

1995
iht. manuskript

1995
iht. manuskript
1995
iht. manuskript
1995

2019
iht. manuskript 2

4

Symbol 33,
stk. 60,
afsnit 2,
øverst
Symbol 33,
stk. 60,
afsnit 2,
midt

Symbol 33,
stk. 60,
afsnit 2,
nederst
Symbol 33,
stk. 61,
afsnit 4,
midt
Symbol 33,
stk. 61,
afsnit 5,
øverst
Symbol 33,
stk. 68,
midt
Symbol 33,
stk. 68,
nederst
Symbol 33,
stk. 71,
øverst
Symbol 33,
stk. 71,
midt
Symbol 33,
stk. 72,
overskrift

Vi ser på symbolet, hvorledes det dræbende
princip nr. 10, samt de to andre morderiske
tankeklimaer, (...)

Vi ser på symbolet, hvorledes det dræbende
princip, nr. 10, samt de to andre morderiske
tankeklimaer, (...)

1995
iht. manuskript

Vi har ligeledes set, hvorledes disse diktatorer i
kraft af tankeklimaerne: hovmod, ærgerrighed,
herskesyge, begærlighed og andre af de selvdyrkelsens tankearter, der er symboliseret i
figur nr. 12, plus de øvrige dræbende tankearter
nr. 10 og 11, og mere eller mindre ligefrem har
kunnet tvinge millioner af mennesker ind under
deres retsløse og inhumane eller kærlighedsløse
magt.
Thi hvad et menneske sår, det skal han også
høste" (Gal. 6,7), (...)

Vi har ligeledes set, hvorledes disse diktatorer i
kraft af tankeklimaerne: hovmod, ærgerrighed,
herskesyge, begærlighed og andre af de selvdyrkelsens tankearter, der er symboliseret i
figur nr. 12, plus de øvrige dræbende tankearter
nr. 10 og 11, [...] mere eller mindre ligefrem
har kunnet tvinge millioner af mennesker ind
under deres retsløse og inhumane eller kærlighedsløse magt.
"Thi hvad et menneske sår, det skal han også
høste" (Gal. 6,7), (...)

1995
iht. manuskript

"Og Gud sagde: Se, jeg har givet eder alle
urter, som give sæd, som er eover al jorden,
(...). (1 Mos. 1,29). (...) (1 Mos.2,9).

"Og Gud sagde: Se, jeg har givet eder alle
1) 1995
urter, som give sæd, som er over al jorden, (...).
2) 1995
(1 Mos. 1,29). (...) (1 Mos. 2,9).

Det er ikke nok, at menneske har vænnet sig af
med at æde deres egen race, har vænnet sig af
med at være menneskeædere.

Det er ikke nok, at menneskene har vænnet sig
af med at æde deres egen race, har vænnet sig
af med at være menneskeædere.

1995
iht. manuskript

Det er den kærlighed, der får sit ophav til at
tilgive ikke blot syve gange, (...)

Det er den kærlighed, der får sit ophav til at
tilgive ikke blot syv gange, (...)

1995
iht. manuskript

Det er den kærlighed, der [...] ét med Guds
alkærlighed og det heraf følgende evige lys, der
vibrerer skjult eller synligt i hvert eneste eksisterende levende væsen.
Ved denne åndelige eller (...), "materialisation"
og "demarterialisation", (...)

Det er den kærlighed, der er ét med Guds al1995
kærlighed og det heraf følgende evige lys, der
vibrerer skjult eller synligt i hvert eneste eksisterende levende væsen.
Ved denne åndelige eller (...), "materialisation" 1995
og "dematerialisation", (...)
iht. manuskript

Det er dette Gudommens vidunderlige (...)

Det er dette Guddommens vidunderlige (...)

1995
iht. manuskript

[...] [...]

Hovedafsnit nr. 3. De fuldt færdige
menneskers sfærer eller riger2

1) 1995
overskrift 1

1995
iht. manuskript

2) 2019
Note i bog:
2
overskrift 2
Overskriften "Hovedafsnit nr. 3" er indsat i
henhold til ordlyden i stk. 47. Overskriften "De note
fuldt færdige menneskers sfærer eller riger" er
indsat i henhold til ordlyden i stk. 72, sidste
afsnit.

Symbol 33,
stk. 72,
afsnit 3,
øverst

Når figurens nderste del (...)

Kommentar:
Overskrift 1 "Hovedafsnit nr. 3" er indsat i
henhold til stk. 47, hvor Martinus skriver, at
symbolet er inddelt i tre hovedafsnit.
Overskrift 2 "De fuldt færdige menneskers
sfærer eller riger" fremgår af stk. 72, sidste
afsnit: "Udviklingsafsnittet nr. 31 og de efterfølgende overliggende afsnit er således de fuldt
færdige menneskers sfærer eller riger."
Når figurens nederste del (...)
1995
iht. manuskript

5

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

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.
En kort indholdsfortegnelse indsættes foran i bogen.

1995
1995

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

1995

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

2019
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 forklaringerne 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 3 blev den supplerende nummerering
indført i 2. udgave 1995, efterfulgt af en lettere revision i 3. udgave 2019, så alle ekstra styknumre nu følger tekstens oprindelige
afsnitsinddeling i førsteudgaven.
Den supplerende nummerering er indsat i disse symbolforklaringer:
SYMBOL 27:
2. Symbolet symboliserer jordkloden ...
3. Det helt mørke felt, ...
4. Den lidt lysere aura ...
5. Forneden på symbolet ...
6. Imellem de to vandrette ...
7. Det hvide felt på symbolet ...
SYMBOL 28:
4. Symbol nr. 28 symboliserer ...
5. De store violette trin ...
6. Hvert tilværelsesplan ...
SYMBOL 29:
2. Nærværende symbol symboliserer ...
3. Med hensyn til verdensaltets levende ...
4. Det er på dette fundament, ...
5. Op over symbolets trappetrin ...
6. Når der på symbolet er indtegnet 25 ...
SYMBOL 30:
1. På symbol nr. 30 symboliserer vi ...
2. Til venstre på symbolet ...
3. De førnævnte stråler, ...
4. Som dyr er væsenets bevidsthed ...
5. Det næste trin, markeret med gul farve ...
6. Det næste trin, markeret ved grøn farve ...
7. Det næste trin, markeret ved den blå farve ...
8. Vi kommer herefter til det sidste ...
9. Ved at betragte de på symbolet ...
SYMBOL 31:
2. Keglefiguren til venstre ...
3. Trinene på trappefiguren ...
4. Det er denne her beskrevne ...
SYMBOL 32:
2. Nærværende symbol symboliserer ...
3. Stjernefelt nr. 1 ...
5. Stjernefelt nr. 3 ...
4. Stjernefelt nr. 2 ...
6. Stjernefelt nr. 4 ...

7. Stjernefelt nr. 5 ...
8. Stjernefelt nr. 6 ...
9. Stjernefelt nr. 7 ...
10. Stjernefelt nr. 8 ...

11. Stjernefelt nr. 9 ...
12. Stjernefelt nr. 10 ...
13. Stjernefelt nr. 11 ...
14. Stjernefelt nr. 12 ...

SYMBOL 33
47. Ved to lidt sværere vandrette linjer ...
48. Reinkarnationen eller genfødelsesprincippet. Figur nr. 1.
49. Hankønsvæsenet i renkultur. Figur nr. 3.
50. Hunkønsvæsenet i renkultur. Figur nr. 4.
51. Enpolede væsener eller "evavæsener".
52. Det dræbende princip. Figur nr. 10.
53. De døds- og lidelsesbefordrende tankearter. Figur nr. 11.
54. Den psykiske sanseevne. Figur nr. 17.
55. Dette afsnit udgør den mellemste ...
56. Den jordmenneskelige organisme. Figur nr. 9.
57. Det dræbende princip. Figur nr. 10.
58. De dødsbefordrende tankearter. Figur nr. 11.
59. Hovmodets og ærgerrighedens tankearter. Figur nr. 12.
60. Mørkets kulmination eller det såkaldte "helvede".
61. Supplement til helvedes- eller ragnarokskarmaen.
62. Al intolerance, vrede, ond kritik og vold ...
63. Den humane evnes uundværlighed.
64. Syndsforladelsesopfattelsen.
65. Skæbnedannelsen er ikke bare baseret på hukommelse.
66. Det rigtige menneskeriges fødselsveer. Figur nr. 13.
67. Dobbeltpolethedens begyndende kapacitet. Figur nr. 5 og 6.
68. Næstekærlighedens begyndende tilsynekomst. Figur nr. 14.
69. Dyrerigets kunst. Figur nr. 15.
70. Det religiøse princip. Figur nr. 16.
71. Højpsykisk magi. Figur nr. 17.
72. Den store fødsel. Figur nr. 18.
73. "Talsmanden den hellige ånd". Figur nr. 19.
74. Det guddommelige forsyn.
75. Den fysiske organisme er kun et fysisk ...
76. Hvorfor man ikke kan lære at tænke i kraft ...
77. Den sovende Adam, der skal ...
78. Betingelsen for at kunne lære at tænke.
79. Fra syndefaldet til alkærligheden.
80. Materialisation og dematerialisation.
81. I det evige lys eller himmeriges rige.
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