Rettelsesliste for Det Evige Verdensbillede, bind 4
Bogen blev udgivet posthumt i 1994 og består af to dele:

Første del, symbol 34-38
Martinus' originale manuskript til fem efterladte symboler med forklaringer.
Manuskriptet er udgivet i overensstemmelse med "Retningslinjer for ny udgave af Det Tredje Testamente – efterladt materiale", der
ligesom rettelseslisten er tilgængelig på Martinus Instituts hjemmeside: martinus.dk.
Ved bogens genudgivelse i 2019 blev foretaget en ny korrekturgennemgang og kontrol med manuskriptet. Resultatet af dette arbejde
fremgår af listen, der viser alle rettelser mellem 1. udgave 1994 og 2. udgave 2019. Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den
er foretaget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. I 2. oplag 1998 blev indført enkelte rettelser, der er markeret
"1998".
Benævnelsen "iht. manuskript" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med manuskriptet. Foruden manuskriptet findes en papirkopi af dette, hvorpå Martinus har noteret enkelte korrekturer. Rettelser i henhold til papirkopien er markeret
"iht. manuskript 2".

Anden del, symbol 39-44
Seks symboler med forklaringer fra Livets Bog 1, Bisættelse samt artikler i tidsskriftet Kosmos.
Seks symboler med tilhørende forklaringer, som Martinus tidligere har publiceret i andre bøger og i tidsskriftet Kosmos, blev i 1994
samlet og udgivet i symbolbog 4. I forbindelse hermed blev foretaget enkelte mindre justeringer i kildeteksterne, så de passede med
den nye kontekst i symbolbogsserien. Eksempelvis blev henvisninger i teksten til symbolnumre i Livets Bog ændret, så de i stedet
passede med symbolnumrene i Det Evige Verdensbillede. Disse justeringer er nu annulleret (fremgår ikke af rettelseslisten). I stedet
er der i bogen efter hver symbolforklaring indsat en redaktionel note med kildeoplysninger, så læseren bliver bekendt med teksternes
oprindelige kontekst.
Martinus Institut, september 2021
Godkendt af rådet

Første del, symbol 34-38
Sted
Symbol 34,
stk. 10,
øverst

Symbol 34,
stk. 10,
midt

Symbol 34,
stk. 12,
øverst
Symbol 34,
stk. 13,
overskrift
Symbol 34,
stk. 14,
midt

Før
Og her ville tilværelsen være et totalt mørke
uden noget som helst lys, hvilket vil sige: uden
nogen som helst form for humanitet ¤, sympati,
venlighed eller kærlighed, hvis ikke Guds ånd
på kunstig måde kunne bringes til at gennemtrænge de levende væsener, så lyset og varmen
fra dette evige væsens lysvæld kunne lyse og
varme og give væsenerne livslyst og stimulans
i en verden, (...)

Efter
Og her ville tilværelsen være et totalt mørke
uden noget som helst lys, hvilket vil sige: uden
nogen som helst form for humanitet. Livsoplevelsen ville som før nævnt være en verden
uden nogen som helst sympati, venlighed eller
kærlighed, hvis ikke Guds ånd på kunstig måde
kunne bringes til at gennemtrænge de levende
væsener, så lyset og varmen fra dette evige
væsens lysvæld kunne lyse og varme og give
væsenerne livslyst og stimulans i en verden,
(...)
For at væsenerne kan udholde at gennemleve
For at væsenerne kan udholde at gennemleve
dette helvedes- eller lidelsesdomæne og derved dette helvedes- eller lidelsesdomæne og derved
[...] den livsbetingende kontrast til det evige
opleve den livsbetingende kontrast til det evige
lys, har væsenerne her indbygget et organsylys, har væsenerne her indbygget et organsystem for oplevelse af livets allerhøjeste lys,
stem for oplevelse af livets allerhøjeste lys,
salighed eller velværefornemmelse.
salighed eller velværefornemmelse.
"Derfor skal en mand forlade sin fader og mo- "Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru; og de to skulle
der og holde sig til sin hustru; og de [...] skulle
blive til ét kød. Således er de ikke længere to,
blive til ét kød. Således er de ikke længere to,
men ét kød" (Mark. 10,7-8).
men ét kød" (Mark. 10,7-8).
Selv i det dybeste mørke holder Gud det leven- Selv i det dybeste mørke holder Gud det levende væsen i i sit favntag
de væsen i sit favntag

Rettelsesår
2019
iht. manuskript

Men under dette mørke udvikler manifestatio- Men under dette mørke udvikler manifestationen af Guds ånd sig igennem dobbeltpolethenen af Guds ånd sig igennem dobbeltpoletheden og dermed i en ny form for den højeste ilds den og dermed i en ny form [...] den højeste

2019
iht. manuskript

2019
iht. manuskript

2019
iht. manuskript
2019
iht. manuskript

Symbol 34,
stk. 20,
afsnit 2,
nederst
Symbol 34,
stk. 22,
afsnit 1,
nederst

gennemstrømning af de tilsvarende i dobbeltpolethed udviklede mennesker.
Arveanlæggene fra forældrene, (...), har forlængst udspillet deres rolle som igangsættere af
væsenets fysiske foster og organismedannelse.

Det runde gule felt er, (...), og som i virkeligheden kun gælder objektet for forelskelsen,
ægtemagen eller parringspartneren og afkommet. Det runde grønne felt udtrykker som før
nævnt væsenets intelligens. Det blå felt udtrykker væsenets intuition, ligesom det næste felt,
lyst indigofarvet, udtrykker dets hukommelse.
De store gule stråler, (...)
Symbol 35, 3. Den i forskellige farver fremtrædende trapstk. 3, over- pefigur forneden på symbolet symboliserer et
skrift
spiralkredsløbs riger.

Symbol 35,
stk. 5,
øverst
Symbol 35,
stk. 5, midt

Lige over parringsfiguren, mellem de punkterede linjer ser vi her et grønt og et gult felt.

Dyrerigets væsener er på (...), der igen er det
samme som enpolede væsener. - Højere oppe i
samme felt (...). Vi ser, at dette mørke er markeret ved streger og fortsætter ind i felterne til
højre men i aftagende form.
Symbol 35, Med denne fornyelse af bevidstheden (...) frem
stk. 7, afsnit igennem en uendelig kæde af højere og højere
2, nederst
spiralkredsløb. Tænk hvilken guddommelig
tilværelse (...)
Symbol 35, Og vi ser således her, (...), der er det samme
stk. 8, afsnit som det, igennem alle tider på forskellige må2, nederst
der bebudede "himmeriges rige".
Symbol 36, Dets jeg og dets primære overbevidsthedsprinstk. 1,
cipper er evige uforanderlige realiteter, (...)
øverst
Symbol 36, Selv om skabte ting udgør et tidsrum, repræstk. 3,
senterer det, som nævnt, stadig evigheden.
øverst
Symbol 36, Den lyse runde figur (i dyreriget) markerer
stk. 6, afsnit dets udviklingsområde som dyr i renkultur.
1, nederst
Symbol 36, Disse første begyndende menneskelige evner
stk. 6, afsnit er: intelligensen og primitiv følelse, had, intole2, øverst
rance, skinsyge, misundelse og lignende former
for inhuman og dræbende følelse.

ilds gennemstrømning af de tilsvarende i dobbeltpolethed udviklede mennesker.
Arveanlæggene fra forældrene, (...), har for2019
længst udspillet deres rolle som igangsættere af
væsenets fysiske foster- og organismedannelse.
Det runde gule felt er, (...), og som i virkeligheden kun gælder objektet for forelskelsen,
ægtemagen eller parringspartneren og afkommet. – Det runde grønne felt udtrykker som før
nævnt væsenets intelligens. – Det blå felt udtrykker væsenets intuition, ligesom det næste
felt, lyst indigofarvet, udtrykker dets hukommelse. – De store gule stråler, (...)
3. Spiralkredsløbets riger
Den i forskellige farver fremtrædende trappefigur forneden på symbolet symboliserer et spiralkredsløbs riger.

1) 2019
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript
3) 2019
iht. manuskript
1994

Kommentar:
Stykoverskrift er udarbejdet af Martinus Institut, da den mangler i manuskriptet.
Lige over parringsfiguren mellem de punktere- 2019
de linjer ser vi her et grønt og et gult felt.
iht. manuskript
Dyrerigets væsener er på (...), der igen er det
samme som enpolede væsener. – Højere oppe i
samme felt (...). Vi ser, at dette mørke er markeret ved streger og fortsætter ind i felterne til
højre, men i aftagende form.
Med denne fornyelse af bevidstheden (...) frem
igennem en uendelig kæde af højere og højere
spiralkredsløb. – Tænk hvilken guddommelig
tilværelse (...)
Og vi ser således her, (...), der er det samme
som det igennem alle tider på forskellige måder
bebudede "himmeriges rige".
Dets jeg og dets primære overbevidsthedsprincipper er evige, uforanderlige realiteter, (...)

1) 2019
(rigtig tankestreg)

Selv om skabte ting udgør et tidsrum, repræsenterer de, som nævnt, stadig evigheden.

1998

Den lyse runde figur [...] markerer dets udviklingsområde som dyr i renkultur.

2019
iht. manuskript

Disse første begyndende menneskelige evner
er: intelligensen og primitiv følelse: had, intolerance, skinsyge, misundelse og lignende
former for inhuman og dræbende følelse.

2019

Kommentar:
I manuskriptet er kolonet blevet overstreget
(uden nogen erstatning). Da det er usikkert, om
Martinus selv har lavet overstregningen, har vi
valgt at bibeholde det oprindelige kolon, der er
mest logisk i sammenhængen.
Symbol 36, Men da denne alkærlighed også skygger ind i
Men da denne alkærlighed også skygger ind i
stk. 7, afsnit de overliggende åndelige verdener og bevirker, de overliggende åndelige verdener og bevirker,
3, midt
at væsenernes intelligens her kun kommer til
at væsenernes intelligens her kun kommer til
anvendelse i kærlighedsmanifestationer eller
anvendelse i kærlighedsmanifestationer eller
allerhøjeste visdom, der er det samme som
allerhøjeste visdom, der er det samme som
kærlighedsbestemt intellektualitet, – andre
kærlighedsbestemt intellektualitet, andre mani-

2) 2019
iht. manuskript
2019
iht. manuskript
2019
iht. manuskript
2019
iht. manuskript

1) 2019
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript
2

Symbol 36,
stk. 8, afsnit
3, nederst
Symbol 36,
stk. 9, afsnit
3, øverst
Symbol 36,
stk. 10,
afsnit 7,
nederst

Symbol 36,
stk. 11,
afsnit 3,
øverst

Symbol 37,
stk. 1, afsnit
1, midt
Symbol 37,
stk. 1, afsnit
2, nederst
Symbol 37,
stk. 4,
øverst
Symbol 37,
stk. 5,
øverst

manifestationer kan derfor her umuligt finde
sted, har vi kaldt dette intelligensens domæne
eller [...] visdomsriget.
Det kan erindre sig sine jordliv i fortidige årtusinder og [...] sine oplevelsers guldkopier i
levende virksomhed i farve, lys og bevægelse,
alt eftersom det ønsker at fremkalde sig disse i
sin bevidsthed.
Og har man nogen sinde set noget ved denne
organisme, der ikke udgør et redskab for en
eller anden nyttig funktion? Absolut ikke.
Det er dette guldkopierede billede af den evige
Guddom og dennes verdensalt, der udgør kronen på den af samme Guddom skabte forvandling af mørkets kulminerende djævlevæsen til
lysets kulminerende strålevæsen i sit eget i
levende guldkopierede billede efter sin lignelse. Det er ikke så mærkeligt, at det evige ord
"alt er såre godt" er brudt lysende frem igennem årtusinders mørke som en kosmisk verdensimpuls, der nu skal lede jordens menneskehed til modtagelighed for kosmisk bevidsthed, som menneskene kun kender under
begrebet "den hellige ånd", men endnu ikke
kender ret meget [...] i praktisk manifestation
og væremåde.
Det er ikke så mærkeligt, at en menneskehed,
hvis sansekapacitet i stor udstrækning befordres af ubehersket tyngdeenergi: vrede og bitterhed, mord og drab, krig og ødelæggelse, der
jo netop er en følge af primitiv og uintellektuel
følelse, i hvilken der endnu ikke forekommer
næstekærlighed, og derfor bevirker at menneskene lever i mørket, helvede eller ragnarok.
Men efterhånden, som menneskene udviklede
sig videre i intelligens og kærlighed, måtte
forklaringen af sandheden tilsvarende ændres,
så den stadig kunne passe til menneskenes
sanse- eller opfattelsesevne.
Denne instinkt- eller "anelsesevne" (...): synet,
hørelsen, lugten, smagen osv..

festationer kan derfor her umuligt finde sted,
har vi kaldt dette intelligensens domæne eller
rige for visdomsriget.
Det kan erindre sig sine jordliv i fortidige årtusinder og se sine oplevelsers guldkopier i levende virksomhed i farve, lys og bevægelse, alt
eftersom det ønsker at fremkalde sig disse i sin
bevidsthed.
Og har man nogen sinde set noget ved denne
organisme, der ikke udgør et redskab for en
eller anden nyttig funktion? – Absolut ikke.
Det er dette guldkopierede billede af den evige
Guddom og dennes verdensalt, der udgør kroningen på den af samme Guddom skabte forvandling af mørkets kulminerende djævlevæsen til lysets kulminerende strålevæsen i sit
eget i "levende" guld kopierede billede efter
sin lignelse. Det er ikke så mærkeligt, at det
evige ord "alt er såre godt" er brudt lysende
frem igennem årtusinders mørke som en kosmisk verdensimpuls, der nu skal lede jordens
menneskehed til modtagelighed for kosmisk
bevidsthed, som menneskene kun kender under
begrebet "den hellige ånd", men endnu ikke
kender ret meget til i praktisk manifestation og
væremåde.
Det er ikke så mærkeligt, at en menneskehed,
hvis sansekapacitet i stor udstrækning befordres af ubehersket tyngdeenergi: vrede og bitterhed, mord og drab, krig og ødelæggelse, der
jo netop er en følge af primitiv og uintellektuel
følelse, i hvilken der endnu ikke forekommer
næstekærlighed, [...] lever i mørket, helvede
eller ragnarok.
Men efterhånden som menneskene udviklede
sig videre i intelligens og kærlighed, måtte
forklaringen af sandheden tilsvarende ændres,
så den stadig kunne passe til menneskenes
sanse- eller opfattelsesevne.
Denne instinkt- eller "anelsesevne" (...): synet,
hørelsen, lugten, smagen osv.

Hvordan kan det være andet? Den eneste ene
sande og almægtige, (...)

Hvordan kan det være andet? – Den eneste ene 2019
sande og almægtige, (...)
iht. manuskript

Og menneskene modnes således igennem dette
primitive udviklingsafsnit til at kunne opfatte
og sanse en ny og videreført afsløring af Guddommen eller livsmysteriet, [...] i hvilken denne eller dette kommer endnu mere til syne end i
den første afsløring.
Symbol 37, Kristus og kristusforkyndelsen. Den 3. og den
stk. 6, over- endelige afsløring af den evige sandhed. [...]
skrift
Symbol 37, "Salige ere de fattige i ånden, thi himmeriges
stk. 6, afsnit rige er deres. Salige ere de, som sørge, thi de
skulle husvales. – Salige ere de sagtmodige, thi
2, nederst
de skulle arve jorden. – (...)
Symbol 37, Det er altså denne mangel på viden og åndelige
stk. 11,
begavelse, der bevirker, (...)
nederst

Og menneskene modnes således igennem dette
primitive udviklingsafsnit til at kunne opfatte
og sanse en ny og videreført afsløring af Guddommen eller livsmysteriet, og i hvilken denne
eller dette kommer endnu mere til syne end i
den første afsløring.
Kristus og kristusforkyndelsen. Den 3. og [...]
endelige afsløring af den evige sandhed. 1.
afsnit

2019
iht. manuskript

2019
iht. manuskript
1) 2019
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript
3) 2019
iht. manuskript
4) 2019
iht. manuskript

1998

2019
iht. manuskript

2019

2019
iht. manuskript

1) 2019
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript
2019
iht. manuskript

"Salige ere de fattige i ånden, thi himmeriges
rige er deres. – Salige ere de, som sørge, thi de
skulle husvales. – Salige ere de sagtmodige, thi
de skulle arve jorden. – (...)
Det er altså denne mangel på viden og åndelig 2019
begavelse, der bevirker, (...)
iht. manuskript
3

Symbol 37,
stk. 12,
afsnit 3,
øverst
Symbol 38,
stk. 3,
øverst

Symbol 38,
stk. 4, nederst

Deres mentalitet var endnu ikke så udviklet, at
de for at kunne acceptere religiøs vejledning
fordrede videnskabelig underbygning eller bevisførelse for deres religiøse erkendelse.
Men således skulle det ikke blive ved med at
være.
Det ændrer ikke [...] situationen, Selv om man
er medlem af en eller anden religiøs bevægelse
eller sekt, der på så mange andre områder eventuelt kan være meget velgørende og human,
ændrer det ikke situationen.

Et sådant væsen er endnu meget nær dyrenes
dræbende mentalitet og robuste legemsstruktur.
De kan derfor endnu tåle at leve primitivt og
spise grov føde uden nogen større risiko for
dets sundhed.
Symbol 38, Skal det højt udviklede kulturmenneske æde
stk. 5, over- sammen med dyrene?
skrift
Symbol 38, Det meget udviklede, intellektuelle kulturmenstk. 5,
neske med stor viden og tankekapacitet, som
øverst
det har udviklet sig til igennem flere tidligere
liv, har selvfølgeligt et helt andet og meget
mere forfinet og højere udviklet fysisk legeme
end det meget primitive og endnu meget uudviklede naturmenneske.
Symbol 38, At der finder en udvikling sted hos mennesket
stk. 5, midt med hensyn til kostindstilling bliver til kendsgerning igennem dette, at det primitive junglemenneske ikke viger tilbage fra at kunne æde
kasserede madrester af andre menneskers
skarnbøtter, hvilket vi dog ikke tror, at kulturmennesket har appetit til.
Symbol 38, Skavankerne opstår altså der, hvor dette geniale
stk. 6, neredskab er overladt til mennesket, og hvor det
derst
har ansvaret for dets pasning og pleje. Og hvis
mennesket var udviklet nok til at kunne opfylde
denne plejning hundrede procent fuldkomment, ville der ikke eksistere én eneste sygdom
i verden.
Symbol 38, Livsenhederne her, i dyr såvel som i mennestk. 13,
sker er organismernes højst udviklede organmidt
stof.
Symbol 38, Det næstnederste trin på symbolet symboliserer
stk. 14,
den del af dyreriget, hvor det jordiske ufærdige
afsnit 1,
menneske befinder sig.
øverst
Symbol 38, Det er disse livsenheder vi har udtrykt som de
stk. 14
røde partikler og som den retmæssige føde for
afsnit 2,
mennesker.
midt
Symbol 38, De gule og de grønne (...), føres ud af det kødstk. 14,
ædende væ-sens organisme som afføring.
afsnit 2,
nederst
Symbol 38, Tænk hvor guddommelig denne anordning er,
stk. 16,
når man tager i betragtning, at der ikke findes
nederst
nogen som helst levende væseners organisme,
der kommer ud for en så umådelig lemlæstelse
og nedbrydning som planternes organismer.

Deres mentalitet var endnu ikke så udviklet, at
de for at kunne acceptere religiøs vejledning
fordrede videnskabelig underbygning eller bevisførelse for deres religiøse erkendelse.
Men således skulle det ikke blive ved med at
være.
Det ændrer ikke på situationen, selv om man er
medlem af en eller anden religiøs bevægelse
eller sekt, der på så mange andre områder eventuelt kan være meget velgørende og human
[...].

2019
iht. manuskript

1) 2019
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript
3) 2019
iht. manuskript
1998

Et sådant væsen er endnu meget nær dyrenes
dræbende mentalitet og robuste legemsstruktur.
Det kan derfor endnu tåle at leve primitivt og
spise grov føde uden nogen større risiko for
dets sundhed.
Skal det højt udviklede kulturmenneske æde
2019
sammen med dyrene? –
iht. manuskript
Det meget udviklede, intellektuelle kulturmenneske med stor viden og tankekapacitet, som
det har udviklet sig til igennem flere tidligere
liv, har selvfølgeligt et helt andet og meget [...]
forfinet og højere udviklet fysisk legeme end
det meget primitive og endnu meget uudviklede naturmenneske.
At der finder en udvikling sted hos mennesket
med hensyn til kostindstilling bliver til kendsgerning igennem dette, at det primitive junglemenneske ikke viger tilbage fra at kunne æde
kasserede madrester af de hvide menneskers
skarnbøtter, hvilket vi dog ikke tror, at kulturmennesket har appetit til.
Skavankerne opstår altså der, hvor dette geniale
redskab er overladt til mennesket, og hvor det
har ansvaret for dets pasning og plejning. Og
hvis mennesket var udviklet nok til at kunne
opfylde denne forplejning hundrede procent
fuldkomment, ville der ikke eksistere én eneste
sygdom i verden.
Livsenhederne her, i dyr såvel som i mennesker, er organismernes højest udviklede organstof.
Det næstnederste trin på symbolet symboliserer
den del af dyreriget, hvor det jordiske, ufærdige menneske befinder sig.

2019
iht. manuskript

2019
iht. manuskript

1) 2019
iht. manuskript
2) 1998
iht. manuskript
1) 1998
2) 2019
1998
iht. manuskript

Det er disse livsenheder, vi har udtrykt som de
røde partikler og som den retmæssige føde for
mennesker.

1998

De gule og de grønne (...), føres ud af det kødædende væsens organisme som afføring.

1998
iht. manuskript

Tænk hvor guddommelig denne anordning er, 1998
når man tager i betragtning, at der ikke findes
iht. manuskript
nogen som helst levende væseners organismer,
der kommer ud for en så umådelig lemlæstelse
og nedbrydning som planternes organismer.
4

Symbol 38,
stk. 16,
nederst
Symbol 38,
stk. 19,
midt
Symbol 38,
stk. 19,
nederst

Symbol 38,
stk. 21,
øverst
Symbol 38,
stk. 22,
øverst
Symbol 38,
stk. 27,
afsnit 2,
nederst

Overmættelsen heraf har bevirket, (...) lyset og
saligheden.Og det er netop i den retning, at
planten foreløbig udvikler sig.
"Se, jeg har givet eder alle urter, som give sæd,
som ere over jorden, og allehånde træer, i hvilke er træers frugt, som have sæd. De skulle
være eder til føde (1 Mos. 1,29).
"Hvo som slagter en okse, er som den, der
ihjelslår en mand, hvo som ofrer et lam, er som
den, der hugger halsen af en hund, hvo som
ofrer madoffer, er som den, der ofrer svineblod,
hvo som gør et hukommelsesoffer af virak, er
som den, der velsigner uret; Ja, disse have
valgt deres egne veje, og deres sjæl har behag i
deres vederstyggeligheder".

Overmættelsen heraf har bevirket, (...) lyset og
saligheden. Og det er netop i den retning, at
planten foreløbig udvikler sig.
"Se, jeg har givet eder alle urter, som give sæd,
som ere over jorden, og allehånde træer, i hvilke er træers frugt, som have sæd. De skulle
være eder til føde" (1 Mos. 1,29).
"Hvo som slagter en okse, er som den, der
ihjelslår en mand, hvo som ofrer et lam, er som
den, der hugger halsen af en hund, hvo som
ofrer madoffer, er som den, der ofrer svineblod,
hvo som gør et hukommelsesoffer af virak1, er
som den, der velsigner uret; ja, disse have valgt
deres egne veje, og deres sjæl har behag i deres
vederstyggeligheder".

Note i bog:
1
"et hukommelsesoffer af virak" er et røgelsesoffer, der skal bringe den ofrende i erindring
hos Gud.
Alle manifestationer, der befordrer mord, drab Alle manifestationer, der befordrer mord, drab
og lidelser, vil absolut før eller senere komme og lidelser, vil absolut før eller senere komme
tilbage til sit ophav og give ham en tilsvarende tilbage til sit ophav og give det en tilsvarende
mørk skæbne eller karma.
mørk skæbne eller karma.
Den vegetariske kost, hvilket vil sige den, der
Den vegetariske kost, hvilket vil sige den, der
består af blade, rødder og stilke plus det rene
består af blade, rødder og stilke plus det rene
frugtkød, er denne den absolut begyndende
frugtkød, er [...] den absolut begyndende naturnaturlige kost for den endnu ufærdige mennelige kost for den endnu ufærdige menneskelige
skelige organisme og dens fordøjelsesorganer. organisme og dens fordøjelsesorganer.
Og hvordan skulle menneskene kunne komme Og hvordan skulle menneskene kunne komme
til at opleve mørket og derved komme til at
til at opleve mørket og derved komme til at
kende lyset, hvis ikke de i form af nydelsen af kende lyset, hvis ikke de i form af nydelsen af
kundskabens træ, hvilket vil sige: altså det
kundskabens træ, hvilket altså vil sige: det
daglige livs oplevelse af ondt og godt, blev
daglige livs oplevelser af ondt og godt, blev
indviet i, (...)
indviet i, (...)
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2019

1) 2019
note
2) 2019

2019
iht. manuskript 2
2019
iht. manuskript

1) 1998
iht. manuskript
2) 2019
iht. manuskript

Anden del, symbol 39-44
Symbol 39
Symbol 39,
overskrift
Symbol 39,
stk. 4, afsnit
1, øverst
Symbol 39,
stk. 4, afsnit
1, nederst
Symbol 40
Symbol 40,
stk. 8-9

Kildetekst:
Livets Bog 1 (2011), stk. 120-122 og 150-157
Symbol Nr. 39

Indgår i forklaringen af:
Symbol 39, stk. 1-11
Symbol nr. 39

For at forstå symbol nr. 3 [...] vil det her være
gavnligt at kaste et tilbageblik på symbol nr. 2
[...].
På symbol nr. 3 [...] finder vi atter cirkelen (...)

For at forstå symbol nr. 3 [nr. 39 i symbolbog
4] vil det her være gavnligt at kaste et tilbageblik på symbol nr. 2 [nr. 1 i symbolbog 1].
På symbol nr. 3 [nr. 39 i symbolbog 4] finder
vi atter cirkelen (...)

Kildetekst:
Bisættelse (2016), kap. 23-30 samt symbolforklaringen

Indgår i forklaringen af:
Symbol 40, stk. 1-9

2019
1) 2019
2) 2019
2019

Kommentar:
2019
I bogens førsteudgave 1994 bestod teksten i
symbolforklaringen af to afsnit. Første afsnit
var selve symbolets forklaring i Bisættelse, og
andet afsnit var kap. 30 i Bisættelse. Dette er
ændret, så symbolforklaringen nu kun består af
første afsnit. Andet afsnit er flyttet til de indledende tekster (1-7) og får sit eget styknummer
8. Derved får symbolforklaringen nyt styk5

nummer 9.
Symbol 41

Kildetekst:
Symbolbog 3 (2019), symbol 32 "Livsmysteriets løsning", stk. 7, og artiklen "Fortolkning af
Livets Bog" fra Kosmos 4, 1933 (symbolforklaringen)

Stk. 1-2

Indgår i forklaringen af:
Symbol 41, stk. 1-2

Kommentar:
2019
I bogens førsteudgave bestod teksten kun af
symbolforklaringen fra artiklen i Kosmos. Som
supplement hertil er nu medtaget teksten fra
stk. 7 i symbol 32. Denne tekst får styknummer
1, mens den oprindelige tekst får nyt styknummer 2.
Trekanten skal udtrykke, at sidstnævntes
2019
grundanalyse udgør "et treenigt princip", nemlig: "X1", "X2" og "X3", hvilke (...)

Stk. 2

Trekanten skal udtrykke, at sidstnævntes
grundanalyse udgør "et treenigt princip", nemlig: "X1", "X2" og X3", hvilke (...)

Symbol 42

Kildetekst:
Symbolforklaring i Kosmos nr. 6, 1936, og
artiklen "Flaget hejses for første gang" fra
Kosmos nr. 9, 1980 (publiceret første gang i
Kosmos nr. 6, 1936)

Symbol 42,
stk. 1

Kommentar:
Teksten i stk. 1 var oprindeligt et lille koncentrat af artiklen "Flaget hejses for første gang".
Det er nu erstattet af større sammenhængende
uddrag fra samme artikel.
Som De kender fra mit arbejde, er de seks
Som De kender fra mit arbejde, er de seks
kolorede felter udtryk for de seks grundenergi- kolorerede felter udtryk for de seks grunder, som verdensaltets sammensætning manife- energier, som verdensaltets sammensætning
sterer sig i.
manifesterer sig i.

Symbol 42,
stk. 1

Symbol 43

Kildetekst:
Livets Bog 1 (2011), stk. 7 + 15, og symbolforklaring i Kosmos nr. 2, 1933
Symbol 43, Titel i symbolbogens førsteudgave:
overskrift + Symbol over "Livets Bog"
symboltitel

Symbol 43, Som det fremgår af den øvrige tekst her i dette
stk. 3, afsnit afsnit af bladet, er "Livets Bog" bestemt til at
5
udgøre et værk, der indeholder livets allerstørste analyser, der igen indeholder analyserne af
alle tilværelsens øvrige fremtrædende problemer og love.

Indgår i forklaringen af:
Symbol 42, stk. 1-2

2019

2019

Indgår i forklaringen af:
Symbol 43, stk. 1-3
Ny titel:
Symbol over "Livets Bog" på sit nuværende
stadium (1933)

2019

Kommentar:
Udvidelsen af titlen er i overensstemmelse med
den oprindelige titel, Martinus gav symbolet i
Kosmos nr. 2, 1933 (årstallet dog tilføjet i
2019).
Oprindelig titel: Symbol over "Livets Bog" på
sit nuværende stadium.
Som det fremgår af den øvrige tekst her i dette 2019
afsnit af bladet2, er "Livets Bog" bestemt til at note
udgøre et værk, der indeholder livets allerstørste analyser, der igen indeholder analyserne af
alle tilværelsens øvrige fremtrædende problemer og love.
Note i bog:
2
Der henvises til artiklen "Fortolkning af Livets Bog" i Kosmos nr. 2-6 + 8, 1933.

Symbol 44

Kildetekst:

Indgår i forklaringen af:
6

Symbol 44,
overskrift +
symboltitel

Artiklen "Ved årsskiftet" i Kosmos nr. 26, 1969 Symbol 44, stk. 1-4
(publiceret første gang i Kosmos nr. 1, 1934)
Loven for tilværelse – elsker hverandre
Loven for tilværelse – elsker hverandre!

1998

Kommentar:
Udråbstegnet stammer fra selve symbolet,
hvorpå Martinus henover har skrevet: ELSKER
HVERANDRE!
(Kosmos nr. 1, 1934)
Symbol 44, Det lille himmelfartøj i form af jorden har altså Det lille himmelfartøj i form af jorden har altså 2019
stk. 3, afsnit i de sidste årtusinder permanent været indenfor i de sidste årtusinder permanent været indenfor note
1, midt
lysskæret fra Faderens rige. (...) Men det var
lysskæret fra Faderens rige. (...) Men det var
endnu for langt borte fra lysets centrum. Tætte endnu for langt borte fra lysets centrum. Tætte
"kosmiske skyer" vældede frem og formørkede "kosmiske skyer" vældede frem og formørkede
lyset. [...]
lyset. (Den mørke udstråling fra det guddommelige skabeprincip. Se Livets Bog.)3
Note i bog:
3
Note fra Kosmos nr. 1, 1934.
Kommentar:
Noten var ikke med i bogens førsteudgave.

Andre ændringer:
Indeks og
Indeks og oversigt over bibelcitater udgår.
bibelcitater
Noteblad
Noteblad indsættes bag i bogen.
Symbolerne Bogens symboler er digitaliseret i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler.

2019
2019
2019
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