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Rettelsesliste for Livets Bog, bind 2 
 
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1939 og 5. udgave 2012. 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. Benævnelsen "iht. 
manuskript" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med originalmanuskriptet. 
 
Martinus Institut, september 2021 
Godkendt af rådet 
 
 
Sted Før Efter Rettelsesår 
Stk. 292, 
afsnit 2, 
nederst 

Ulykker og lemlæstelser, (...), men er stillet i 
direkte berøring med skæbnens allehånde 
genvordigheder. 

Ulykker og lemlæstelser, (...), men er stillet i 
direkte berøring med skæbnens alle hånde 
genvordigheder. 

2008 

Stk. 295, 
afsnit 2 

Det raserianfald, igennem hvilket tigeren eller 
et andet rovdyr får kraft og styrke til at opnå 
den, for det selv så livsbetingende overvindel-
se, drab og sønderlemmelse af sit offer, skyldes 
udelukkende de fysiske sprængstoffers tilstede-
værelse i selve bevidstheden eller sjælen. 

Det raserianfald, igennem hvilket tigeren eller 
et andet rovdyr får kraft og styrke til at opnå 
den for det selv så livsbetingende overvindelse, 
drab og sønderlemmelse af sit offer, skyldes 
udelukkende de fysiske sprængstoffers tilstede-
værelse i selve bevidstheden eller sjælen. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 303, 
afsnit 2, 
midt 

Det er ikke ligemeget, hvilket materiale der 
anvendes i tilsigtelsen af et bestemt mål. 

Det er ikke lige meget, hvilket materiale der 
anvendes i tilsigtelsen af et bestemt mål. 

2008 

Stk. 304, 
afsnit 4, 
nederst 

Dette "noget" udgør livskernen i ethvert [...] 
væsen og vil her i analyserne af "kosmisk ke-
mi" blive udtrykt som "jeget" eller "X1". 

Dette "noget" udgør livskernen i ethvert leven-
de væsen og vil her i analyserne af "kosmisk 
kemi" blive udtrykt som "jeget" eller "X1". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 305, 
afsnit 1, 
midt 

Det, ved hvilket det bliver muligt for det nævnte 
"noget"at vise sig som "levende", er udeluk-
kende den energi eller bevægelse, det udløser 
omkring sig. 

Det, ved hvilket det bliver muligt for det nævnte 
"noget" at vise sig som "levende", er udeluk-
kende den energi eller bevægelse, det udløser 
omkring sig. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 305, 
afsnit 3, 
midt 

Hvad ville man f.eks. mene om sukker, hvis det 
kunne afvige fra sin særlige reaktionsevne og 
pludselig begyndte at gøre maden sur som 
eddike i stedet for at søde den? – 

Hvad ville man f.eks. mene om sukker, hvis 
det kunne afvige fra sin særlige reaktionsevne 
og pludselig begyndte at gøre maden sur som 
eddike i stedet for at søde den? – 

2008 
ikke-kursiv iht. 
manuskript 

Stk. 306, 
afsnit 1, 
nederst 

Peber bliver ikke til sukker, fordi man ved en 
fejltagelse kommer det i et glas saftvand i den 
tro, at det netop er sukker. At saftvandet derved 
bliver udrikkeligt, er ikke en fejl hos Forsynet, 
men er naturligvis en fejl hos den, der har sat 
de to stofarter (saftvandet og peberet) sammen. 
Den, der indigneres over saftvandets fordærv, 
indigneres faktisk over, at peberet ikke pludse-
lig blev til sukker, hvorved saftvandet kunne 
være blevet af den ønskede virkning. 

Peber bliver ikke til sukker, fordi man ved en 
fejltagelse kommer det i et glas saftevand i den 
tro, at det netop er sukker. At saftevandet der-
ved bliver udrikkeligt, er ikke en fejl hos For-
synet, men er naturligvis en fejl hos den, der 
har sat de to stofarter (saftevandet og peberet) 
sammen. Den, der indigneres over saftevandets 
fordærv, indigneres faktisk over, at peberet 
ikke pludselig blev til sukker, hvorved safte-
vandet kunne være blevet af den ønskede virk-
ning. 

2008 

Stk. 311, 
afsnit 2, 
øverst 

At disse kendsgerninger ganske vist kun ud-
trykker et verdensalt in miniature forandrer 
ikke princippet, (...) 

At disse kendsgerninger ganske vist kun ud-
trykker et verdensalt en miniature forandrer 
ikke princippet, (...) 

1982 

Stk. 314, 
afsnit 3, 
øverst 

Alt er livsløst, alt er stilhed, alt er lig intet uden 
dette "noget" eller uden et jeg. 

Alt er livløst, alt er stilhed, alt er lig intet uden 
dette "noget" eller uden et jeg. 

2008 

Stk. 316, 
afsnit 1, 
nederst 

Da tænkning igen ikke kan eksistere selvstæn-
dig, men kun i tilknytning til en anden realitet 
som livsyttring eller bevidsthedsfunktion, bliver 
(...) 

Da tænkning igen ikke kan eksistere selvstæn-
dig, men kun i tilknytning til en anden realitet 
som livsytring eller bevidsthedsfunktion, bliver 
(...) 

2008 

Stk. 317, Og det er således ikke vanskeligt for læserne Og det er således ikke vanskeligt for læserne 1) 2008 
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afsnit 2, 
nederst 

her i denne skala for trin at genkende den reali-
tet, vi allerede har lært at kende i første bind af 
"Livets Bog" under begrebet "udviklingssti-
gen. 

her i denne skala for trin at genkende den reali-
tet, vi allerede har lært at kende i første bind af 
"Livets Bog" under begrebet "udviklingssti-
gen". 

kursiv iht. manu-
skript 
 
2) 2008 
iht. manuskript 

Stk. 319, 
afsnit 2, 
øverst 

Men en sådan opfattelse er en meget stor mis-
forstaelse. 

Men en sådan opfattelse er en meget stor mis-
forståelse. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 320, 
afsnit 2, 
øverst 

Det bliver således her synligt, (...) på samme 
måde som dets fodbevægelse under en spasere-
tur. 

Det bliver således her synligt, (...) på samme 
måde som dets fodbevægelse under en spadse-
retur. 

1982 

Stk. 324, 
afsnit 1, 
øverst 

Da disse facitter ikke udviser noget selvstæn-
digt liv, hvilket vil sige, at de ikke rummer i sig 
en egen fornyelsesevne, ved hvilken de kan 
holde sig selv vedlige og derfor som modsæt-
ning til de "vegetabilske" og "animalske" stof-
fer, der først "ældes" efter en vækstkulminati-
on, "ældes" fra og med deres allerførste tilsy-
nekomst eller tilblivelse. 

[...] Disse facitter udviser ikke noget selvstæn-
digt liv, hvilket vil sige, at de ikke rummer i sig 
en egen fornyelsesevne, ved hvilken de kan 
holde sig selv vedlige og derfor som modsæt-
ning til de "vegetabilske" og "animalske" stof-
fer, der først "ældes" efter en vækstkulminati-
on, "ældes" fra og med deres allerførste tilsy-
nekomst eller tilblivelse. 

2008 

Stk. 324, 
afsnit 1, 
nederst 

At denne nedbrydning for nogle mineralske 
stoffers vedkommende tager århundreder eller 
årtusinder, og for andres kun timer eller minut-
ter, forandrer ikke pincippet. 

At denne nedbrydning for nogle mineralske 
stoffers vedkommende tager århundreder eller 
årtusinder, og for andres kun timer eller minut-
ter, forandrer ikke princippet. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 326, 
afsnit 4, 
midt 

Det pågældende "skæbneelement" med tilhø-
rende "talentkerner", i hvilken legemerne har 
deres rodfæstelse, eksisterer altså ikke i selve 
disse legemer, men fremtræder derimod som 
detaljer i den realitet, vi kender som "X2". 

Det pågældende "skæbneelement" med tilhø-
rende "talentkerner", i hvilken legemerne har 
deres rodfæstning, eksisterer altså ikke i selve 
disse legemer, men fremtræder derimod som 
detaljer i den realitet, vi kender som "X2". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 327, 
afsnit 2, 
midt 

Men da "talentkernerne" (...), selv om samme 
nutidige førelse er ganske udenfor individets 
nuværende vågne dagsbevidthed. 

Men da "talentkernerne" (...), selv om samme 
nutidige førelse er ganske udenfor individets 
nuværende vågne dagsbevidsthed. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 327, 
afsnit 3, 
midt 

Individets nuværende dagsbevidste fremtræden 
og viljesakter er altså absolut afgørende for, 
hvorledes dets "overbevidsthed" i et kommende 
nyt fysisk liv vil komme til at yttre sig. 

Individets nuværende dagsbevidste fremtræden 
og viljesakter er altså absolut afgørende for, 
hvorledes dets "overbevidsthed" i et kommende 
nyt fysisk liv vil komme til at ytre sig. 

1982 

Stk. 328, 
afsnit 5, 
øverst 

Herom senere i specialanalyserne i "Livets 
Bog". 
,   Med hensyn til "overbevidstheden", da kan 
den ikke give individet nogen hjernebevidst 
oplevelse. 

Herom senere i specialanalyserne i "Livets 
Bog". 
    Med hensyn til "overbevidstheden", da kan 
den ikke give individet nogen hjernebevidst 
oplevelse. 

1967 
iht. manuskript 

Stk. 334, 
afsnit 1, 
øverst 

Og det legeme, igennem hvilken denne ople-
velse finder sted, er individets kødelige "fysi-
ske legeme". 

Og det legeme, igennem hvilket denne oplevel-
se finder sted, er individets kødelige "fysiske 
legeme". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 334, 
afsnit 1, 
midt 

Vi ser da også dette legeme, der hvor forstands- 
og intellektuelenergierne endnu ikke rigtig har 
begyndt at overskygge individet, udstyret med 
særligt henblik på myrderi og sønderlemmelse. 

Vi ser da også dette legeme, der hvor forstands- 
eller intellektuelenergierne endnu ikke rigtig 
har begyndt at overskygge individet, udstyret 
med særligt henblik på myrderi og sønderlem-
melse. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 336, 
midt 

Det er ikke alene drab og ødelæggelse af med-
væsenernes legemer, men det er også den øde-
læggelse, der finder sted i selve væsenets eget 
kødlige legeme. 

Det er ikke alene drab og ødelæggelse af med-
væsenernes legemer, men det er også den øde-
læggelse, der finder sted i selve væsenets eget 
kødelige legeme. 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 337, 
afsnit 2, 
nederst 

Og individets tilværelse er da af en hel anden 
form end den nuværende. 

Og individets tilværelse er da af en hel anden 
form end den nuværende. 

2008 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 339, 
afsnit 1, 
nederst 

Men da det også, som nævnt, kan opleve reak-
tioner analogt med de førnævnte reaktioner i 
en ligeså realistisk tilstand, uden at det fysiske 
legeme er i funktion, bliver det en kendsger-
ning, at disse reaktioner (drømmeoplevelserne) 
må være resultatet af jegets berøring med no-
get andet end den fysiske verden. 

Men da det også, som nævnt, kan opleve reak-
tioner analoge med de førnævnte reaktioner i 
en ligeså realistisk tilstand, uden at det fysiske 
legeme er i funktion, bliver det en kendsger-
ning, at disse reaktioner (drømmeoplevelserne) 
må være resultatet af jegets berøring med no-
get andet end den fysiske verden. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 340, 
afsnit 2, 

Men hvad er "erindringsbilleder? – Men hvad er "erindringsbilleder"? – 2008 
iht. manuskript 
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nederst 
Stk. 342, 
afsnit 3, 
nederst 

Som følge heraf har det jordiske væsen i sin 
vågne dagsbevidsthed ingen forudsætninger for 
at få noget andet indtryk af livets oplevelser 
end dette, at den former sig som en skiftevis 
"vågen" og "sovende" tilstand. 

Som følge heraf har det jordiske væsen i sin 
vågne dagsbevidsthed ingen forudsætninger for 
at få noget andet indtryk af livets oplevelse end 
dette, at den former sig som en skiftevis "vå-
gen" og "sovende" tilstand. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 343, 
afsnit 1, 
nederst 

Det er altså denne frem- og tilbageføring af 
dagsbevidstheden, der skaber dag- og natbe-
vidstheden eller overgangen mellem jegets 
fysiske aktivitet og søvn. 

Det er altså denne frem- og tilbageføring af 
dagsbevidstheden, der skaber dags- og natbe-
vidstheden eller overgangen mellem jegets 
fysiske aktivitet og søvn. 

2008 

Stk. 344, 
afsnit 1, 
nederst 

Intet under at denne "aske" ikke kan give det 
almindelige jordiske menneske nogen betryg-
gende forestilling om, at drømme er konsekven-
ser af en realistisk "vågentilværelse" hinsides 
den fysiske søvn, at de er ødelagte erindringer 
fra en højere verden, der er parallel med den 
jordiske, at de er ødelagt bevidsthedsmateriale 
for jegets udødelighed eller guddommelige 
uberørthed eller for dets identitet som herre 
over enhver form for bevidstløshed. 

Intet under at denne "aske" ikke kan give det 
almindelige jordiske menneske nogen betryg-
gende forestilling om, at drømme er konsekven-
ser af en realistisk "vågentilværelse" hinsides 
den fysiske søvn, at de er ødelagte erindringer 
fra en højere verden, der er parallel med den 
jordiske, at de er ødelagt bevismateriale for 
jegets udødelighed eller guddommelige ube-
rørthed eller for dets identitet som herre over 
enhver form for bevidstløshed. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 345, 
afsnit 2, 
nederst 

Drømmene var jo erindringer, der kun på 
unormal måde var sivede med ind i den vågne 
fysiske dagsbevidsthed og der, med undtagelse 
af ganske enkelte tilfælde, fremtrådte i en så 
ufuldkommen og forvandsket form, at man ikke 
har tillagt dem nogen væsentlig betydning. 

Drømmene var jo erindringer, der kun på 
unormal måde var sivede med ind i den vågne 
fysiske dagsbevidsthed og der, med undtagelse 
af ganske enkelte tilfælde, fremtrådte i en så 
ufuldkommen og forvansket form, at man ikke 
har tillagt dem nogen væsentlig betydning. 

2008 

Stk. 346, 
afsnit 3, 
midt 

Igennem "kosmisk kemi" skal vi nu få at se, 
som vi allerede før har nævnt, at uvidenhed og 
viden er skabte realiteter ligesåvel som alt 
andet i tilværelsen, og at livets oplevelse netop 
betinges af disse to kontrastforhold og ville 
således aldrig nogensinde kunne finde sted, 
hvis ikke den netop formede sig for væsenet 
som en evig rytmisk bevægelse fra viden til 
uvidenhed og derefter til viden igen for så atter 
at gå tilbage til uvidenheden og således evigt 
fortsættende. 

Igennem "kosmisk kemi" skal vi nu få at se, 
som vi allerede før har nævnt, at uvidenhed og 
viden er skabte realiteter ligesåvel som alt 
andet i tilværelsen, og at livets oplevelse netop 
betinges af disse to kontrastforhold og ville 
således aldrig nogensinde kunne finde sted, 
hvis ikke den netop formede sig for væsenet 
som en evig rytmisk bevægelse fra viden til 
uvidenhed og derefter til viden igen for så atter 
at gå tilbage til uvidenhed og således evigt 
fortsættende. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 346, 
afsnit 3, 
nederst 

Det tror sig et med alt timeligt. Lives herre er 
her blevet dødens bytte. 

Det tror sig ét med alt timeligt. Livets herre er 
her blevet dødens bytte. 

1) 1982 
 
2) 1982 
iht. manuskript 

Stk. 347, 
stykover-
skrift 

Jeget er forud og bagefter detaljerner i sin 
skabelse 

Jeget er forud og bagefter detaljerne i sin ska-
belse 

1982 

Stk. 350 350. Den føste grundenergi er, som tidligere 
nævnt, "instinktenergien". 

350. Den første grundenergi er, som tidligere 
nævnt, "instinktenergien". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 350, 
afsnit 2, 
øverst 

For mennesker i almindelighed dækker ordet 
"instinkt" i virkeligheden kun [...] en be-
vidsthedsegenskab. 

For mennesker i almindelighed dækker ordet 
"instinkt" i virkeligheden kun over en be-
vidsthedsegenskab. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 352, 
afsnit 1, 
nederst 

Denne energi er lige akkurat modsætningen til 
ild- eller solenergien, idet den i virkeligheden, 
hvor mærkeligt det så [...] kan lyde, er identisk 
med verdensaltets kulde. 

Denne energi er lige akkurat modsætningen til 
ild- eller solenergien, idet den i virkeligheden, 
hvor mærkeligt det så end kan lyde, er identisk 
med verdensaltets kulde. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 352, 
afsnit 5, 
øverst 

Men selv om tyngdeenergien er i overvægt, gør 
følelsesenergien sig jo stærkt gældende, og 
solområderne bliver selve kulminationen af 
eksplosioner. Her er kombinationen af [...] lyn 
og torden. Her er lyden altdominerende. 

Men selv om tyngdeenergien er i overvægt, gør 
følelsesenergien sig jo stærkt gældende, og 
solområderne bliver selve kulminationen af 
eksplosioner. Her er kulminationen af selve lyn 
og torden. Her er lyden altdominerende. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 352, 
afsnit 6, 
nederst 

Og denne bundne solenergi er det vi kalder 
"fast materie". 

Og denne bundne solenergi er det, vi kalder 
"fast materie". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 353, 
afsnit 2, 
nederst 

De larmende, buldrende og eksploderende 
solområder med de kolossale protuberanser, 
deres voldsomme magnetiske storme, der be-

De larmende, buldrende og eksploderende 
solområder med de kolossale protuberanser, 
deres voldsomme magnetiske storme, der be-

2012 
iht. manuskript 
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hersker de omliggende planeters natur og liv, 
er således i deres virkelige natur udtryk for en 
umådelig hårfin logik eller planmæssighed og 
kan derfor kun komme til at opfylde en tilsva-
rende hårfin skabelse af logik, natur eller kær-
lighed. 

hersker de omliggende planeters natur og liv, 
er således i deres virkelige natur udtryk for en 
umådelig hårfin logik eller planmæssighed og 
kan derfor kun komme til at opfylde en tilsva-
rende hårfin skabelse af logik, nytte eller kær-
lighed. 

Stk. 355, 
afsnit 4, 
øverst 

For verdensgenløsernes vedkommende, i hvem 
"intuitionsevnen" er fuldkommen og hundrede 
procents under viljens kontrol, bliver "intuiti-
onsoplevelsen en eneste stor adgang til højere 
verdeners zoner og sfærer, (...) 

For verdensgenløsernes vedkommende, i hvem 
"intuitionsevnen" er fuldkommen og hundrede 
procents under viljens kontrol, bliver "intuiti-
onsoplevelsen" en eneste stor adgang til høje-
re verdeners zoner og sfærer, (...) 

1982 

Stk. 356, 
afsnit 2, 
øverst 

Det er disse "kopier", vi kalder "erindringer . Det er disse "kopier", vi kalder "erindringer".  2008 
iht. manuskript 

Stk. 357, 
afsnit 2, 
nederst 

Det er, som nævnt, i den syvende grundenergi, 
at jegets overbevidsthed er skabt, samt skæb-
neelementet og talentkernerne. Med den byg-
ges det legeme op, igennem hvilket jeget kan 
gøre sig til herre over hver af de seks andre 
grundenergier og ved hjælp af disse skabe sin 
underbevidsthed, samt al øvrig manifestation 
og fremtræden. 

Det er, som nævnt, i den syvende grundenergi, 
at jegets overbevidsthed har sit sæde. Her 
eksisterer skæbneelementet og talentkernerne. 
Herfra bygges de legemer op, igennem hvilke 
jeget kan gøre sig til herre over hver af de seks 
andre grundenergier og ved hjælp af disse 
skabe sin underbevidsthed, samt al øvrig mani-
festation og fremtræden. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 359, 
afsnit 9, 
nederst 

Fra samme væsens "indre"tilstand kan der 
derfor kun udstrømme "salighedsenergi". 

Fra samme væsens "indre" tilstand kan der 
derfor kun udstrømme "salighedsenergi". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 360, 
afsnit 1, 
midt 

Alle væsener i "dyreriget", hvilket vil sige væ-
sener, hvis legemer eller organismer er sam-
mensat af dennes zones materiekombination, er 
derfor alle uden undtagelse "varme" væsener. 
Det betyder naturligvis ikke, at alle er lige 
"varme". Vi har jo væsener indenfor samme 
zone, vi kalder koldblodige, men disse væsener 
repræsenterer jo også en form for "varme" i 
deres kød og blod. 

Alle væsener i "dyreriget", hvilket vil sige væ-
sener, hvis legemer eller organismer er sam-
mensat af denne zones materiekombination, er 
derfor alle uden undtagelse "varme" væsener. 
Det betyder naturligvis ikke, at alle er lige 
"varme". Vi har jo væsener indenfor samme 
zone, vi kalder "koldblodede", men disse væ-
sener repræsenterer jo også en form for "var-
me" i deres kød og blod. 

1) 1982 
iht. manuskript 
 
2) 1982 
koldblodede 
 
3) 2012 
anførselstegn iht. 
manuskript 

Stk. 360, 
afsnit 4, 
øverst 

Da "tyngdeenergien kulminerer i "dyreriget", 
og den i de andre riger kun fremtræder i min-
drevægt i forhold til de øvrige energier, bliver 
"dyreriget" således den zone, i hvilken de le-
gemlige og sjælelige lidelser kulminerer.  

Da "tyngdeenergien" kulminerer i "dyreriget", 
og den i de andre riger kun fremtræder i min-
drevægt i forhold til de øvrige energier, bliver 
"dyreriget" således den zone, i hvilken de le-
gemlige og sjælelige lidelser kulminerer.  

2008 

Stk. 361, 
afsnit 2, 
midt 

Og med den tiltagende harmoni imellem "tyng-
de-", "følelses-" og "intelligensenergi bliver 
"freden" til "kærlighed".  

Og med den tiltagende harmoni imellem "tyng-
de-", "følelses-" og "intelligensenergi" bliver 
"freden" til "kærlighed".  

2008 
iht. manuskript 

Stk. 361, 
afsnit 5, 
midt 

Det rigtige menneske må endnu spise og drik-
ke, men dets føde er, som modsætning til dyre-
nes og det primitive jordiske menneskes, der 
væsentlig er andre dyrs-kød og blod, (...) 

Det rigtige menneske må endnu spise og drik-
ke, men dets føde er, som modsætning til dyre-
nes og det primitive jordiske menneskes, der 
væsentlig er andre dyrs kød og blod, (...) 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 361, 
afsnit 10, 
midt 

Man vil således forstå, at med den grove ernæ-
rings ophør er væsenets rent jordisk fysiske 
tilstand af en hel anden og langt skønnere og 
mindre fysisk natur end den, man nu kender. 

Man vil således forstå, at med den grove ernæ-
rings ophør er væsenets rent jordisk, fysiske 
tilstand af en hel anden og langt skønnere og 
mindre fysisk natur end den, man nu kender. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 361, 
afsnit 10, 
nederst 
 

Dette vil igen sige ved en fremragende materia-
lisations- og dematerialisationsevne, der tilla-
der væsenet at skabe sit fysiske legeme af visse 
andre medvæseners overskud af "sjælefluida" 
eller "åndsdufte", hvorved formeringsprocessen 
eller genfødslen bliver en slags inkarnering i 
disse "sjælematerier". Gennem kræfterne fra 
det inkarnerede væsens talentkerner for le-
gemsskabelse bliver de førnævnte "sjælekræf-
ter" så hensigtsmæssig fysisk fortættede og af 
en sådan natur, at de her bliver til en fysisk 
organisme for væsenet. 

Dette vil igen sige ved en fremragende materia-
lisations- og dematerialisationsevne, der tilla-
der væsenet at skabe sit fysiske legeme af visse 
andre medvæseners overskud af "sjælefluida" 
eller "åndsdufte", hvorved formeringsprocessen 
eller genfødslen bliver en slags inkarnering i 
disse "sjælematerier". Gennem kræfterne fra 
det inkarnerende1 væsens talentkerner for 
legemsskabelse bliver de førnævnte "sjæle-
kræfter" så hensigtsmæssig fysisk fortættede og 
af en sådan natur, at de her bliver til en fysisk 
organisme for væsenet. 
 
Note i bog: 

2008 
note 
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1 "inkarnerede" er rettet til "inkarnerende". 
 
Kommentar: 
Martinus beskriver, hvordan kræfterne fra et 
diskarneret væsens talentkerner forbinder sig 
med allerede inkarnerede væseners sjælefluida. 
Der skal derfor stå "det inkarnerende væsens 
talentkerner", forstået som det væsen, der er 
ved at inkarnere. 

Stk. 362 362. Da det her kun er opgaven at give et ka-
rakteristisk overblik over tilværelsesplanernes 
eller spiralrigernes særegenheder, må jeg, hvad 
en nærmere detaljeret analysering angår, henvi-
se til senere afsnit af "kosmisk-kemi". 

362. Da det her kun er opgaven at give et ka-
rakteristisk overblik over tilværelsesplanernes 
eller spiralrigernes særegenheder, må jeg, hvad 
en nærmere detaljeret analysering angår, henvi-
se til senere afsnit af "kosmisk kemi". 

1982 

Stk. 369, 
afsnit 4, 
øverst 

Medens det i nævnte rige er tyngdeenergien og 
dermed eksplosionsenergien i mere eller min-
dre ubundne og derfor i lemlæstende, dræben-
de og ødelæggende former, der er den førende, 
er det [...] "intuitionsenergien", der er den 
førende i spiralens højeste zone. 

Medens det i nævnte rige er tyngdeenergien og 
dermed eksplosionsenergien i mere eller min-
dre ubundne og derfor i lemlæstende, dræben-
de og ødelæggende former, der er den førende, 
er det altså "intuitionsenergien", der er den 
førende i spiralens højeste zone. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 372, 
afsnit 1, 
nederst 

Og vi har allerede lært disse at kende under 
begrebene "instinktlegemet", "intelligenslege-
met", "intuitionslegemet" og "hukommelsesle-
gemet".  

Og vi har allerede lært disse at kende under 
begreberne "instinktlegemet", "intelligensle-
gemet", "intuitionslegemet" og "hukommelses-
legemet".  

2008 
iht. manuskript 

Stk. 373, 
afsnit 1, 
midt 

Det er netop derfor, at f.eks. det jordiske men-
neske ikke kan fødes eller komme til verden, 
hvilket vil sige, få skabt sig et fysisk legeme, 
uden ved hjælp af to allerede eksisterende [...] 
legemer, som indehaves af to andre væsener. 

Det er netop derfor, at f.eks. det jordiske men-
neske ikke kan fødes eller komme til verden, 
hvilket vil sige, få skabt sig et fysisk legeme, 
uden ved hjælp af to allerede eksisterende 
fysiske legemer, som indehaves af to andre 
væsener. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 376, 
afsnit 2, 
øverst 

Og jeg er derfor nødsaget til at begrænse min 
beretning om de himmelseke verdener til de 
felter, der kan påvises som en direkte matema-
tisk følge af det jordiske menneskes tilværelse, 
dets liv og levned af i dag. 

Og jeg er derfor nødsaget til at begrænse min 
beretning om de himmelske verdener til de 
felter, der kan påvises som en direkte matema-
tisk følge af det jordiske menneskes tilværelse, 
dets liv og levned af i dag. 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 379, 
stykover-
skrift 

C-spiralen og D-spiralen D-spiralen og E-spiralen2 

 
Note i bog: 
2 "C-spiralen og D-spiralen" er rettet til "D-
spiralen og E-spiralen". 

2008 
note 

Stk. 379, 
nederst 

I henhold til senere analyser vil vi derfor kalde 
den spiral, i hvilken "jordklodevæsenet" befin-
der sig for "C-spiralen", og den, i hvilken det 
jordiske menneske fremtræder, for "D-
spiralen". 

I henhold til senere analyser vil vi derfor kalde 
den spiral, i hvilken "jordklodevæsenet" befin-
der sig for "E-spiralen"3, og den, i hvilken det 
jordiske menneske fremtræder, for "D-
spiralen". 
 
Note i bog: 
3 "C-spiralen" er rettet til "E-spiralen". 

2008 
note 

Stk. 380 380. Med hensyn til væsenernes organismer 
eller legemer i "C-spiralens" "visdomsrige" og 
"guddommelige verden", da er disse ligeledes 
af en for deres ophavs tænkeevne eller tanke-
koncentration direkte opløselig natur. Men 
hvad så med mikrovæsenerne i disse væseners 
organismer? – Disse organismer er jo identiske 
med de kloder eller verdener, på hvilke "D-
spiralens" højeste væsener har hjemsted. 

380. Med hensyn til væsenernes organismer 
eller legemer i "E-spiralens"3 "visdomsrige" 
og "guddommelige verden", da er disse ligele-
des af en for deres ophavs tænkeevne eller 
tankekoncentration direkte opløselig natur. 
Men hvad så med mikrovæsenerne i disse væ-
seners organismer? – Disse organismer er jo 
identiske med de kloder eller verdener, på 
hvilke "D-spiralens" højeste væsener har hjem-
sted. 
 
Note i bog: 
3 "C-spiralen" er rettet til "E-spiralen". 

2008 
note 

Stk. 381, 
afsnit 1, 
midt 

"Overbevidstheden" uden "underbevidsthed" 
og dermed uden "dag-" og "natbevidsthed" 
giver ikke individet evne til nogen som helst 

"Overbevidstheden" uden "underbevidsthed" 
og dermed uden "dags-" og "natbevidsthed" 
giver ikke individet evne til nogen som helst 

1) 2008 
 
2) 2008 
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form for oplevelse af livet. Derfor vil jeget 
ustandseligt være knyttet til sin "underbe-
vidsthed". Der vil således aldrig eksistere no-
get tidspunkt, hvor det er uden "dag-" eller 
"natbevidsthed", hvilket altså igen vil sige, at 
det aldrig [...] noget tidspunkt er eksisterende 
uden at opleve livet. 

form for oplevelse af livet. Derfor vil jeget 
ustandseligt være knyttet til sin "underbe-
vidsthed". Der vil således aldrig eksistere no-
get tidspunkt, hvor det er uden "dags-" eller 
"natbevidsthed", hvilket altså igen vil sige, at 
det aldrig på noget tidspunkt er eksisterende 
uden at opleve livet. 

 
3) 2012 

Stk. 383, 
afsnit 3, 
nederst 

Dets liv er her i allerhøjeste grad baseret på 
vågen "dagsbevidsthedsfunktioner". 

Dets liv er her i allerhøjeste grad baseret på 
vågne "dagsbevidsthedsfunktioner". 

1982 

Stk. 387, 
afsnit 3, 
midt 

Da "hukommelsen", som nævnt, i "den gud-
dommelige verden" er helt anderledes frem-
trædende, idet den netop kulminerer i det næste 
rige i spiralen, er det givet, at der her er en helt 
anderledes dominerende adgang til "genople-
velse" af det allerede oplevede. 

Da "hukommelsen", som nævnt, i "den gud-
dommelige verden" er helt anderledes frem-
trædende, idet den netop kulminerer i det næste 
rige i spiralen, er det givet, at der her er en helt 
anderledes dominerende adgang til "genople-
velse" af det allerede oplevede. 

2008 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 388, 
afsnit 2 

Det er således ikke alene (...), der nu i "guld-
kopieret"detaljering åbenbares levende for os i 
vor overjordiske eksistens. 

Det er således ikke alene (...), der nu i "guld-
kopieret" detaljering åbenbares levende for os 
i vor overjordiske eksistens. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 388, 
afsnit 4, 
øverst 

Her er ingen, der skal "trøstes", for her eksiste-
rer ikke noget, der skaber sorg, her er ingen 
brug for medlidenhed, for her forekommer end 
ikke selv den allermindste antydning af noget i 
retning af ulykke eller lidelser. 

Her er ingen, der skal "trøstes", for her eksiste-
rer ikke noget, der skaber sorg, her er ingen 
brug for medlidenhed, for her forekommer end 
ikke selv den allermindste antydning af noget i 
retning af ulykke eller lidelse. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 388, 
afsnit 4, 
midt 

"Du skal elske din næste som dig selv . "Du skal elske din næste som dig selv". 2008 
iht. manuskript 

Stk. 391, 
afsnit 1, 
øverst 

Og efter "intuitionsenergiens" kulmination, 
hvilket vil sige, efter væsenets allerhøjeste 
bevidsthedsudfoldelse udadtil i materien, efter 
dets allerhøjeste synliggørelse eller korrespon-
dance med medvæsenerne, degenererer denne 
ydre manifestation til fordel for væsenets erin-
drings- eller genoplevelse af sin oplevede pas-
sage gennem spiralen. 

Og efter "intuitionsenergiens" kulmination, 
hvilket vil sige, efter væsenets allerhøjeste 
bevidsthedsudfoldelse udadtil i materien, efter 
dets allerhøjeste synliggørelse eller korrespon-
dance med medvæsenerne, degenererer denne 
ydre manifestation til fordel for væsenets erin-
drings- eller genoplevelse af sin oplevede pas-
sage gennem spiralen. 

2008 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 391, 
afsnit 1, 
midt 

Uadtil bliver dets intellektuelle manifestationer 
mere og mere latente. 

Udadtil bliver dets intellektuelle manifestatio-
ner mere og mere latente.  

2008 
iht. manuskript 

Stk. 395 395. "Mineralrigets" "livsløshed" skyldes såle-
des kun den omstændighed, (...) 

395. "Mineralrigets" "livløshed" skyldes såle-
des kun den omstændighed, (...) 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 398, 
midt 

Det har jo siden den gang nu "fuldkommet 
løbet" og set den guddommelige mening og 
hensigt med væsenernes skæbner, ligesåvel de 
ulykkeliges som de lykkeliges. 

Det har jo siden den gang nu "fuldkommet 
løbet" og set den guddommelige mening og 
hensigt med væsenernes skæbner, ligesåvel de 
ulykkelige som de lykkelige. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 402, 
stykover-
skrift  

Det ser sit seksuelle liv igennem tiderne og 
dermed sin egen forvandling fra "dyr" til 
"menneske" og denne forvandlings genvordig-
heder. "Dyreseksualisme" og "menneskeseksu-
alisme", "syndefaldet" eller flokkens misfor-
ståelse af poludviklingen i væsenets bevidsthed 

Det ser sit seksuelle liv igennem tiderne og 
dermed sin egen forvandling fra "dyr" til 
"menneske" og denne forvandlings genvordig-
heder. "Dyreseksualisme" og "menneskeseksu-
alisme". "Syndefaldet" eller flokkens misfor-
ståelse af poludviklingen i væsenets bevidsthed 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 402, 
afsnit 2, 
midt 

Hvor skal væsener, hvis modsatte pol er en 
bevidstløs og dermed en endnu uanet side i 
deres egen natur, kunne forstå denne ny ten-
dens i medvæsener af deres eget køn.? – 

Hvor skal væsener, hvis modsatte pol er en 
bevidstløs og dermed en endnu uanet side i 
deres egen natur, kunne forstå denne ny ten-
dens i medvæsener af deres eget køn? – 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 402, 
afsnit 2, 
nederst 

De har naturligvis absolut kun forudsætninger 
for at møde det modsatte køn i deres egen væ-
sensnatur som en, deres højeste lykke, og flok-
kens gængse dyriske traditioner og bærende 
fundament: pattedyrets formerings- og parring-
stilstand underminerende tendens. 

De har naturligvis absolut kun forudsætninger 
for at møde det modsatte køn i deres egen væ-
sensnatur som en, deres højeste lykke, og flok-
kens gængse dyriske traditioner og bærende 
fundament: pattedyrets formerings- og parring-
stilstand, underminerende tendens. 

1982 

Stk. 403, 
midt 

Florerende utroskab, og de enkelte væseners 
mange giftemål og skilsmisser, viser, (...) 

Florerende utroskab, og de enkelte væseners 
mange giftermål og skilsmisser, viser, (...) 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 410, 
afsnit 2, 

Men da der i denne "yderside" ikke finder våg-
ne dagsbevidste funktioner sted, der af de 

Men da der i denne "yderside" ikke finder våg-
ne dagsbevidste funktioner sted, der af de 

2012 
iht. manuskript 
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øverst nævnte væsener kan anses eller opfattes som 
udtryk for vilje- eller tankemanifestationer, 
således som i deres egen verden, har disse 
væsener måttet vænne sig til at opfatte alle 
energifunktionerne i "mineralriget" som "livlø-
se". 

nævnte væsener kan sanses eller opfattes som 
udtryk for vilje- eller tankemanifestationer, 
således som i deres egen verden, har disse 
væsener måttet vænne sig til at opfatte alle 
energifunktionerne i "mineralriget" som "livlø-
se". 

Stk. 411, 
afsnit 3, 
nederst 

Og da disse heller ikke kan være blevet til uden 
i kraft af forudgående vågen bevidst viljefunk-
tioner, bliver alle "mineralrigets" funktioner 
identiske med bevidsthedsfunktioner og er 
således uomstødelige "livsytringer". 

Og da disse heller ikke kan være blevet til uden 
i kraft af forudgående vågen bevidst viljefunk-
tion, bliver alle "mineralrigets" funktioner 
identiske med bevidsthedsfunktioner og er 
således uomstødelige "livsytringer". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 417, 
nederst 

Denne visdoms indtrængen i hjerne og hjerte 
og den heraf følgende højintellektualitet, er den 
forjættede "ny himmel". 

Denne visdoms indtrængen i hjerne og hjerte 
og den heraf følgende højintellektualitet er den 
forjættede "ny himmel". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 419, 
afsnit 4, 
midt 

Som bekendt har jordkloden dog kun en sådan 
biplanet eller måne. Men at den på anden måde 
også udgør et umådeligt system med myldrende 
liv og energifunktioner, ja, er (...) 

Som bekendt har jordkloden dog kun en sådan 
biplanet eller måne. Men at jordkloden på 
anden måde også udgør et umådeligt system 
med myldrende liv og energifunktioner, ja, er 
(...) 

2008 
iht. håndskrevet 
rettelse i Martinus' 
egen bog 

Stk. 420 420. Vi er således her blevet vidne til en "ma-
krokosmisk fosterdannelse. 

420. Vi er således her blevet vidne til en "ma-
krokosmisk fosterdannelse". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 421, 
stykover-
skrift 

Alt solskin i verden er "makrokosmisk seksu-
elenergi". 

Alt solskin i verden er "makrokosmisk seksu-
alenergi". 

2008 

Stk. 421, 
afsnit 1, 
nederst 

Alt solskin i verden er således "makrokosmisk 
seksuelenergi". 

Alt solskin i verden er således "makrokosmisk 
seksualenergi". 

2008 

Stk. 422, 
stykover-
skrift 

Forelskelse er "mikrokosmisk seksuelenergi".  Forelskelse er "mikrokosmisk seksualenergi". 2008 

Stk. 425, 
øverst 

Her var deres "organisme" endnu kun frem-
trædende som en "permanent eksplosion" (stille 
ild) og "akute eksplosioner" (almindelige ek-
splosioner eller små protuberanser). 

Her var deres "organisme" endnu kun frem-
trædende som en "permanent eksplosion" (stille 
ild) og "akutte eksplosioner" (almindelige 
eksplosioner eller små protuberanser). 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 430, 
afsnit 3, 
nederst 

I makrokosmos repræsenteres en sådan zone af 
de himmellegemer, vi kalder "døende sole", og 
i jordmenneskespiralen eller mellemkosmos af 
de væsener, der befordrer "det dræbende prin-
cip". 

I makrokosmos repræsenteres en sådan zone af 
de himmellegemer, vi kalder "døende sole", og 
i jordmenneskespiralen eller mellemkosmos af 
de væsener, der befordrer "det dræbende prin-
cip". 

2008 
ikke-kursiv iht. 
manuskript 

Stk. 431, 
afsnit 1, 
øverst 

Hele deres kødelige organisme opretholdes jo 
kun i kraft af en særlig bestemt ligevægtig 
spænding imellem "tyngde-" og "følelsesnergi". 

Hele deres kødelige organisme opretholdes jo 
kun i kraft af en særlig bestemt ligevægtig 
spænding imellem "tyngde-" og "følelsesener-
gi". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 432 432. Den lavest bevidsthedsmæssige oplevelse 
af denne jongleren oplever jeget i dyreriget, 
hvor dets begyndende beherskelse eller overta-
gelse af "tyngdeenergiens" ledelse og udnyttel-
se til eksplosioner i "det dræbende princips" 
tjeneste, meget ofte på grund af uvidenhed 
bliver vendt imod det selv.  

432. Den lavest bevidsthedsmæssige oplevelse 
af denne jongleren oplever jeget i dyreriget, 
hvor dets begyndende beherskelse eller overta-
gelse af "tyngdeenergiens" ledelse og udnyttel-
se til eksplosioner i "det dræbende princips" 
tjeneste, meget ofte på grund af uvidenhed, 
bliver vendt imod det selv.  

2008 
iht. manuskript 

Stk. 435, 
afsnit 3, 
nederst 

Et verdensbillede, der kun udtrykkes i mål og 
tal, i kilo og pund, i bølgelængde og hastighe-
der, er ikke noget matematisk verdensbillede. 

Et verdensbillede, der kun udtrykkes i mål og 
tal, i kilo og pund, i bølgelængder og hastighe-
der, er ikke noget matematisk verdensbillede. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 435, 
afsnit 5, 
nederst 

Jo mere man kender dette forudgående og ef-
terfølgende, desto mere fundamental eller sand 
og dermed matematisk bliver tingenes analyse 
for endelig at nå den virkelige identitet som 
hundrede procents sandhed eller fremtræden 
som en "kosmisk analyse", (...) 

Jo mere man kender dette forudgående og ef-
terfølgende, desto mere fundamental eller sand 
og dermed matematisk bliver tingenes analyse 
for endelig at nå den virkelige identitet som 
hundrede procents sandhed eller fremtrædende 
som en "kosmisk analyse", (...) 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 437, 
afsnit 3, 
midt 

Da enhver højere intellektuel forskning af livet 
og tilværelsen urokkeligt fører til den analyse, 
"at ikke en spurv falder til jorden, uden at det 
er Guds vilje," og at endog "vore hovedhår er 
talte", ligesom "det, et menneske sår, det skal 

Da enhver højere intellektuel forskning af livet 
og tilværelsen urokkeligt fører til den analyse, 
"at ikke en spurv falder til jorden, uden at det 
er Guds vilje", og at endog "vore hovedhår er 
talte", ligesom "det, et menneske sår, det skal 

2008 
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det høste", vil det således, kosmisk set, være 
umuligt for noget væsen at opleve noget, det 
ikke selv har sået eller er det dybeste ophav til. 

det høste", vil det således, kosmisk set, være 
umuligt for noget væsen at opleve noget, det 
ikke selv har sået eller er det dybeste ophav til. 

Stk. 437, 
afsnit 4, 
midt 

Ja "skurken" har i virkeligheden været den 
guddommelige jordbund, i hvilken ens "sæd" 
har kunnet trives. 

Ja, "skurken" har i virkeligheden været den 
guddommelige jordbund, i hvilken ens "sæd" 
har kunnet trives. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 440 440. En kontrast til dette uvidenskabelige ver-
densbillede er således den kosmiske analyse, vi 
her igennem symbol [...] 9 har fået af grund-
energiernes kombination og kredsløb. 

440. En kontrast til dette uvidenskabelige ver-
densbillede er således den kosmiske analyse, vi 
her igennem symbol nr. 9 har fået af grund-
energiernes kombination og kredsløb. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 441, 
øverst 

Kun en sjælelig uberørthed af alle de timelige 
foreteelsers indvirkning på sansesættet kan 
skabe den ro og upartiskhed, igennem hvilket 
det timeliges forbindelse med virkeligheden 
uhindret kan skues. 

Kun en sjælelig uberørthed af alle de timelige 
foreteelsers indvirkning på sansesættet kan 
skabe den ro og upartiskhed, igennem hvilken 
det timeliges forbindelse med evigheden uhin-
dret kan skues. 

1) 2012 
iht. manuskript 
 
2) 2012 
iht. manuskript 

Stk. 442, 
øverst 

Vi har set, at denne fremtrådte i seks store fra 
hverandre afvigende grundarter, der på basis af 
en syvende energis tilstedeværelse dog evigt er 
tilknyttet hverandre i et urokkeligt samarbejde, 
hvis ligeså evige resultater er et kredsløb, vi i 
"Livets Bog" har lært at kende under begrebet 
"spiralen". 

Vi har set, at denne fremtrådte i seks store fra 
hverandre afvigende grundarter, der på basis af 
en syvende energis tilstedeværelse dog evigt er 
tilknyttet hverandre i et urokkeligt samarbejde, 
hvis ligeså evige resultat er et kredsløb, vi i 
"Livets Bog" har lært at kende under begrebet 
"spiralen". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 453, 
afsnit 2, 
nederst 

– "hævner eder ikke selv i elskelige, jeg vil 
betale, siger den Herre Zebaot", – 

– "hævner eder ikke selv I elskelige, jeg vil 
betale, siger den Herre Zebaot", – 

1982 

Stk. 455, 
afsnit 1, 
nederst 

Dennne erindring fornemmes derfor ikke af 
individet som en erindring, men derimod som 
et slags fantasibillede. 

Denne erindring fornemmes derfor ikke af 
individet som en erindring, men derimod som 
et slags fantasibillede. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 457, 
nederst 

Og med dette tankeklimas permanente fore-
komst i individets væsen indgår den kosmiske 
bevidsthed" atter i dagsbevidstheden, og indi-
videt fortsætter sin spiralpassage ind igennem 
de intellektuelle verdener. 

Og med dette tankeklimas permanente fore-
komst i individets væsen indgår den "kosmiske 
bevidsthed" atter i dagsbevidstheden, og indi-
videt fortsætter sin spiralpassage ind igennem 
de intellektuelle verdener. 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 461, 
afsnit 2, 
øverst 

461. Den "kosmiske bevidsthed" udgør således, 
som vi her har set, et kredsløb. Den har et la-
tent stadium, hvorfra den tiltager henimod en 
kulmination, hvorfra den atter aftager henimod 
en latent tilstand og former hele det levende 
væsens oplevelse af livet med dette sit kreds-
løb. 
    En hvilken som helst form for udfoldelse af 
bevidsthed hos nævnte væsen udgør således i 
virkeligheden et studium af, eller repræsente-
rer et forhold til, "kosmisk bevidsthed". 

461. Den "kosmiske bevidsthed" udgør således, 
som vi her har set, et kredsløb. Den har et la-
tent stadium, hvorfra den tiltager henimod en 
kulmination, hvorfra den atter aftager henimod 
en latent tilstand og former hele det levende 
væsens oplevelse af livet med dette sit kreds-
løb. 
    En hvilken som helst form for udfoldelse af 
bevidsthed hos nævnte væsen udgør således i 
virkeligheden stadier af "kosmisk bevidsthed". 
Alle eksisterende tankeklimaer repræsenterer 
forhold til "kosmisk bevidsthed". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 463, 
afsnit 1, 
midt 

Og der ville da aldrig nogen sinde være opstået 
noget, der hed "fysiske tilværelse". 

Og der ville da aldrig nogen sinde være opstået 
noget, der hed "fysisk tilværelse". 

1982 

Stk. 463, 
afsnit 4, 
nederst 

Og den for os, igennem de fremtrædende ma-
krokosmiske energier eller naturkræfter, afslø-
rede logik får her sin fuldkomne forklaring, 
ligesom begrebet "guddom" eller "forsyn" og 
de levende væseneres fremtræden i "Guds 
billede efter hans lignelse" ligeledes her får sin 
retfærdiggørelse. 

Og den for os, igennem de fremtrædende ma-
krokosmiske energier eller naturkræfter, afslø-
rede logik får her sin fuldkomne forklaring, 
ligesom begrebet "guddom" eller "forsyn" og 
de levende væseners fremtræden i "Guds bille-
de efter hans lignelse" ligeledes her får sin 
retfærdiggørelse. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 465, 
afsnit 1, 
midt 

De automatiske funktioner udløser sig i orga-
nismeskabelse, hvilket vil sige skabelsen af de 
seks manifestationslegemer: instinkt-, tyngde-, 
følelse-, intelligens-, intuitions- og hukommel-
seslegemet, der tilsammen danner den del af 
jegets bevidsthed, vi kalder "underbevidsthe-
den". 

De automatiske funktioner udløser sig i orga-
nismeskabelse, hvilket vil sige skabelsen af de 
seks manifestationslegemer: instinkt-, tyngde-, 
følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommel-
seslegemet, der tilsammen danner den del af 
jegets bevidsthed, vi kalder "underbevidsthe-
den". 

2008 

Stk. 465, 
afsnit 2, 

Disse seks legemer er redskaber for individets 
jongleren med, eller beherskelse af, de seks 

Disse seks legemer er redskaber for individets 
jongleren med, eller beherskelse af, de seks 

2012 
iht. manuskript 
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øverst tilsvarende grundenergier i tilværelsen. 
    Og samme væsens dagsbevidsthed må da 
også have midlertidig karakter eller natur, alt 
efter det underbevidsthedslegeme og den heri-
gennem beherskende grundenergis natur, der i 
øjeblikket bærer jegets bevidsthed. 

tilsvarende grundenergier i tilværelsen. 
    Og samme væsens dagsbevidsthed må da 
også have midlertidig karakter eller natur, alt 
efter det underbevidsthedslegeme og den heri-
gennem beherskede grundenergis natur, der i 
øjeblikket bærer jegets bevidsthed. 

Stk. 468 468. Hele dette bevidsthedsliv har altså sit 
dybeste sæde i "evighedslegemet". Herfra ud-
sender væsenet enten bevidst eller ubevidst 
sine impulser, og hertil går konsekvenserne af 
de udsendte impulser tilbage. Og det pågæl-
dende væsens åbenbaring eller tilkendegivelse 
af sin tilstedeværelse i livet eller tilværelsen 
bliver [...] fuldstændigt et udtryk for disse im-
pulsers særlige natur eller karakter. 

468. Hele dette bevidsthedsliv har altså sit 
dybeste sæde i "evighedslegemet". Herfra ud-
sender væsenet enten bevidst eller ubevidst 
sine impulser, og hertil går konsekvenserne af 
de udsendte impulser tilbage. Og det pågæl-
dende væsens åbenbaring eller tilkendegivelse 
af sin tilstedeværelse i livet eller tilværelsen 
bliver således fuldstændigt et udtryk for disse 
impulsers særlige natur eller karakter. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 472 472. Igennem et hvilket som helst levende væ-
sen strømmer der altså i dette øjeblik, i form af 
dets kosmiske mentale manifestation eller syn-
liggørelse, enten "vinterkulde", "forårsblæst", 
"sommersol" eller "efterårståge og fugtighed". 

472. Igennem et hvilket som helst levende væ-
sen strømmer der altså i dette øjeblik, i form af 
dets kosmiske mentale manifestation eller syn-
liggørelse, enten "vinterkulde", "forårsblæst", 
"sommersol" eller "efterårståge og -fugtighed". 

2012 

Stk. 474 474. Ligesom det levende væsen lever i en 
atmosfære af fysiske energier, en atmosfære 
med hvilket dets jegs energier må forbinde sig 
og vekselvirke, således lever det ligeledes i en 
atmosfære af tankeenergier, med hvilken de 
også må vekselvirke. 

474. Ligesom det levende væsen lever i en 
atmosfære af fysiske energier, en atmosfære 
med hvilken dets jegs energier må forbinde sig 
og vekselvirke, således lever det ligeledes i en 
atmosfære af tankeenergier, med hvilken de 
også må vekselvirke. 

1958 

Stk. 474, 
afsnit 2, 
nederst 

Det vil igen sige, at de hver især stiler imod 
forskellige mål, har forskellige ønsker og er 
hermed højst forskellige indstillet til alt og alle. 

Det vil igen sige, at de hver især stiler imod 
forskellige mål, har forskellige ønsker og er 
hermed højst forskelligt indstillet til alt og alle. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 476, 
afsnit 3, 
øverst 

Så umådeligt stærkt og fundamentalt har dette 
princip været, at det endnu i en vis udstrækning 
skaber betingende livszoner (stater), selv om 
der nu eksisterer mange flokdannelser, der er 
temmelig skrøbelige, idet de rummer i sig væ-
sener, i hvis medlemsskab ofte spores så stor 
træthed, at de går ud af flokken. 

Så umådeligt stærkt og fundamentalt har dette 
princip været, at det endnu i en vis udstrækning 
skaber betingende livszoner (stater), selv om 
der nu eksisterer mange flokdannelser, der er 
temmelig skrøbelige, idet de rummer i sig væ-
sener, i hvis medlemskab ofte spores så stor 
træthed, at de går ud af flokken. 

2008 

Stk. 479, 
afsnit 3, 
midt 

Men for det fysiske øje vil den nærmest frem-
træde som udgørende en "flok", fordi "stoffet" 
(sammenslutningen) er her på så nært hold, at 
øjet med lethed opfatter grundelementerne, de 
enkelte inidvider. 

Men for det fysiske øje vil den nærmest frem-
træde som udgørende en "flok", fordi "stoffet" 
(sammenslutningen) er her på så nært hold, at 
øjet med lethed opfatter grundelementerne, de 
enkelte individer. 

1958 
iht. manuskript 

Stk. 482, 
afsnit 3, 
midt 

Da det synlige felt dermed kun er et brudstykke, 
måske ovenikøbet et meget lille brudstykke, af 
den ukendte helhed, kan det ikke med fysisk 
dagsbevidsthed gøre sig helhedens analyse og 
fulde struktur begribeligt. 

Da det synlige felt dermed kun er et brudstykke, 
måske ovenikøbet et meget lille brudstykke, af 
den ukendte helhed, kan det ikke med fysisk 
dagsbevidsthed gøre sig helhedens analyse og 
fulde struktur begribelig. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 485 485. Alt "stof" i verdensaltet, ligegyldigt hvor 
og hvorledes det så end måtte forekomme, vil 
således, som før nævnt, være identisk med 
sammensluttede levende væsener, være flok 
eller blokdannelser. 

485. Alt "stof" i verdensaltet, ligegyldigt hvor 
og hvorledes det så end måtte forekomme, vil 
således, som før nævnt, være identisk med 
sammensluttede levende væsener, være flok- 
eller blokdannelser. 

2012 

Stk. 487, 
afsnit 2, 
øverst 

Når alle disse stofarter, som nævnt, er bevæ-
gelse, og bevægelse er skabelse, og skabelse er 
bevidsthedsudfoldelse, og denne udfoldelse er 
manifestation af tanke, bliver alle eksisterende 
stoffer eller stofarter til tankeklimaer, til atmo-
sfære. 

Når alle disse stofarter, som nævnt, er bevæ-
gelse, og bevægelse er skabelse, og skabelse er 
bevidsthedsudvidelse, og denne udfoldelse er 
manifestation af tanke, bliver alle eksisterende 
stoffer eller stofarter til tankeklimaer, til atmo-
sfære. 
 
Kommentar: 
Konverteringsfejl opstået ved bogens digitali-
sering, hvor teksten skannes og ocr-læses. 
Fejlen vil blive rettet i næste udgave af bogen 
(og er ikke talt med i ovenstående statistik). 

2008 

Stk. 488, Hvad er det andet end kredsløbets princip, der Hvad er det andet end kredsløbets princip, der 2012 
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afsnit 1, 
midt 

får lokomotivet til at gungre hen ad kontinen-
tets skinneveje? – 

får lokomotivet til at gungre hen ad kontinen-
ternes skinneveje? – 

iht. manuskript 

Stk. 490, 
afsnit 1, 
midt 

De ser, hvorledes de nævnte væseners oplevelse 
af den guddommelige "tale", der i realiteten er 
kulminerende kærlighed og dermed samtidig er 
kulminationen af højintellektualitet, hvilket vil 
sige harmonisk følelses- og intelligensbetonet 
bevidsthedsudfoldelse, endnu slet ikke engang 
opleves som et væsens tale, men som blinde 
naturkræfters [...] spil, som individløs, underti-
den altødelæggende dæmonisk magtudfoldelse, 
som de rædselslagent kæmper imod eller flyg-
ter for. 

De ser, hvorledes de nævnte væseners oplevelse 
af den guddommelige "tale", der i realiteten er 
kulminerende kærlighed og dermed samtidig er 
kulminationen af højintellektualitet, hvilket vil 
sige harmonisk følelses- og intelligensbetonet 
bevidsthedsudfoldelse, endnu slet ikke engang 
opleves som et væsens tale, men som blinde 
naturkræfters tilfældige spil, som individløs, 
undertiden altødelæggende dæmonisk magtud-
foldelse, som de rædselsslagent kæmper imod 
eller flygter for. 

1) 2012 
iht. manuskript 
 
2) 2008 

Stk. 490, 
afsnit 1, 
nederst 

Der, hvor de møder den kosmiske kærlighed, 
misforstår de ofte situationen så grusomt, at de 
flænser og flår den kærtegnende hånd, de lem-
læster, skænder og myrder ofte de væsener, der 
i særlig grad var dele af Faderens lyse åsyn, 
ligesom de også tit udøver [...] tortur mod alle 
de væsener, der er de eneste, igennem hvilke 
Faderen kan hjælpe dem. 

Der, hvor de møder den kosmiske kærlighed, 
misforstår de ofte situationen så grusomt, at de 
flænser og flår den kærtegnende hånd, de lem-
læster, skænder og myrder ofte de væsener, der 
i særlig grad var dele af Faderens lyse åsyn, 
ligesom de også tit udøver band og tortur mod 
alle de væsener, der er de eneste, igennem 
hvilke Faderen kan hjælpe dem. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 490, 
afsnit 2, 
nederst 

De nævnte væsener udøver således, i deres 
misforståelse eller uvidenhed, direkte tortur, 
myrderi og lemlæstelsesprocesser i den gud-
dommelige bevidsthed, i hvilken de leve, røres 
og ere. 

De nævnte væsener udøver således, i deres 
misforståelse eller uvidenhed, direkte tortur, 
myrderi og lemlæstelsesprocesser i den gud-
dommelige bevidsthed, i hvilken "de leve, røres 
og ere". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 491, 
afsnit 1, 
nederst 

Denne gudsdyrkelse er lovprisning af det, vi 
kalder hævnen. I hævnens lovprisning hylder 
man netop princippet øje for øje og tand for 
tand. 

Denne "gudsdyrkelse" er lovprisning af det, vi 
kalder "hævnen". I hævnens lovprisning hyl-
der man netop princippet "øje for øje og tand 
for tand". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 494 494. Men når vi ser, at noget af det mest hårde 
eller fortættede stof her på jorden således bli-
ver til "himmelrum", i hvilket de faste partik-
ler" bliver et rent minimum, (...) 

494. Men når vi ser, at noget af det mest hårde 
eller fortættede stof her på jorden således bli-
ver til "himmelrum", i hvilket de "faste partik-
ler" bliver et rent minimum, (...) 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 496 496. Da alt "stof" er "lys", bliver al oplevelse 
det samme som oplevelse af" lys". 

496. Da alt "stof" er "lys", bliver al oplevelse 
det samme som oplevelse af "lys". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 497, 
nederst 

Og det er disse "skabte ting", vi giver navne og 
udtrykker som: naturen, havet, skyerne, blom-
sterne, dyrene, menneskene, huse, møbler, 
maskiner, tanker, bevidsthed, handlinger osv 

Og det er disse "skabte ting", vi giver navne og 
udtrykker som: naturen, havet, skyerne, blom-
sterne, dyrene, menneskene, huse, møbler, 
maskiner, tanker, bevidsthed, handlinger osv. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 498, 
nederst 

Dernæst kommer samme skalas andre farver i 
den allerede tidligere nævnte rækkefølge: 
"orange", "gul", "grøn" osv for tilsidst at ende 
med den "violette". 

Dernæst kommer samme skalas andre farver i 
den allerede tidligere nævnte rækkefølge: 
"orange", "gul", "grøn" osv. for tilsidst at ende 
med den "violette". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 499, 
afsnit 2, 
midt 

Alt, hvad vi er i stand til at se, fremtræder med 
farver, alt, hvad vi er i stand til at analysere og 
gøre til tro og viden, oplever vi igennem "B-
perspektivet", medeens alt, hvad vi oplever i 
form af "hvid" farve, (...) 

Alt, hvad vi er i stand til at se, fremtræder med 
farver, alt, hvad vi er i stand til at analysere og 
gøre til tro og viden, oplever vi igennem "B-
perspektivet", medens alt, hvad vi oplever i 
form af "hvid" farve, (...) 

1982 

Stk. 504, 
afsnit 3, 
midt 

Det er lige meget, om vi ser ind i solens lys 
eller ind i nattens mørke, det er lige meget, om 
vi skuer ind i makrokosmos vældige sol- eller 
stjernebyer, eller vi lader vore "kosmiske san-
ser" bære os ind i mikrokosmos svindende 
lidenhed, det er lige meget, om det er skikkel-
ser, former, farver, der kommer til syne for vort 
blik, eller det er tanker, følelser, glæder og 
sorger, der fremtæder i vor fornemmelse af 
livet, så er det "X1", tilværelsens allerhøjeste 
element, Guddommens eget altomspændende 
jeg, vi er stedet overfor, kun adskilt fra os selv 
ved "perspektivprincippets" "farvende briller". 

Det er lige meget, om vi ser ind i solens lys 
eller ind i nattens mørke, det er lige meget, om 
vi skuer ind i makrokosmos' vældige sol- eller 
stjernebyer, eller vi lader vore "kosmiske san-
ser" bære os ind i mikrokosmos' svindende 
lidenhed, det er lige meget, om det er skikkel-
ser, former, farver, der kommer til syne for vort 
blik, eller det er tanker, følelser, glæder og 
sorger, der fremtræder i vor fornemmelse af 
livet, så er det "X1", tilværelsens allerhøjeste 
element, Guddommens eget altomspændende 
jeg, vi er stedet overfor, kun adskilt fra os selv 
ved "perspektivprincippets" "farvende briller". 

1) 2008 
 
2) 2008 
iht. manuskript 

Stk. 512, 
midt 

Dets "anelse" om hvilke energier, der er beha-
gelige, og hvilke der er ubehagelige for dets 

Dets "anelse" om hvilke energier, der er beha-
gelige, og hvilke der er ubehagelige for dets 

2008 
iht. manuskript 



 11

egen fremtræden i tilværelsen, bliver stærkere 
og stærkere, for tilsidst at blive til vished, hvil-
ket vil sige bevidst "tanke". 

egen fremtræden i tilværelsen, bliver stærkere 
og stærkere for tilsidst at blive til vished, hvil-
ket vil sige bevidst "tanke". 

Stk. 512, 
nederst 

Og med dette stadiums indtræden af tiltræks-
nings- og frastødningsprocessen er væsenet 
ikke mere en "plante", men er blevet til et 
"dyr". 

Og med dette stadiums indtræden af tiltræk-
nings- og frastødningsprocessen er væsenet 
ikke mere en "plante", men er blevet til et 
"dyr". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 517, 
afsnit 1, 
nederst 

Tankeklimaerne bliver derved umådeligt varie-
rende. Og hele bevidsthedslivet er således 
udgørende mere eller mindre bevidste "energi-
blandinger og de heraf følgende reaktioner. 

Tankeklimaerne bliver derved umådeligt varie-
rende. Og hele bevidsthedslivet er således 
udgørende mere eller mindre bevidste "energi-
blandinger" og de heraf følgende reaktioner. 

1982 

Stk. 518 518. Da væsenet i spiralens første riger (...), 
ligesåvel igennem den medfødt automatfunkti-
on eller "C-viden", som igennem den begyn-
dende ny "A-viden" og "B-viden". 

518. Da væsenet i spiralens første riger (...), 
ligesåvel igennem den medfødte automatfunk-
tion eller "C-viden", som igennem den begyn-
dende ny "A-viden" og "B-viden". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 518, 
afsnit 2 

Da væsenets højeste "selv" eller "jeg" også 
udtrykkes som "ego", [...] bliver "selviskhed" 
også udtrykt under begrebet "egoisme". 

Da væsenets højeste "selv" eller "jeg" også 
udtrykkes som "ego", og "selviskhed" er det 
samme som udelukkende at tjene dette 
"ego", bliver "selviskhed" også udtrykt under 
begrebet "egoisme". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 522, 
afsnit 3, 
nederst 

Alt, hvad vi ser: vor egen organisme, huse, 
marker, skove, hav og land, sole, stjerner og 
mælkeveje, alt, hvad vi kalder "stof" eller 
"ting", er således i realiteten kun "eksplosions-
hæmninger. 

Alt, hvad vi ser: vor egen organisme, huse, 
marker, skove, hav og land, sole, stjerner og 
mælkeveje, alt, hvad vi kalder "stof" eller 
"ting", er således i realiteten kun "eksplosions-
hæmninger". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 526, 
afsnit 1, 
øverst 

"Tyngdekraft er manifestation af "begær", 
"begær" er manifestation af "tiltrækning" og 
"frastødning". 

"Tyngdekraft" er manifestation af "begær", 
"begær" er manifestation af "tiltrækning" og 
"frastødning". 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 526, 
afsnit 2, 
nederst 

Uden denne kundskab vil væsenet uværgerligt 
blive ved med at handle i blinde og dermed 
gøre sin egen omgang med energierne eller 
"eksplosionerne" til et tyrani imod sig selv og 
blive en slave af den skæbne, hvis herre det 
skulle være. 

Uden denne kundskab vil væsenet uvægerligt 
blive ved med at handle i blinde og dermed 
gøre sin egen omgang med energierne eller 
"eksplosionerne" til et tyranni imod sig selv og 
blive en slave af den skæbne, hvis herre det 
skulle være. 

1) 2008 
iht. manuskript 
 
2) 2008 

Stk. 528, 
afsnit 3, 
øverst 

Det levende Væsens naturlige Funktion eller 
Opbyggelse af Livet vil derved i Virkeligheden 
være en evigt fortsættende Opbyggelse og Ved- 
ganer er endnu i stor Udstrækning ukendt af 
det jordiske Menneske. ligeholdelse af de 
Organer eller Legemer, det skal bruge til Mani-
festation af Tilværelse. 

Det levende Væsens naturlige Funktion eller 
Opbyggelse af Livet vil derved i Virkeligheden 
være en evigt fortsættende Opbyggelse og Ved- 
[...] ligeholdelse af de Organer eller Legemer, 
det skal bruge til Manifestation af Tilværelse. 

1958 
iht. manuskript 

Stk. 531 531. Men denne, af jeget og "urbegæret" bestå-
ende enhed, er endnu ikke noget "levende væ-
sen". Vi er her endnu kun ved analysen af det-
tes første princip: "X1". Det er ikke nok, at der 
er et "noget", der kan udstråle tiltrækningskraft. 
Et jeg og et ønske er ikke nogen "synliggørel-
se", hverken af jeget eller "ønsket" og rummer i 
sig selv ikke nogen som helst grund eller form 
for ønskets opfyldelse. 

531. Men denne, af jeget og "urbegæret" bestå-
ende enhed, er endnu ikke noget "levende væ-
sen". Vi er her endnu kun ved analysen af det-
tes første princip: "X1". Det er ikke nok, at der 
er et "noget", der kan udstråle tiltrækningskraft. 
Et jeg og et ønske er ikke nogen "synliggørel-
se", hverken af jeget eller "ønsket" og rummer i 
sig selv ikke nogen som helst grad eller form 
for ønskets opfyldelse. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 532, 
afsnit 2, 
nederst 

I realiteten forekommer disse sammenknyttede 
til en sammenarbejdende enhed, men hver især 
bevarende sin specielle og for samarbejdet 
livsvigtige egenskab. 

I realiteten forekommer disse sammenknyttede 
til en samarbejdende enhed, men hver især 
bevarende sin specielle og for samarbejdet 
livsvigtige egenskab. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 534, 
afsnit 4, 
nederst 

Men da ethvert levende væsen også udgør en 
manifestation eller frembringelse i form af dets 
organisme, bliver dets identitet som "X3" eller 
som "noget nr. 3" på samme måde [...] urokke-
lig kendsgerning. 

Men da ethvert levende væsen også udgør en 
manifestation eller frembringelse i form af dets 
organisme, bliver dets identitet som "X3" eller 
som "noget nr. 3" på samme måde en urokkelig 
kendsgerning. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 537, 
afsnit 2, 
midt 

Det mindste støvfnug rummer på denne måde 
den samme uendelighed som de "3 meter" eller 
en hvilken som helst anden form for målenhed. 

Det mindste støvfnug rummer på denne måde 
den samme uendelighed som de "3 meter" eller 
en hvilken som helst anden form for måleen-
hed. 

2008 

Stk. 538, At mene det modsatte heraf er det samme som At mene det modsatte heraf er det samme som 2012 
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afsnit 2, 
midt 

at tro på, at "noget" kan komme af "intet". 
Dette "intet" måtte [...] være ophav til enhver 
form for "noget". 

at tro på, at "noget" kan komme af "intet". 
Dette "intet" måtte så være ophav til enhver 
form for "noget". 

iht. manuskript 

Stk. 539, 
afsnit 2, 
midt 

Vi så "det ubegrænsede" (noget nr. 1) skabte en 
modsætning til sig selv. 

Vi så, at "det ubegrænsede" (noget nr. 1) skab-
te en modsætning til sig selv. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 540, 
afsnit 3, 
øverst 

Denne dets høje identitet hviler altså udeluk-
kende på den omstændighed, at "noget nr. 3" er 
udgørende illusioner. 
    Men da illusioner eksisterer, udgør "noget 
nr. 3", der jo er illusionernes verden, således 
en art virkelighed, men ikke i form, skikkelse, 
volumen eller kort sagt ikke i noget, der er 
tilgængeligt for sanserne, idet et sådant "no-
get" kun kan eksistere som "en begrænset uen-
delighed" og dermed er afslørende begræns-
ningen som illusion. 

Denne dets høje identitet hviler altså udeluk-
kende på den omstændighed, at "noget nr. 3" er 
udgørende illusioner. 
    Men da illusionerne eksisterer, udgør "noget 
nr. 3", der jo er illusionernes verden, således 
en art virkelighed, men ikke i form, skikkelse, 
volumen eller kort sagt ikke i noget, der er 
tilgængeligt for sanserne, idet et sådant "no-
get" kun kan eksistere som "en begrænset uen-
delighed" og dermed er afslørende begræns-
ningen som illusion. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 542, 
afsnit 4, 
nederst 

Da jorden udgør et brudstykke af endnu større 
systemer, der hver især fører jorden frem i så 
mange forskellige retninger, at alle verden-
hjørner er repræsenterede, vil vor bevægelse 
med flyvemaskinen være en hundrede procents 
illusion. 

Da jorden udgør et brudstykke af endnu større 
systemer, der hver især fører jorden frem i så 
mange forskellige retninger, at alle verdens-
hjørner er repræsenterede, vil vor bevægelse 
med flyvemaskinen være en hundrede procents 
illusion. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 547, 
stykover-
skrift  

Det vi kalder "menneske", "dyr", "planter" 
eller "mineral" er illusoriske iklædninger af 
"noget, som er". 

Det vi kalder "menneske", "dyr", "plante" eller 
"mineral" er illusoriske iklædninger af "noget, 
som er". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 551, 
afsnit 2, 
øverst 

Da vi netop, med nærværende analyser, befin-
der os i livsanalyserækkens allerøverste del og 
således er hinsides eller over skabeevnen, er 
det klart, at her må analyserækkens detaljer 
blive enklere og enklere, indtil der kun var én 
eneste detalje tilbage, nemlig det "noget", som 
ikke kan udslettes og derfor evigt vil fremtræde 
som altets "årsagsløse årsag", det eneste eksi-
sterende absolutte "noget som er" eller ver-
densaltets absolut eneste "faste punkt". 

Da vi netop, med nærværende analyser, befin-
der os i livsanalyserækkens allerøverste del og 
således er hinsides eller over skabeevnen, er 
det klart, at her måtte analyserækkens detaljer 
blive enklere og enklere, indtil der kun var én 
eneste detalje tilbage, nemlig det "noget", som 
ikke kan udslettes og derfor evigt vil fremtræde 
som altets "årsagsløse årsag", det eneste eksi-
sterende absolutte "noget som er" eller ver-
densaltets absolut eneste "faste punkt". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 554, 
midt 

Det er af denne mørke situation vore analyser 
skulle udfri den lidende og søgende forsker. 

Det er af denne mørke situation, vore analyser 
skulle udfri den lidende og søgende forsker. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 556, 
afsnit 2, 
midt 

"Urbegæret" holdtes altså i funktion nedenfra, 
hvilket vil sige, at alle oplevelser og tilstande i 
et væsens nuværende daglige liv bliver årsag til 
nævnte begærs kommende fremtræden eller 
tilstedeværelse i det samme væsens bevidsthed. 

"Urbegæret" holdes altså i funktion nedenfra, 
hvilket vil sige, at alle oplevelser og tilstande i 
et væsens nuværende daglige liv bliver årsag til 
nævnte begærs kommende fremtræden eller 
tilstedeværelse i det samme væsens bevidsthed. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 556, 
afsnit 2, 
nederst 

Al manifestation af liv ligger således i den del 
af "det treenige princip", der udgøres af X2" 
og "X3". 

Al manifestation af liv ligger således i den del 
af "det treenige princip", der udgøres af "X2" 
og "X3". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 557, 
afsnit 1, 
midt 

Hvis kun "X2" og "X3" eksisterede, ville der 
lige akkurat mangle det "noget", der betinger, 
at tilværelsen ikke er [...] "intet". 

Hvis kun "X2" og "X3" eksisterede, ville der 
lige akkurat mangle det "noget", der betinger, 
at tilværelsen ikke er et "intet". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 557, 
afsnit 2, 
nederst 

Dette ophav er netop i sin højeste instans ud-
gørende det absolutte "noget, som er", eller 
lige akkurat det "noget", der hæver de levende 
væsener op over maskinernes plan, således at 
de ikke ligesom disse er døde apparater med 
bevidstløse automatfunktioner. 

Dette ophav er netop i sin højeste instans ud-
gørende det absolutte "noget, som er", eller 
lige akkurat det "noget", der hæver de levende 
væsener op over maskinernes plan, således at 
de ikke ligesom disse er døde apparater med 
bevidstløse automatfunktioner. 

2008 
kursiv iht. manu-
skript 

Stk. 562 562. Men når det således er en kendsgerning, 
at forskerens fremtræden eller manifestation 
består af planmæssige detaljer, bliver "tænk-
ning" og dermed "bevidsthed" eller " liv" lige-
ledes til kendsgerning, thi "planskabelse" er det 
samme som "ideskabelse , og "ideskabelse" 
uden "tænkning" er en umulighed. 

562. Men når det således er en kendsgerning, 
at forskerens fremtræden eller manifestation 
består af planmæssige detaljer, bliver "tænk-
ning" og dermed "bevidsthed" eller "liv" lige-
ledes til kendsgerning, thi "planskabelse" er det 
samme som "ideskabelse", og "ideskabelse" 
uden "tænkning" er en umulighed. 

1) 2012 
iht. manuskript 
 
2) 1982 

Stk. 564, 
nederst 

Dette er mysteriets grundfacit nr. 6. Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 6. 1982 
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Stk. 565, 
nederst 

Dette er mysteriets grundfacit nr. 7. Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 7. 2008 

Stk. 569 569. Da de levende væseners organismer er 
hensigtsmæssigt opbyggede eller er skabte 
redskaber for midlertidige manifestationsarter, 
bevidsthedstilstande eller former for oplevelse 
af liv, ville det være højst uhyggeligt, samtidigt 
med, at det ville være umuligt at forbinde i 
kontakt med en kulminerende retfærdighed 
eller kærlighed, den omstændighed, at den 
såkaldte "død" ikke skulle eksistere. 

569. Da de levende væseners organismer er 
hensigtsmæssigt opbyggede eller [...] skabte 
redskaber for midlertidige manifestationsarter, 
bevidsthedstilstande eller former for oplevelse 
af liv, ville det være højst uhyggeligt, samtidigt 
med, at det ville være umuligt at forbinde i 
kontakt med en kulminerende retfærdighed 
eller kærlighed, den omstændighed, at den 
såkaldte "død" ikke skulle eksistere. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 570 570. Da nogle af de her fremførte grundfacitter 
af livsmysteriet på visse punkter kolliderer med 
den i dag fremtrædende autoritative kirkelige 
opfattelse af livsmysteriet, vil det være gavn-
ligt, inden vi går videre i vor forskning af my-
steriets grundfacitter, at dvæle lidt ved disse 
kollisioner for derigennem at skaffe os et orien-
terende overblik. 

570. Da nogle af de her fremførte grundfacitter 
af livsmysteriet på visse punkter kolliderer med 
den i dag fremtrædende autoritative kirkelige 
opfattelse af livsmysteriet, vil det være gavn-
ligt, inden vi går videre i vor forskning af livs-
mysteriets grundfacitter, at dvæle lidt ved 
disse kollisioner for derigennem at skaffe os et 
orienterende overblik. 

1982 

Stk. 570, 
afsnit 3, 
midt 

Kan det være (...) denne ene ting: "arvelig-
hed"? – hvad eller hvem står bag ved "udde-
lingen" af disse højst forskellige former for 
"arvelighed? 

Kan det være (...) denne ene ting: "arvelig-
hed"? – Hvad eller hvem står bag ved "udde-
lingen" af disse højst forskellige former for 
"arvelighed"? 

1) 2008 
iht. manuskript 
 
2) 2012 
iht. manuskript 

Stk. 570, 
afsnit 4, 
midt 

Den himmelske retfærdighed bliver her synlig 
som den jordiske langt underlegen, thi i denne 
sidstnævnte er der ingen, der kan få lov til at 
påtage sig så og så mange års tugthus eller [...] 
straf for et andet væsen. 

Den himmelske retfærdighed bliver her synlig 
som den jordiske langt underlegen, thi i denne 
sidstnævnte er der ingen, der kan få lov til at 
påtage sig så og så mange års tugthus eller den 
eller den straf for et andet væsen. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 570, 
afsnit 6, 
midt 

Og i troen på, at det levende væsen begynder 
sit liv ved fødslen, har man søgt at få en for-
mildende omstændighed eller et forsvar for de 
kalamiteter, der herved opstod, åbenbaret i 
form af syndsforladelsesteorien og mottoet 
"Guds veje er uransagelige" og har dermed 
ganske afvigende fra Verdensgenløserens egen 
opfattelse, ment at kunne "frelse" verden. 

Og i troen på, at det levende væsen begynder 
sit liv ved fødslen, har man søgt at få en for-
mildende omstændighed eller et forsvar for de 
kalamiteter, der herved opstod, åbenbaret i 
form af syndsforladelsesteorien og mottoet 
"Guds veje er uransagelige" og har dermed, 
ganske afvigende fra Verdensgenløserens egen 
opfattelse, ment at kunne "frelse" verden. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 570, 
afsnit 7, 
øverst 

Dette skal ikke være en kritik af kirkerne og 
templerne, der jo er højest guddommelige og 
har haft en stor mission i væsenernes følelses-
udvikling. 

Dette skal ikke være en kritik af kirkerne og 
templerne, der jo er højst guddommelige og 
har haft en stor mission i væsenernes følelses-
udvikling. 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 570, 
afsnit 7, 
midt 

Det skal med sin hjerne og forstand, i naturens 
egne foretelser, opleve livets logik, hvilket vil 
sige: (...) 

Det skal med sin hjerne og forstand, i naturens 
egne foreteelser, opleve livets logik, hvilket vil 
sige: (...) 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 570, 
afsnit 7, 
nederst 

Den må være selve den ny kulturs virkelige 
sjæl, den må være livet selv, den må være så 
stor en sandhed, at selve kulminationen af 
intellektualitet ikke på nogen som helst måde 
kan aflive den som et falsum, men derimod 
bliver nødsaget til at stadfæste den som en i 
kontakt med evigheden fremtrædende urokkelig 
kendsgerning, der er "et med vejen, sandheden 
og livet". 

Den må være selve den ny kulturs virkelige 
sjæl, den må være livet selv, den må være så 
stor en sandhed, at selve kulminationen af 
intellektualitet ikke på nogen som helst måde 
kan aflive den som et falsum, men derimod 
bliver nødsaget til at stadfæste den som en i 
kontakt med evigheden fremtrædende urokkelig 
kendsgerning, der er "ét med vejen, sandheden 
og livet". 

1982 

Stk. 583, 
afsnit 3, 
nederst 

Da "skabte ting" kun kan være et resultat af en 
"skabeevne", og denne igen kun kan eksistere 
som en egenskab ved et "jeg" eller højeste 
"noget", bliver verdensaltet udenfor vor egen 
zones kreds af levende væsener således opfyl-
dende lige akkurat de tre betingelser, der gør et 
"noget" til et "levende væsen . 

Da "skabte ting" kun kan være et resultat af en 
"skabeevne", og denne igen kun kan eksistere 
som en egenskab ved et "jeg" eller højeste 
"noget", bliver verdensaltet udenfor vor egen 
zones kreds af levende væsener således opfyl-
dende lige akkurat de tre betingelser, der gør et 
"noget" til et "levende væsen". 

1982 
iht. manuskript 

Stk. 583, 
afsnit 5, 
øverst 

Hvis denne Guddom ikke eksisterede, måtte 
verdensaltet udenfor vor egen zones kreds af 
levende væsener være "jegløs" og dermed be-
vidstløs. Det måtte fremtræde som en modsæt-

Hvis denne Guddom ikke eksisterede, måtte 
verdensaltet udenfor vor egen zones kreds af 
levende væsener være "jegløs" og dermed be-
vidstløs. Det måtte fremtræde som en modsæt-

2012 
iht. manuskript 
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ning til livet, måtte være absolut "stilhed". Men 
absolut "stilhed" i verdensaltet ville umuliggø-
re [...] en hvilken som helst form for udfoldelse 
af liv. 

ning til livet, måtte være absolut "stilhed". Men 
absolut "stilhed" i verdensaltet ville umuliggø-
re al bevægelse og dermed en hvilken som 
helst form for udfoldelse af liv. 

Stk. 586, 
afsnit 2, 
øverst 

Men vi har allerede i det foranstående set, at 
den, selv om den i form af et "sakramente" 
ganske vist har været en god hjælp eller kraft i 
befordringen af "den guddommelige suggesti-
on" på et tidspunkt, hvor jordmenneskehedens 
mentalitet ikke kunne føres ved intelligens, men 
kun ved følelse,kan den ikke frikendes for at 
være en temmelig tyk tågeagtig hindring for det 
væsen, der er nået frem til i kraft af sin intelli-
gens eller sine intellektuelle evner at ville have 
den virkelige absolutte sandhed eller løsning 
på livsmysteriet.  

Men vi har allerede i det foranstående set, at 
[...] selv om den i form af et "sakramente" gan-
ske vist har været en god hjælp eller kraft i 
befordringen af "den guddommelige suggesti-
on" på et tidspunkt, hvor jordmenneskehedens 
mentalitet ikke kunne føres ved intelligens, men 
kun ved følelse,kan den ikke frikendes for at 
være en temmelig tyk tågeagtig hindring for det 
væsen, der er nået frem til i kraft af sin intelli-
gens eller sine intellektuelle evner at ville have 
den virkelige absolutte sandhed eller løsning 
på livsmysteriet.  

2008 

Stk. 586, 
afsnit 2, 
nederst 

Det er en udløsning af en konflikt imellem vore 
sjælelige kræfter og finder sted ganske uaf-
hængig af vor vilje. 

Det er en udløsning af en konflikt imellem vore 
sjælelige kræfter og finder sted ganske uaf-
hængigt af vor vilje. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 586, 
afsnit 3, 
øverst 

Men selve syndforladelsesteorien er jo ikke 
baseret på at give oplysninger og udtrykker 
dette i begrebet "Herrens veje er uransagelige". 

Men selve syndsforladelsesteorien er jo ikke 
baseret på at give oplysninger og udtrykker 
dette i begrebet "Herrens veje er uransagelige". 

2008 

Stk. 588, 
afsnit 2, 
øverst 

Ligesom al materie kan fremtræde som "fast", 
"flydende" og "luftformig" således kan den 
også fremtræde som "stråleformig" i synlig 
eller usynlig form. 

Ligesom al materie kan fremtræde som "fast", 
"flydende" og "luftformig", således kan den 
også fremtræde som "stråleformig" i synlig 
eller usynlig form. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 599, 
nederst 

Hvad mener man om skabelsen af blodet, mu-
skulaturen, fordøjelsen, kirtelfunktionen, sår 
der læges eller heles osv. i ens egen organis-
me? 

Hvad mener man om skabelsen af blodet, mu-
skulaturen, fordøjelsen, kirtelfunktionen, sår 
der læges eller heles osv. i ens egen organis-
me? – 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 602, 
afsnit 1, 
midt 

Den "død", der herved opstår, kan naturligvis 
kun gælde det pågældende væsens fysiske or-
ganisme og ikke væsenet selv, der jo stadigt 
kan jonglere med sin "stråleformige" materie, 
ligesom det naturligvis heller ikke betyder 
mikrovæsenernes død. "Døden" kan kun gælde 
deres fysiske "univers". De små væsener har jo 
stadigt deres jongleringsevne i "stråleformigt" 
materiale i behold. 

Den "død", der herved opstår, kan naturligvis 
kun gælde det pågældende væsens fysiske or-
ganisme og ikke væsenet selv, der jo stadigt 
kan jonglere med sin "stråleformige" materie, 
ligesom det naturligvis heller ikke betyder 
mikrovæsenernes død. "Døden" kan kun gælde 
deres fysiske "univers". De små væsener har jo 
stadigt deres jongleringsevne i "stråleformigt" 
materie i behold. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 608 Men da disse ikke kan være en gentagelse af 
det samme "kredsløb", men hver især repræ-
senterer et nyt "kredsløb", har vi her grunden 
til, at jeg har udtrykt disse "kredsløb" som 
"spiraler". 
608. Da alt liv således udelukkende er baseret 
på "hunger" og "mættelse", bliver alt liv en 
bevægelse i "spiralen". 

Men da disse ikke kan være en gentagelse af 
det samme "kredsløb", men hver især repræ-
senterer et nyt "kredsløb", har vi her grunden 
til, at jeg har udtrykt disse "kredsløb" som 
"spiraler". 
608. Da alt liv således udelukkende er baseret 
på "hunger" og "mættelse", bliver alt liv en 
bevægelse i "spiraler". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 611 611. Væsenets absolutte eller evige skæbne er 
således en evig åndedrætslignende, rytmisk 
bevægelse. Denne skæbne er derved på en 
måde udgørende en eneste stor "indåndings-" 
eller "udåndingsproces". 

611. Væsenets absolutte eller evige skæbne er 
således en evig åndedrætslignende, rytmisk 
bevægelse. Denne skæbne er derved på en 
måde udgørende en eneste stor "indåndings-" 
og "udåndingsproces". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 618, 
afsnit 2, 
midt 

Denne må derfor nødvendigvis hos et sådant 
væsen blive henynsløs og egoistisk. 

Denne må derfor nødvendigvis hos et sådant 
væsen blive hensynsløs og egoistisk. 

2008 
iht. manuskript 

Stk. 620, 
afsnit 1, 
midt 

Deres bevidsthedsstruktur med dens intelli-
genskontrollerede følelse og følelseskontrolle-
rende intelligens fremtræder netop i verdens-
strukturens særlige billede eller lignelse. 

Deres bevidsthedsstruktur med dens intelli-
genskontrollerede følelse og følelseskontrolle-
rede intelligens fremtræder netop i verdens-
strukturens særlige billede eller lignelse. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 621, 
afsnit 3, 
øverst 

At mættelsen af kærlighed eller guddommeligt 
lys og velvære ligeså realistisk eksisterer bliver 
til kendsgerning igennem alle de væsener, der i 
dag lever i mørket, lever i "det dræbende prin-
cips" område. 

At mættelsen af kærlighed eller guddommeligt 
lys og velvære ligeså realistisk eksisterer, bli-
ver til kendsgerning igennem alle de væsener, 
der i dag lever i mørket, lever i "det dræbende 
princips" område. 

2012 
iht. manuskript 
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Stk. 623, 
midt 

De retter (...), må være enten et stormvejr, en 
orkan, et jordskælv, et skybrud, en oversvøm-
melse, en lavine, – eller en sommerdags sagte 
brise, en fjern horisonts stille hvide skyer, en 
guddommelig farvestrålende aften- eller mor-
genrøde på dets samfunds åndshimmel, [...] må, 
kort sagt, være enten en skinnende sols var-
mende stråler, en bleg månes sølverne stem-
ningsinspiration eller en kulsort nats uheld-
svangre dække over mørkets gerninger. 

De retter (...), må være enten et stormvejr, en 
orkan, et jordskælv, et skybrud, en oversvøm-
melse, en lavine, – eller en sommerdags sagte 
brise, en fjern horisonts stille hvide skyer, en 
guddommelig farvestrålende aften- eller mor-
genrøde på dets samfunds åndshimmel, ja, må, 
kort sagt, være enten en skinnende sols var-
mende stråler, en bleg månes sølverne stem-
ningsinspiration eller en kulsort nats uheld-
svangre dække over mørkets gerninger. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 625, 
afsnit 3, 
øverst 

At mentale "kuldemanifestationer" i overvejen-
de grad er dominerende er naturligvis en selv-
følge, eftersom nævnte sfære udtrykker "det 
dræbende princips" zone og dermed sorgernes, 
lidelsernes og fejltagelsernes og ulykkernes 
verden, hvilket altså er modsætningen til den 
zone, der i "Livets Bog" udtrykkes som "den 
guddommelige verden". 

At mentale "kuldemanifestationer" i overvejen-
de grad er dominerende, er naturligvis en selv-
følge, eftersom nævnte sfære udtrykker "det 
dræbende princips" zone og dermed sorgernes, 
lidelsernes og fejltagelsernes og ulykkernes 
verden, hvilket altså er modsætningen til den 
zone, der i "Livets Bog" udtrykkes som "den 
guddommelige verden". 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 626, 
afsnit 1, 
nederst 

Og de benægtende tror, at de andre ligger 
under for overtro og mener om sig selv, at de 
er de sande autoriteter med ret til at bestemme 
jordens morallove. 

Og de benægtende tror, at de andre ligger 
under for overtro, og mener om sig selv, at de 
er de sande autoriteter med ret til at bestemme 
jordens morallove. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 626, 
afsnit 2, 
midt 

Og da de vise ikke betjener sig af brutal magt, 
men, i kraft af deres egen store forståelse af 
alle ting, er tolerante og kærlige, bliver deres 
tankeudløsning ligesom noget, der ikke kan 
blandes med de førnævnte to kategoriers tanke-
strømninger. 

Og da de vise ikke betjener sig af brutal magt, 
men, i kraft af deres [...] store forståelse af alle 
ting, er tolerante og kærlige, bliver deres tan-
keudløsning ligesom noget, der ikke kan blan-
des med de førnævnte to kategoriers tanke-
strømninger. 

2012 
iht. manuskript 

Stk. 636, 
afsnit 4, 
midt 

Og disse førstnævnte væsener bliver da også 
her at udtrykke som jordzonens "ældste", selv 
om denne deres identitet naturligvis er ganske 
uafhængigt af deres nuværende fysiske alder. 

Og disse førstnævnte væsener bliver da også 
her at udtrykke som jordzonens "ældste", selv 
om denne deres identitet naturligvis er ganske 
uafhængig af deres nuværende fysiske alder. 

2012 
iht. manuskript 

 
 
Andre ændringer: 
 
Hovedtitel 
og omslag 

 Foruden titlen Livets Bog får bogen det samle-
de værks hovedtitel Det Tredje Testamente, og 
symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets 
henholdsvis for- og bagside. 

1982 

Indeks og 
bibelcitater 

 Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes 
bag i bogen. Udgår 2012. 

1991 

Styk-
oversigt 

 Lang indholdsfortegnelse bag i bogen omdøbes 
til "Stykoversigt". 

2008 

Margin-
noter 

 Stykoverskrifterne indsættes som margennoter 
ud for de pågældende tekststykker. 

2008 

Indholds-
fortegnelse 

 Kort indholdsfortegnelse indsættes foran i 
bogen. 

2008 

Noteblad  Noteblad indsættes bag i bogen. 2012 
Symbolerne  Bogens symboler er digitaliseret i forbedret 

kvalitet ud fra Martinus' originaler. 
2012 

 


