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Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1941 og 4. udgave 2012. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med "Retningslinjer for ny udgave af Det Tredje Testamente – skrifter udgivet i Martinus' levetid", der ligesom rettelseslisten er tilgængelig på Martinus Instituts hjemmeside: martinus.dk.
Principperne for rettelser er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.8. Ændringer, der vedrører ortografi, er ikke medtaget på listen,
men er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.7, hvorfra der henvises til bilag 1, der viser de forældede stave- og bøjningsformer, samt
bilag 2, der viser standardiserede specialudtryk.
Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er foretaget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. Benævnelsen "iht.
manuskript" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med originalmanuskriptet.
Martinus Institut, september 2021
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Før
Vi ser således et af disse afsnit fremtræde med
sort-hvide skråfelter.

Efter
Vi ser således et af disse afsnit fremtræde med
sort-hvide skråfelter.1

Note i bog:
1
Skråfelterne omtales som grå i Det Evige
Verdensbillede, bog 2.
Dette afsnit skal symbolisere årstiden "somDette afsnit skal symbolisere årstiden "sommer", medens det, med de brune felter kolore- mer", medens det, med de brune felter2 kolorede afsnit, der strækker sig fra den halvmørke rerede afsnit, der strækker sig fra den halvmørtil den helt mørke cirkelfigur, skal udtrykke
ke til den helt mørke cirkelfigur, skal udtrykke
årstiden "efterår".
årstiden "efterår".

Et kredsløb er jo det samme som et energiområde, i hvilket to jævnbyrdige modsætninger
hver især skiftevis kommer til ligelig udfoldelse. Kulmination og gensidig beherskelse af
hinanden.
At dette højeste virkelige livs zoner må være
overdådige, kan ikke bestrides, når man ser, at
selve "det rigtige menneskerige", med dets
hjemsted på vidunderlige skønne, højere og af
flere farvede sole på en gang belyste kloder
eller verdener, hvor man f.eks. i årtusinder
aldrig har løsnet et skud eller dræbende anslag
imod noget levende væsen og i ligeså langt et
tidsrum heller aldrig spist kød eller grov animalsk føde, ja, ikke engang kender til nydelsen
af grov vegetarisk føde, såsom rødder, blade og
stilke, men man af jordens afgrøde indtil mangfoldighed bliver skænket det herligste frugtkød
og ædleste safter, samtidigt med at "det dræbende princip" næsten på alle måder er fjernet
fra kontinenternes områder, og hvis befolkning
til gengæld er genier, skabende en atmosfære
af kunst, kærlighed og glæde, kun er at betragte
som det virkelige livs svage begyndende forårstendens, hvordan må livet så ikke være i de
endnu højereliggende guddommelige sfærer? –
På symbolet er denne zone udtrykt ved afsnittet
med de brune skråfelter og strækker sig fra
"efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv.

Note i bog:
2
Skråfelterne omtales som røde i Det Evige
Verdensbillede, bog 2.
Et kredsløb er jo det samme som et energiområde, i hvilket to jævnbyrdige modsætninger
hver især skiftevis kommer til ligelig udfoldelse, kulmination og gensidig beherskelse af
hinanden.
At dette højeste virkelige livs zoner må være
overdådige, kan ikke bestrides, når man ser, at
selve "det rigtige menneskerige", med dets
hjemsted på vidunderlige skønne, højere og af
flere farvede sole på en gang belyste kloder
eller verdener, hvor man f.eks. i årtusinder
aldrig har løsnet et skud eller dræbende anslag
imod noget levende væsen og i ligeså langt et
tidsrum heller aldrig spist kød eller grov animalsk føde, ja, ikke engang kender til nydelsen
af grov vegetarisk føde, såsom rødder, blade og
stilke, men man af jordens afgrøde indtil mangfoldighed bliver skænket det herligste frugtkød
og ædleste safter, samtidigt med at "det dræbende princip" næsten på alle måder er fjernet
fra kontinenternes områder, og hvis befolkning
til gengæld er genier, skabende en atmosfære
af kunst, kærlighed og glæde, kun er at betragte
som det virkelige livs svage begyndende forårstendens. Hvordan må livet så ikke være i de
endnu højereliggende guddommelige sfærer? –
På symbolet er denne zone udtrykt ved afsnittet
med de brune skråfelter2 og strækker sig fra
"efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv".
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Fra "efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv" på
symbolet finder vi efterårets brune farver.

Note i bog:
Skråfelterne omtales som røde i Det Evige
Verdensbillede, bog 2.
Fra "efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv" på
symbolet finder vi efterårets brune farver.2

De nævnte væsener har i stor udstrækning
deres døgnkredsløbs "sommerudfoldelse" efter
solnedgang, fordi samme kredsløbs "efterårszone", hvilket vil sige eftermiddag, på visse
tider af året og på visse steder af jorden er
altfor kort.

Note i bog:
2
Skråfelterne omtales som røde i Det Evige
Verdensbillede, bog 2.
De nævnte væsener har i stor udstrækning
deres døgnkredsløbs "sommerudfoldelse" efter
solnedgang, fordi samme kredsløbs "sommerzone",3 hvilket vil sige eftermiddag, på visse
tider af året og på visse steder af jorden er
altfor kort.
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Kommentar:
Døgnets sommerudfoldelse sker om eftermiddagen (kl. 12-18), der er døgnets "sommerzone".
Mikrovæserne (jordmenneskene) må overvinde Mikrovæsenerne (jordmenneskene) må overvirkningerne af denne invaliditet ved kunstig
vinde virkningerne af denne invaliditet ved
lys og kunstig varme
kunstig lys og kunstig varme
Og svaret må selvfølgelig blive, at det slet ikke Og svaret må selvfølgelig blive, at det slet ikke
er tiden, det drejer som, når der er tale om
er tiden, det drejer sig om, når der er tale om
forceret udvikling.
forceret udvikling.
Man kan naturligvis også fremhæve, at jorden Man kan naturligvis også fremhæve, at jorden
ved aksens tilbagefald til sit normale leje ville ved aksens tilbagefald til sit normale leje ville
få betingelser for en inkarnation af en færdig
få betingelser for en inkarnation af en færdig
eller rigtig menneskehed i sin organisme. Og
eller rigtig menneskehed i sin organisme. Og
det kunne den naturligvis også; men hvad så
det kunne den naturligvis også; men hvad så
med menneskeheden? –
med jordmenneskeheden? –
De nævnte facitter er udtryk for særlige skabte De nævnte facitter er udtryk for særlige skabte
foreteelser og er således kun udtryk for bestem- foreteelser og er således kun udtryk for bestemte begrænsninger og bliver derved kun udgøte begrænsninger og bliver derved kun udgørende en slags mål eller vægtfacitter.
rende en slags mål- eller vægtfacitter.
"Han" bestemmer, hvor længe denne læsning
"Han" bestemmer, hvorlænge denne læsning
skal vare.
skal vare.
Det er hans eksistens opretholdelse ved de
dyriske metoder eller det dræbende princip.

Det er hans eksistens' opretholdelse ved de
dyriske metoder eller det dræbende princip.
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Her gælder det blot om, at vi kan være absolut 2012
frie og uhildede forskere, hvilket vi absolut ikke iht. manuskript
kan være, hvis vi i forvejen er beherskede af
teoretiske systemer, i hvilke livsmysteriets absolutte løsning skal passe. Vi vil da meget let
komme til, med en sådan fordom, at tilsløre
løsningen i stedet for at afsløre den.
Den hvide trekant betyder her "jeget".
1954
iht. manuskript
At det udover denne analyse således er navnAt det udover denne analyse således er navn2012
løst i sin inderste natur skyldes ikke et mangel- løst i sin inderste natur skyldes ikke et mangel- note
fuldt sansesæt fra forskerens side, men er der- fuldt sansesæt fra forskerens side, men er derimod en analyse baseret på en absolut højeste imod en analyse baseret på en absolut højeste
altgennemtrængelig, sansemæssig klarhed hos altgennemtrængelig,4 sansemæssig klarhed
samme iagttager. Var denne iagttagelsesevne
hos samme iagttager. Var denne iagttagelsesikke netop så altgennemtrængende, ville dette
evne ikke netop så altgennemtrængende, ville
"noget" stadigt forblive fremtrædende indhyllet dette "noget" stadigt forblive fremtrædende
i en masse af uvidenhedens altfor fantasifulde
indhyllet i en masse af uvidenhedens altfor
tågeslør (...)
fantasifulde tågeslør (...)
Her gælder det blot om, at vi kan være absolut
frie og uhildede forskere, hvilket vi absolut ikke
kan være, hvis vi i forvejen er beherskede af
teoretiske systemer, i hvilke livsmysteriets absolutte løsning skal passe. Vi vil da meget let
komme til, med en sådan form, at tilsløre løsningen i stedet for at afsløre den.
Den hvide trekant betydet her "jeget".
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Note i bog:
Tidligere kunne "altgennemtrængelig" også
bruges i aktiv form, altså i betydningen "altgennemtrængende".
699. Idet vi er kommet så langt i vor meditation eller udforskning, at vi har stadfæstet det
levende væsens evige identitet som "et treenigt
princip", kan vi ikke undgå at se, at universet
eller altet har nøjagtig den samme analyse.
Hele vor oplevelse af livet er identisk med en
eneste stor kæde af oplevelser af "skabte realiteter", der i form af altet udgør et evigt skaberesultat eller et "evigt noget, som er", hvilket
igen vil sige analysen "X3".
Men da en "skabt ting" aldrig har været "levende", kan det altså ikke være "noget levende", der "dør".
Grundet på det mentale perspektivforhold, i
hvilket det i øjeblikket ser livet, har det fået
den forestilling, at dødsprocessen umuligt kan
være andet end ophør eller tilintetgørelse af
"noget levende".
Idet vi allerede i de tidligere grundfacitter er
blevet indforstået med det levende væsens "treenige princip" som en urokkelig analyse og
dermed udgørende beviset for samme væsens
evige væren, er det blevet klart for os, at vor
fremtræden umuligt kan have begyndt med vor
nuværende fysiske organismes spæde tilblivelse
i moders liv.
713. Dette "åndedræt" eller "pulsslag" er vel
mest kendt af almenheden på det rent fysisk,
ernæringsmæssige område. Kampen for det
daglige brød eller tilfredsstillelsen af den daglige legemlige sult er endnu et næsten altoverskyggende problem hos menneskene såvel som
hos dyrene i jordens sfærer.
Da naturen i alle de forhold, vi har det fulde
overblik over, altid fremviser en modgift overfor ethvert tilfælde af gift, for ikke at tale om
selve loven for sansning, der jo udelukkende
består i, at enhver ting har sin modsætning –
uden denne modsætning ville dens tilblivelse
eller skabelse være total umulig – bliver det
således også her til kendsgerning, at den førnævnte i jordmenneskehedens mentalitet forekommende mentale sult har sin modsætning,
hvilket vil sige tilfredsstillelse.
En sult eller længsel vil således umuligt kunne
standse før tilfredsstillelsen, der er sulteenergiudløsningens ligevægtspunkt, er nået.
Men selve begæret eller længslen kan altså
umuligt høre op uden ved en tilfredsstillelse.
De repræsenterer en energiudløsning, hvis
standsning umuligt kan finde sted uden i den
ligevægt, der hedder tilfredsstillelse.
De har rodfæstning og udgangspunkt i individets skæbneelement og overbevidsthed.
Så fuldkommen intellektuel er naturen, at ligegyldigt hvad de levende væsener så end måtte
komme til at skabe af ufuldkommenheder, spild
og affald, abnormiteter og meningsløsheder
indenfor deres eget sanseperspektiv, så kan det
4
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699. Idet vi er kommet så langt i vor manifestation eller udforskning, at vi har stadfæstet
det levende væsens evige identitet som "et treenigt princip", kan vi ikke undgå at se, at universet eller altet har nøjagtig den samme analyse. Hele vor oplevelse af livet er identisk med
en eneste stor kæde af oplevelser af "skabte
realiteter", der i form af altet udgør et evigt
skaberesultat eller et "evigt noget, som er ",
hvilket igen vil sige analysen "X3".
Men da en "skabt ting" aldrig har været "levende", kan det altså ikke været "noget levende", der "dør".
Grundet på det mentale perspektivforhold, i
hvilket det i øjeblikket ser livet, har det fået
den forestilling, at dødsprocessen umulig kan
være andet end ophør eller tilintetgørelse af
"noget levende".
Idet vi allerede i de tidligere grundfacitter er
blevet indforstået med det levende væsens "treenige princip" som en urokkelig analyse og
dermed udgørende beviset for samme væsens
evige væren, er det blevet klart for os, at vor
fremtræden umulig kan have begyndt med vor
nuværende fysiske organismes spæde tilblivelse
i moders liv.
713. Dette "åndedræt" eller "pulsslag" er vel
[...] kendt af almenheden på det rent fysisk,
ernæringsmæssige område. Kampen for det
daglige brød eller tilfredsstillelsen af den daglige legemlige sult er endnu et næsten altoverskyggende problem hos menneskene såvel som
hos dyrene i jordens sfærer.
Da naturen i alle de forhold, vi har det fulde
overblik over, altid fremhæver en modgift overfor ethvert tilfælde af gift, for ikke at tale om
selve loven for sansning, der jo udelukkende
består i, at enhver ting har sin modsætning –
uden denne modsætning ville dens tilblivelse
eller skabelse være total umulig – bliver det
således også her til kendsgerning, at den førnævnte i jordmenneskehedens mentalitet forekommende mentale sult har sin modsætning,
hvilket vil sige tilfredsstillelse.
En sult eller længsel vil således umulig kunne
standse før tilfredsstillelsen, der er sulteenergiudløsningens ligevægtspunkt, er nået.
Men selve begæret eller længslen kan altså
umulig høre op uden ved en tilfredsstillelse.
De repræsenterer en energiudløsning, hvis
standsning umulig kan finde sted uden i den
ligevægt, der hedder tilfredsstillelse.
De har rodfæstelse og udgangspunkt i individets skæbneelement og overbevidsthed.
Så fuldkommen intellektuel er naturen, at ligegyldigt, hvad de levende væsener så end måtte
komme til at skabe af ufuldkommenheder, spild
og affald, abnormiteter og meningsløsheder
indenfor deres eget sanseperspektiv, så kan det

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

2012
iht. manuskript
2012
iht. manuskript

2012
iht. manuskript

2012
iht. manuskript

2012
iht. manuskript

2012
iht. manuskript
2012
iht. manuskript
2012
iht. manuskript
2012
iht. manuskript
2012
iht. manuskript

3

Stk. 724

Stk. 728,
midt
Stk. 738,
afsnit 2,
øverst

Stk. 738,
afsnit 2,
nederst

Stk. 741,
afsnit 2,
øverst

Stk. 741,
afsnit 2,
nederst
Stk. 741,
afsnit 3,
midt
Stk. 760,
midt

Stk. 763,
nederst
Stk. 764,
afsnit 2,

aldrig i noget tilfælde blive til kaos eller absolut spild i Guds perspektiv.
724. At der netop ligger et ønske bag organismeskabelsen af så store dimensioner, at det
ikke kan løbe sin linie ud eller tilendebringe sit
kredsløb og nå sin ligevægt (tilfredsstillelsen) i
den enkelte organismes eksistenstid, bliver (...)
Andre kommer sindsyge og vanføre til verden,
medens atter andre kommer til verden i legemer, der udtrykker overdådig eller kulminerende skønhed.
At alle normale organiske funktioner er så
fuldkomne, som tilfældet er, ligegyldig hvor vi
så end ser disse, ligegyldig om det er iskrystallerne i snefnugget eller frostblomsterne på vore
ruder om vinteren, eller det er løvet, der bryder
frem om foråret, blomsterknoppen, der folder
sig ud, kornet, der spirer frem på marken, de
store grønne skove, der bliver til af små frøkorn, eller det er larven, der bliver til en pragtfuld farvet sommerfugl, ægget, der bliver til en
levende fungerende organisme, sædcellen, der
bliver til et menneskelegeme i moders liv osv.
er her letfatteligt, da alt er manifestationen af
levende viden på sit mest fremskredne og prøvede stadium.
Ja, i vor egen organismes automatfunktioner
ligger således åbenbaret for os, hvad vi har
erfaret, tænkt og villet tilbage i en uoverskuelig
fortid, samt at vor normale organisme i dag
hviler på kulminationen af de bevidste erfaringer og oplevelser, vi fandt værdige og bedst
egnede i vor eksistens favør og derfor bevidst
eller viljemæssigt genoplevede dem atter og
atter, indtil de blev til automatfunktioner, der i
dag udgør de bærende selvstændige organfunktioner i vor organisme.
Men denne mættelse af en tilværelsesform vil et
væsen, der aldrig har eksisteret før, jo umulig
kunne repræsentere. Hvordan skulle denne
være blevet til? – Nye generationer, altså væsener, der aldrig har eksisteret før og således
med det nuværende liv eksisterer [...] første
gang, kan umulig være mættede af hverken
primitive eller intellektuelle tilværelsesformer.
Og jordmenneskeheden er for langt fremme i
mental udvikling til, at den kan slå sig til tåls
med de mentale barnesuk, der kan udgå fra et
sådan stadium eller betragte disse som udtryk
for fuldkommen tænkning eller intellektualitet.
Er de levende væseners forskelligtartede ulykkelige skæbner en række "forbrydelser", skabt
af dette væsens luner? –
Tror man ikke, at dette, at forlange at Guddommen skal gøre noget for os, som vi slet ikke
selv vil gøre for Guddommen, hvis vi blev sat i
stand dertil, vil være nok til at neutralisere den
pågældende bøn, ligemeget hvor intim og inderlig en henvendelse til Guddommen den så
end har været? –
Vi skal derfor i forening med læseren gå over
til at dvæle lidt ved dette store poblem.
Dette gælder lige urokkeligt, hvad enten vi
retter vort blik på mikrokosmos og makrokos-

aldrig i noget tilfælde blive til kaos eller absolut spild i Guds perspektiv.
724. At der netop ligger et ønske bag organismeskabelsen af så store dimensioner, at det
ikke kan løbe sin line ud eller tilendebringe sit
kredsløb og nå sin ligevægt (tilfredsstillelsen) i
den enkelte organismes eksistenstid, bliver (...)
Andre kommer sindssyge og vanføre til verden, medens atter andre kommer til verden i
legemer, der udtrykker overdådig eller kulminerende skønhed.
At alle normale organiske funktioner er så
fuldkomne, som tilfældet er, ligegyldig hvor vi
så end ser disse, ligegyldig om det er iskrystallerne i snefnugget eller frostblomsterne på vore
ruder om vinteren, eller det er løvet, der bryder
frem om foråret, blomsterknoppen, der folder
sig ud, kornet, der spirer frem på marken, de
store grønne skove, der bliver til af små frøkorn, eller det er larven, der bliver til en pragtfuldt farvet sommerfugl, ægget, der bliver til en
levende fungerende organisme, sædcellen, der
bliver til et menneskelegeme i moders liv osv.
er her letfatteligt, da alt er manifestationen af
levende viden på sit mest fremskredne og prøvede stadium.
Ja, i vor egen organismes automatfunktioner
ligger således åbenbaret for os, hvad vi har
erfaret, tænkt og villet tilbage i en uoverskuelig
fortid, samt at vor normale organisme i dag
hviler på kulminationen af de bevidste erfaringer og oplevelser, vi fandt værdige og bedst
egnede i vor eksistens' favør og derfor bevidst
eller viljemæssigt genoplevede dem atter og
atter, indtil de blev til automatfunktioner, der i
dag udgør de bærende selvstændige organfunktioner i vor organisme.
Men denne mættelse af en tilværelsesform vil et
væsen, der aldrig har eksisteret før, jo umuligt
kunne repræsentere. Hvordan skulle denne
være blevet til? – Nye generationer, altså væsener, der aldrig har eksisteret før og således
med det nuværende liv eksisterer for første
gang, kan umuligt være mættede af hverken
primitive eller intellektuelle tilværelsesformer.
Og jordmenneskeheden er for langt fremme i
mental udvikling til, at den kan slå sig til tåls
med de mentale barnesuk, der kan udgå fra et
sådant stadium eller betragte disse som udtryk
for fuldkommen tænkning eller intellektualitet.
Er de levende væseners forskelligartede ulykkelige skæbner en række "forbrydelser", skabt af
dette væsens luner? –
Tror man ikke, at dette, at forlange at Guddommen skal gøre noget for os, som vi slet ikke
selv vil gøre for Guddommen, hvis vi blev sat i
stand dertil, vil være nok til at neutralisere den
pågældende bøn, lige meget hvor intim og
inderlig en henvendelse til Guddommen den så
end har været? –
Vi skal derfor i forening med læseren gå over
til at dvæle lidt ved dette store problem.
Dette gælder lige urokkeligt, hvad enten vi
retter vort blik på mikrokosmos og makrokos-
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mos, eller vi retter det ind på vort eget liv eller
mellemkosmos".
Alt er liv, der er i færd med at blive forvandlet
og udtrykker dermed et evig "nogets" bag ved
fremtrædende eksistens.
Ligesom de fysiske kemikalier kan specificeres
ud og grupperes alt efter deres indbyrdes beslægtede egenskaber og benyttes i den fysiske
kemi til opfyldelse af bestemte formål, således
kan de "kosmiske kemikalier" også specificeres
ud og grupperes alt efter deres beslægtede
egenskaber og tages i bevidst brug af den
"kosmiske kemiker" til opfyldelse af den eller
den særlig ønskede omskabelse eller kolorering
af hans livsform.
Her er de levende væsener hver især kun at
udtrykke som et eksisterende "noget", er kun et
princip og vil som sådan være ens, hvilket vil
sige, at de er hævet over enhver form for synlighed eller tilgængelighed for sansning.
Når en sådan synlighed er en skabt foreteelse,
har der været en tid, hvor den ikke var til og
kunne da ikke være noget synligt udtryk for
jegets daværende eksistens.
Og det er en sådan selvstændig tilkendegivelse,
vi kalder en "livsyttring".
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Når udløsningen har fundet sted, er ønsket
opfyldt, og jeget fornemmer en "tilfredsstillelse". Disse to faktorer, der tidligere er beskrevet
i "Livets Bog", vil vi her få at se som hørende
til selve livets allerstørste kosmiske bestanddele.
Da vor analyse her begyndte med "urbegæret",
og dette "urbegær" igen var udgørende "tiltrækning" og frastødning", var disse to foreteelser i deres egennatur ikke at udtrykke som
"stof", men derimod som "bevægelse".
Vi har foreløbig været i berøring med "livssubstans nr. 1" (urbegæret), "livssubstans nr. 2"
(sult, tiltrækning, bevægelse), "livssubstans nr.
3" (mættelse, stilstand eller hvile), "livssubstans nr. 4" (afføring, frastødning, bevægelse)
og "livssubstns nr. 5" (stoffet eller materien).
Ja, den mest enkelte analyse af disse kan kun
være, at de udgør "noget".
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Alt det, selve livet består af, udgør altså "noget", ligemeget om det er det, vi udtrykker som
"stof", eller det udgør ting, vi i den daglige
tilværelse slet ikke plejer at føre ind under
denne analyse.
Lyntog farer hen over solidt funderet skinneveje såvel som store autobusser kører hundreder
af kilometer frem over ligeså solidt og fast
anlagte autostrader.
Retter vi f.eks. vort blik ind på et eller andet
såkaldt "fast punkt", det være sig en klippe, et
bjerg eller en skrænt, ja, da kan vi ikke se, at
disse realiteter i rummet har fjernet sig en eneste milimeter.
Som vi her har set, mangler der ikke på realiteter, der gør det til kendsgerning, at energieller "bevægelsesarter" umuligt kan forekomme
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ukontrollerede uden at skabe "katastrofe".
Her vil vi, som vi alt har påpeget, i "X1" kun
finde absolut "stilhed" og i "X3" udelukkende
kun "bevægelse".

ukontrollerede uden at skabe "katastrofe".
Her vil vi, som vi alt5 har påpeget, i "X1" kun
finde absolut "stilhed" og i "X3" udelukkende
kun "bevægelse".

791. Da "X3" i sig selv selv udelukkende består
af "bevægelse", og det udelukkende kun er
"bevægelse", der er tilgængelig for sansning,
(...)
På denne måde efterlader en hvilken som helst
ydre ting, vore sanser reagerer overfor, en
mere eller mindre fuldkommen "indvendig
kopi" Af disse "kopier" får det levende væsen
efterhånden en hel samling, (...)
Men derimod at forstå, at absolut alle fysiske
manifestationer, ligesåvel dem, vi kalder naturens frembringelser, som dem, der er et produkt af dyrenes og menneskenes mentalitet i sin
dybeste analyse er bearbejdet genskin fra væseners "indre verden", er ikke sålidt vanskeligere for individerne.
Vi har set, at det ikke på nogen som helst måde
lader sig gøre at komme udenom et tanke- og
vilje-dirigerende "nogets" eksistens, og at dette
"noget" fremtræder i vor egen fornemmelse af
livet som et oplevende, tanke- og viljedirigerende centrum.
Når det udtrykker bygmesteren og skrædderen
eller de "viljeførende ophav" bag huset og
klædningen som "mennesker", fornemmer det
udmærket, at denne betegnelse ikke er fuldt
udtømmende for dets erkendelse, for spørgsmålet står jo stadig åbent: Hvad er et menneske,
eller hvad er et levende væsen? – Her er problemet atter gledet udenfor dets sanseevnes
"brændpunkt", er blevet uklart, er blevet "relativt".
At se en hvilken som helst bevægelsesart, ligegyldigt om den fremtræder for os som materie,
stof eller kraft eller som udtryk for vilje og
dermed for liv og bevidsthed, er at se – ikke
"relativt", men "absolut".
825. Nu må man ikke tro, at denne jegets "vending" af "bevægelsen" eller energien er helt det
samme som den, en gummibolds tilbavenden
fra en væg eller mur, den er kastet imod, repræsenterer.
Det har jo som medfødte talenter alle betingelser for at kunne udfylde denne tilfredsstillelse
samtidig med, at hele dette væsens livshunger
netop kun kan tilfredsstilles i opnåelsen af at
være denne tilfredsstillelse af et maskulint
væsens livshunger.
Er det ikke således, at mange ligefrem føler [...]
kvalme ved tanken om begreber som "Guddommen", "den hellige ånd", "Kristus" og
lignende? –
Hvem, der forsøger dette, fører direkte og sikkert sit liv med stærk fart frem imod sindsygens
og åndssvaghedens mørke sfærer.
At de i kommende liv har mærkelige forkvakle-

Note i bog:
5
Tidligere havde "alt" også betydningen "allerede".
791. Da "X3" i sig selv [...] udelukkende består
af "bevægelse", og det udelukkende kun er
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(...)
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mere eller mindre fuldkommen "indvendig
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Men derimod at forstå, at absolut alle fysiske
manifestationer, ligesåvel dem, vi kalder naturens frembringelser, som dem, der er et produkt af dyrenes og menneskenes mentalitet i sin
dybeste analyse er bearbejdet genskin fra væseners "indre verden", er ikke så lidt vanskeligere for individerne.
Vi har set, at det ikke på nogen som helst måde
lader sig gøre at komme udenom et tanke- og
viljedirigerende "nogets" eksistens, og at dette
"noget" fremtræder i vor egen fornemmelse af
livet som et oplevende, tanke- og viljedirigerende centrum.
Når det udtrykker bygmesteren og skrædderen
eller de "viljeførende ophav" bag huset og
klædningen som "mennesker", fornemmer det
udmærket, at denne betegnelse ikke er fuldt
udtømmende for dets erkendelse, for spørgsmålet står jo stadig åbent: Hvad er et menneske,
eller hvad er et levende væsen? – Her er væsenets "kosmiske" syn atter gledet udenfor dets
sanseevnes "brændpunkt", er blevet uklart, er
blevet "relativt".
At se en hvilken som helst bevægelsesart, ligegyldigt om den fremtræder for os som materie,
stof eller kraft, som udtryk for vilje og dermed
for liv og bevidsthed, er at se – ikke "relativt",
men "absolut".
825. Nu må man ikke tro, at denne jegets "vending" af "bevægelsen" eller energien er helt det
samme som den, en gummibolds tilbagevenden
fra en væg eller mur, den er kastet imod, repræsenterer.
Det har jo som medfødte talenter alle betingelser for at kunne udfylde denne tilfredsstillelse,
samtidig med at hele dette væsens livshunger
netop kun kan tilfredsstilles i opnåelsen af at
være denne tilfredsstillelse af et maskulint
væsens livshunger.
Er det ikke således, at mange ligefrem føler
mental kvalme ved tanken om begreber som
"Guddommen", "den hellige ånd", "Kristus" og
lignende? –
Hvem, der forsøger dette, fører direkte og sikkert sit liv med stærk fart frem imod sindssygens og åndssvaghedens mørke sfærer.
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de anlæg, der skiftevis fører dem til fængsler og
sindsygehospitaler, hvis de da ikke allerede fra
børn af er fængslet til en åndssvageanstalt, er
foreteelser, der viser sig som selvfølgelige for
den udviklede forsker, hvis udsigt strækker sig
ud over inkarnationerne.
Disse bliver ligeledes forelskede og er derfor
villige til at leve i skjult eller hemmeligt samliv
med mænd, der i forvejen er gifte, når blot de
har en tilpas fyldig chekbog.
At disse kvinder ikke alle kan vente sig en slet
så lukseriøs alderdom er naturligvis givet.
Hvorledes skulle moralvogternes egne stærke
følelse for det modsatte køns væsener vel kunne
eksistere eller blive til, hvis den ikke netop
beroede på deres særlige seksuelle organfunktion? –
Jo, disse første "Adam'er" og "Eva'er" har
tilfulde fået syndefaldets forbandelse over
deres hoveder.
Et stort råb: "Hvor er du?" runger igennem
verden mere end nogen sinde før.
Først må det bekæmpe en altfor voldsom sympatifølelse overfor vennen og holde den nede
på et niveau, hvor denne ikke kan "opdage" den
"abnorme" tilstand, og dernæst, når vennen
eller kammeraten er blevet forlovet, må det
kæmpe af al kraft for at undertykke sin sorg og
jalousi herover så meget, at han heller ikke her
opdager den "abnorme" tilstand.
Men at et væsen havde en lidt stærkere sympati
for et væsen af sit eget køn, end det var almindeligt, det var [...] uhørt frækhed, en ligefrem
djævelsk undermineringstendens af selve slægtens eller artens beståen.
Men når "Gudens egen søn" således var kommet til jorden og inkarneret i kød og blod,
måtte der jo være en mening dermed. Og denne
mening kunne for disse væseners bevidsthed
kun udlægges på én eneste måde, nemlig den,
at Guddommen var "formildet" og havde slået
så meget af på sine krav angående kærlighedslovens opfyldelse, at alle og enhver [...] kunne
blive "frelste".
Men hvad var det da, verdensgenløsningen
igennem Jesu ord gav disse mennesker? –
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Når Jesus siger til et menneske: "Dine synder
er dig forladt", så er det i virkeligheden en
usandhedhed.
Et så verdensomvæltende svar ville i heldigste
tilfælde have fået den ulykkelige til at tro, at
Jesus var vildfarende, måtte være sindsyg,
måtte være en fanatiker eller i værste tilfælde
måske var "djævelen" selv.
Og da denne formel så tilmed i absolut forstand var hundrede procents sandhed, eftersom
væsenet aldrig havde begået nogen "synd", og
der aldrig havde eksisteret en "vred" Gud, og
væsenet derfor, kosmisk set, befandt sig i en
tilstand, hvor hele dets mentale lidelseskompleks beroede på frygten for noget, som slet
ikke eksisterede, nemlig "straffen for synderne"
bliver det her en kendsgerning, at Verdensgen-
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løserens optræden i nærværende situation var
hundrede procents korrekt og dermed i kontakt
med den fuldkomne kærlighed.
De afviger kun herfra ved ikke mere i så høj
grad at tro på samtlige "profeter" og benytter
sig heller ikke mere af de israellittiske offermetoder med dyr og afgrøder til forsoning af
Guden.
865. Det er rigtigt, at man indenfor de stærkt
troende's kredse docerer, at det er "dåben",
Jesus her taler om.
Deres mentale bekymring kan udelukkende kun
give sig udslag i forestillinger om en formentlig
"vrede", de med deres ligeledes formentlige
"synder", har fremkaldt hos Guden.
Nikodemus kom ikke til Jesus for at få "syndernes forladelse", men for at få del i den højtintellektuelle side ved hans forkyndelse eller
budskab
Men når man ikke har den, kan man jo ikke få
"syndernes forladelse" og må så efter de "troendes" udsagn være hjælpeløs fortabt.
Væsenerne er stadig "syndere", hvilket vil sige,
er stadig prædestinerede til at skabe nye graverende fejltagelser i livet, ligemeget i hvilken
grad de så end måtte have modtaget "syndernes forladelse".
Men hvis man fornægter reinkarnationen, så er
man med til at fortsætte Verdensgenløserens
korsfæstelse den dag i dag, så er man med til at
forvandske eller bortforklare hans sande verdensfrelsende visdom.
Det er jo (...), som de kan fatte, hvorfra vinden
kommer,og hvor den går hen.
En hel anden seksuel- eller kønstilstand må
derfor gøre sig gældende mellem disse væsener.
Siger han ikke netop et sted: "... ligesom menneskenes søn ikke er kommen for at lade sig
tjene, men for at tjene ..."! –
Beboerne i denne ny tilværelsesform tage som
nævnt ikke til ægte eller bortgiftes og er dermed så højt hævet over ægteskabsprincippet
eller er så uafhængige af parringsdriften, at de
kan elske en hvilken som helst næste som sig
selv "ligesom englene i himlen".
Er det mon ikke sådanne tvivlere, at Verdensgenløseren gør opmærksom på, at Abrahams,
Isaks og Jacobs Gud – ikke er dødes – men
levendes Gud? –
Får vi ikke her et fuldstændigt, klart overblik
over, hvorledes Verdensgenløserens ord er
sandhed og fuldstændig analog med, hvad livet
selv afslører for den udviklede forsker i form af
åndsvidenskaben eller de kosmiske analyser i
"Livets Bog"? –
Mon det i henhold hertil så ikke er noget i
retning af en fortsat korsfæstelse for ham at se,
at hans egen kirke er blevet en klippefast tillukket grav over hele den bøjintellektuelle side
ved hans manifestation, som i virkeligheden
var et stort pionerarbejde for "talsmanden den
hellige ånd"? –
Men for de millioner og atter millioner af væ-
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budskab
Men når man ikke har den, kan man jo ikke få
"syndernes forladelse" og må så efter de "troendes" udsagn være hjælpeløst fortabt.
Væsenerne er stadig "syndere", hvilket vil sige,
er stadig prædestinerede til at skabe nye graverende fejltagelser i livet, lige meget i hvilken
grad de så end måtte have modtaget "syndernes forladelse".
Men hvis man fornægter reinkarnationen, så er
man med til at fortsætte Verdensgenløserens
korsfæstelse den dag i dag, så er man med til at
forvanske eller bortforklare hans sande verdensfrelsende visdom.
Det er jo (...), som de kan fatte, hvorfra vinden
kommer, og hvor den går hen.
En hel anden seksual- eller kønstilstand må
derfor gøre sig gældende mellem disse væsener.
Siger han ikke netop et sted: "... ligesom menneskenes søn ikke er kommen for at lade sig
tjene, men for at tjene ..."? –
Beboerne i denne ny tilværelsesform tager som
nævnt ikke til ægte eller bortgiftes og er dermed så højt hævet over ægteskabsprincippet
eller er så uafhængige af parringsdriften, at de
kan elske en hvilken som helst næste som sig
selv "ligesom englene i himlen".
Er det mon ikke sådanne tvivlere, at Verdensgenløseren gør opmærksom på, at Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud – ikke er dødes – men
levendes Gud? –
Får vi ikke her et fuldstændigt, klart overblik
over, hvorledes Verdensgenløserens ord er
sandhed og fuldstændigt analoge med, hvad
livet selv afslører for den udviklede forsker i
form af åndsvidenskaben eller de kosmiske
analyser i "Livets Bog"? –
Mon det i henhold hertil så ikke er noget i
retning af en fortsat korsfæstelse for ham at se,
at hans egen kirke er blevet en klippefast tillukket grav over hele den højintellektuelle side
ved hans manifestation, som i virkeligheden
var et stort pionerarbejde for "talsmanden den
hellige ånd"? –
Men for de millioner og atter millioner af væ-
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sener, hvis udviklede, intellektuelle anlæg forhindrer dem i at "tro", kan samvittighedsnag
ikke fjernes ved noget sakramente eller "syndernes forladelse", ligesom deres umådelige
hunger efter retfærdighed ikke kan tilfredsstilles igennem forkyndelsen af en "nåde", der kun
blev mulig ved et uskyldigt væsens blodoffer
eller korsfæstelse.
Han har dermed stadfæstet, at et enkelt jordlivs, såvel som "syndernes forladelses" absolutte utilstrækkelighed for opnåelsen af denne
åbenbaring.
"Den, der bliver vred på sin næste, ligegyldig
af hvilken grund, opfylder ikke visdommen og
kan da umuligt undgå sammen med alle ligesindede væsenere at udgøre netop den zone, i
hvilken det dræbende princip har hjemme".
Tror man ikke, han havde en hel anden, renere
og kærligere eller mere intellektuel opfattelse
af Guddommen og "helvede" end den, den
kirkelige kristne opfattelse af de samme foreteelser udviser, [...] vi her har beskæftiget os
med? –
Ild kan nemlig umuligt lade noget som helst
være "evigt". Enten er tingene modtagelige for
ilden og "brænder" eller "tilintetgøres" og kan
da ikke være nogen "evig" foreteelse, eller også
er tingene uimodtagelige for ilden og vil da
ligesom asbest eller andre ildfaste stoffer være
ganske uberørte af ilden.
Når "helvede" eller "helvedes ild" således er en
undervisning i fuldkommen livsførelse, er en
selvoplevelse af, hvorledes livet ikke skal leves,
er en foreteelse, der med urokkelig sikkerhed
træder i funktion i et hvilket som helst tilfælde,
ligegyldigt hvor stort eller lille, hvor individet
handler forkert, og belærer dette om denne dets
fejltagelse og derved i det bevidsthed og væsen
med højintellektualitetens strålende glans fjerner den uintellektualitet eller pinefulde primitivitet, som fejltagelsen repræsenterer, er det
ikke så mærkeligt, (...)
Stirrer ikke her tusinder af øjne ud imod
makrokosmos store mysterier for der at opleve
ukendte eventyr? –
Tror man ikke denne i de levende væsener
boende higen efter det mere fuldkomne og
frastødning imod det mindre fuldkomne, og
som bevirker at væsenet urokkligt må være i
vækst, er et led i en af verdensordningens særlige planer med hensyn til det levende væsen? –
Ud af jordens forskellige materier, stof eller
muldarter opstår planteorganismen som en i
farver, tegning, form og struktur underbar
åbenbaring, (...)
Da jorden er så overdådigt udstyret, at den kan
yde hvert enkelt jordmenneske en overlegen
rigdom i lykke- og velværegivende livsbetingelser, bliver det her synligt, at denne væsernes
indstilling til denne rigdom er ganske ufærdig.
Sfærens guddommelige harmonier overdøver
de med deres dødsrallen, skrig og pine, "gråd
og tænders gnidsel" lyder ud fra det himmelske
fartøj, der ellers så harmonisk, skønt og lysen-

sener, hvis udviklede intellektuelle anlæg forhindrer dem i at "tro", kan samvittighedsnag
ikke fjernes ved noget sakramente eller "syndernes forladelse", ligesom deres umådelige
hunger efter retfærdighed ikke kan tilfredsstilles igennem forkyndelsen af en "nåde", der kun
blev mulig ved et uskyldigt væsens blodoffer
eller korsfæstelse.
Han har dermed stadfæstet [...] et enkelt jordlivs såvel som "syndernes forladelses" absolutte utilstrækkelighed for opnåelsen af denne
åbenbaring.
"Den, der bliver vred på sin næste, ligegyldig
af hvilken grund, opfylder ikke visdommen og
kan da umuligt undgå sammen med alle ligesindede væsener at udgøre netop den zone, i
hvilken det dræbende princip har hjemme".
Tror man ikke, han havde en hel anden, renere
og kærligere eller mere intellektuel opfattelse
af Guddommen og "helvede" end den, den
kirkelige kristne opfattelse af de samme foreteelser udviser, og som vi her har beskæftiget
os med? –
Ild kan nemlig umuligt lade noget som helst
være "evigt". Enten er tingene modtagelige for
ilden og "opbrænder" eller "tilintetgøres" og
kan da ikke være nogen "evig" foreteelse, eller
også er tingene uimodtagelige for ilden og vil
da ligesom asbest eller andre ildfaste stoffer
være ganske uberørte af ilden.
Når "helvede" eller "helvedes ild" således er en
undervisning i fuldkommen livsførelse, er en
selvoplevelse af, hvorledes livet ikke skal leves,
er en foreteelse, der med urokkelig sikkerhed
træder i funktion i et hvilket som helst tilfælde,
ligegyldigt hvor stort eller lille, hvor individet
handler forkert, og belærer dette om denne dets
fejltagelse og derved i dets bevidsthed og væsen med højintellektualitetens strålende glans
fjerner den uintellektualitet eller pinefulde
primitivitet, som fejltagelsen repræsenterer, er
det ikke så mærkeligt, (...)
Stirrer ikke her tusinder af øjne ud imod
makrokosmos' store mysterier for der at opleve
ukendte eventyr? –
Tror man ikke denne i de levende væsener
boende higen efter det mere fuldkomne og
frastødning imod det mindre fuldkomne, og
som bevirker at væsenet urokkeligt må være i
vækst, er et led i en af verdensordningens særlige planer med hensyn til det levende væsen? –
Ud af jordens forskellige materier, stof- eller
muldarter opstår planteorganismen som en i
farver, tegning, form og struktur underbar
åbenbaring, (...)
Da jorden er så overdådigt udstyret, at den kan
yde hvert enkelt jordmenneske en overlegen
rigdom i lykke- og velværegivende livsbetingelser, bliver det her synligt, at denne væsenernes
indstilling til denne rigdom er ganske ufærdig.
Sfærens guddommelige harmonier overdøver
de med deres dødsrallen, skrig og pine. "Gråd
og tænders gnidsel" lyder ud fra det himmelske
fartøj, der ellers så harmonisk, skønt og lysen-
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de svæver igennem det uendelige rum, badet,
opvarmet og koloreret i solens strålende atmosfære og med udsigt til andre himmelske lyskilder, solbyer, sfærer og boliger i Guds evige
verden.
Disse væsener nærer også drømmen om en
lysere tilværelse end den, der er dem beskåret
og mener, at vejen til denne slet og ret kun
forekommer igennem dyrets metoder: (...)
Men når nævne evne er i udvikling, vil det jo
kun være et tidsspørgsmål, hvornår adgangen
til de nævnte livskilder er så stor og fuldkommen eller retmæssigt organiseret, at (...)
Begynder det lille [...] barn ikke sin mentale
entre i verden med moderens bryst? –

de svæver igennem det uendelige rum, badet,
opvarmet og koloreret i solens strålende atmosfære og med udsigt til andre himmelske lyskilder, solbyer, sfærer og boliger i Guds evige
verden.
Disse væsener nærer også drømmen om en
lysere tilværelse end den, der er dem beskåret,
og mener, at vejen til denne slet og ret kun
forekommer igennem dyrets metoder: (...)
Men når nævnte evne er i udvikling, vil det jo
kun være et tidsspørgsmål, hvornår adgangen
til de nævnte livskilder er så stor og fuldkommen eller retmæssigt organiseret, at (...)
Begynder det lille nyfødte barn ikke sin mentale entre i verden med moderens bryst? –

919. Alt eftersom vort område af virkelig realistisk viden om vort [...] selv bliver større og
større, får vi også et tilsvarende større og større
kendt felt, ud fra hvilket vi kan bedømme det,
der ligger udenfor dette felt.
Vi har således set, at vore analyser om reinkarnation og menneskehedens omskabelse og den
heraf følgende seksuelle forvandling fuldtsændig finder genklang i selve kristendommens
dybeste ophavs egen kosmiske bevidsthed.
Når vi ligeledes her har vist forskeren, hvorledes jordmenneskets ægteskabelige principper
er degenererende på grund af polkonstellationens forvandling, og hvorledes der ud af denne
forvandling begyndte at opstå voksende tilbøjeligheder i væsenet til at elske sit eget køn, er
det så ikke den intellektuelle stadfæstelse af
samme væsens udtalelse om "himmeriges rige",
der er under vækst og ligesom et sennepskorn,
fra at være et lille frø, kan vokse og blive [...] et
stort træ? –
Da et sådant tidsrum udgør ca. 25.500 døgn,
vil dette altså sige, at døgnvæsenet oplever sit
jordliv 25.550 gange hurtigere end jordmennesket. At tid er noget andet for et sådan væsen
end for jordmennesket bliver her indlysende.
Og det er denne individets skiftende fremtræden i fysisk og åndelig materie, vil kalder "reinkarnation" eller "genfødsel".
Da vor analysering af nævnte "substanser" førte
os frem til store, i jordmenneskets sjæleliv
forekommende revolutionerende foreteelser,
hvis dybeste årsager endnu i overordentlig stor
grad er ukendte for almenheden, og hvis ydre
virkninger derfor i stor udstrækning af denne
fejlagtigt bliver opfattet som "synd" eller "syndige", som "sodomittiske" eller "ugudelige",
fandt vi det formålstjenligt at konfrontere vore
analyser med Verdensgenløserens eller kristendommens ophavs kosmiske bevidsthed.
Men når der hverken var en "højeste" eller
"laveste" udfoldelse af akten, måtte denne være
en evig konstant tilstand. Og individet ville
hverken kunne fornemme aktivitet eller hvile
ved akten og ville derved være ganske afskåret
fra at kunne opleve "sult" og "mættelse", "vellyst-" eller "behagsoplevelse".

919. Alt eftersom vort område af virkelig realistisk viden om vort eget selv bliver større og
større, får vi også et tilsvarende større og større
kendt felt, ud fra hvilket vi kan bedømme det,
der ligger udenfor dette felt.
Vi har således set, at vore analyser om reinkarnation og menneskehedens omskabelse og den
heraf følgende seksuelle forvandling fuldstændig finder genklang i selve kristendommens
dybeste ophavs egen kosmiske bevidsthed.
Når vi ligeledes her har vist forskeren, hvorledes jordmenneskets ægteskabelige principper
er degenererende på grund af polkonstellationens forvandling, og hvorledes der ud af denne
forvandling begyndte at opstå voksende tilbøjeligheder i væsenet til at elske sit eget køn, er
det så ikke den intellektuelle stadfæstelse af
samme væsens udtalelse om "himmeriges rige",
der er under vækst og ligesom et sennepskorn,
fra at være et lille frø, kan vokse og blive til et
stort træ? –
Da et sådant tidsrum udgør ca. 25.550 døgn,
vil dette altså sige, at døgnvæsenet oplever sit
jordliv 25.550 gange hurtigere end jordmennesket. At tid er noget andet for et sådant væsen
end for jordmennesket bliver her indlysende.
Og det er denne individets skiftende fremtræden i fysisk og åndelig materie, vi kalder "reinkarnation" eller "genfødsel".
Da vor analysering af nævnte "substanser" førte
os frem til store, i jordmenneskets sjæleliv
forekommende revolutionerende foreteelser,
hvis dybeste årsager endnu i overordentlig stor
grad er ukendte for almenheden, og hvis ydre
virkninger derfor i stor udstrækning af denne
fejlagtigt bliver opfattet som "synd" eller "syndige", som "sodomitiske" eller "ugudelige",
fandt vi det formålstjenligt at konfrontere vore
analyser med Verdensgenløserens eller kristendommens ophavs kosmiske bevidsthed.
Men når der hverken var en "højeste" eller
"laveste" udfoldelse af akten, måtte denne være
en evig konstant tilstand. Og individet ville
hverken kunne fornemme kulmination eller
hvile i fornemmelsen af akten og ville derved
være ganske afskåret fra at kunne opleve "sult"
og "mættelse", "vellyst-" eller "behagsoplevelse".
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930. Læseren vil muligvis her indvende, at livet
dog ikke er blot og bar glæde. Men her må vi
henvise til, at det netop er de såkaldte "glædesløse" eller "ulykkelige" oplevelser eller fornemmelser af livet, vi udtrykker som de sorte
eller mørke nuancer i fornemmelsesskalaen.
Men da alle disse nuancer, som vi før påpegede, er absolut nødvendige foreteelser i oplevelsesprocessen, idet vi uden disse hverken kunne
opleve aktivitet eller hvile, kan deres eksistens
således i deres højeste analyse i virkeligheden
kun betyde fundamentet for enhver form for
evne til at opleve en absolut virkelig lykke eller
salighed.
932. I "livssubstans nr. 7 og 8 er vi i virkeligheden blevet vidne til koncentrationen af al
livsoplevelse.
Denne "A-viden" vil her være at udtrykke som
"livssubsans nr. 13".
Kulminationen af den "maskuline pols" virkninger fremtræder for os i skabelsen af det
fuldkomne "hankøn" eller "hanvæsen", ligesom
skabelsen af det fuldkomne "hunkøn" [...] er
kulminationen af den "feminine pols" virkninger.
Da denne opretholdelse er beroende på en
"evne", og denne igen kun kan have sin dybeste
rodfæstning i en "talentkerne", vil der således i
"skæbnelementet" også forekomme en talentkerne for hver af individets seks organismer
eller legemer.
Det er dette område, vi allerede kender under
betegnelsen "underbevidsthed". Denne vil vi
igen her betegne som "livssubstans nr. 29."
Individet møder således disse fremmede energier (de ydre omgivelser, naturen, medvæsenernes indvirken osv.) direkte med sin "underbevidsthed." Men da dette møde bliver det
samme som mødet mellem de to energiarter,
nemlig: omgivelsernes energi og individets
energi, bliver det selvfølgeligt, at resultatet af
dette møde bliver en reaktion.
Bliver det en sejr for den fremmede energi,
fornemmes den som "ubehag", "smerte" eller
"modgang" af individet, medens den fornemmes som "behag", "velvære" eller "medgang"
for individet, hvis nævnte møde blive en sejr for
individets energi.
Men i kraft af sit skæbneelement og sin underbevidsthed bliver det altså fremtrædende som
et "individ" eller "et levende væsen". Vi vil
derfor kalde denne jegets rollebeklædning og
tilknytning til livsscenen eller dets identitet som
"individ" for "livssubstans nr. 33."
Og vi vil henholdsvis udtrykke disse som "livssubstans nr. 37 og nr. 38.

930. Læseren vil muligvis her indvende, at livet
dog ikke er blot og bar glæde. Men her må vi
henvise til, at det netop er de såkaldte "glædesløse" eller "ulykkelige" oplevelser eller fornemmelser af livet, vi udtrykker som de sorte
eller mørke nuancer i fornemmelsesskalaen.
Men da alle disse nuancer, som vi før påpegede, er absolut nødvendige foreteelser i oplevelsesprocessen, idet vi uden disse hverken kunne
opleve kulmination eller hvile, kan deres eksistens således i deres højeste analyse i virkeligheden kun betyde fundamentet for enhver
form for evne til at opleve en absolut virkelig
lykke eller salighed.
932. I "livssubstans nr. 7 og 8" er vi i virkeligheden blevet vidne til koncentrationen af al
livsoplevelse.
Denne "A-viden" vil her være at udtrykke som
"livssubstans nr. 13".
Kulminationen af den "maskuline pols" virkninger fremtræder for os i skabelsen af det
fuldkomne "hankøn" eller "hanvæsen", ligesom
skabelsen af det fuldkomne "hunkøn" eller
"hunvæsen" er kulminationen af den "feminine pols" virkninger.
Da denne opretholdelse er beroende på en
"evne", og denne igen kun kan have sin dybeste
rodfæstning i en "talentkerne", vil der således i
"skæbneelementet" også forekomme en talentkerne for hver af individets seks organismer
eller legemer.
Det er dette område, vi allerede kender under
betegnelsen "underbevidsthed". Denne vil vi
igen her betegne som "livssubstans nr. 29".
Individet møder således disse fremmede energier (de ydre omgivelser, naturen, medvæsenernes indvirken osv.) direkte med sin "underbevidsthed". Men da dette møde bliver det
samme som mødet mellem [...] to energiarter,
nemlig: omgivelsernes energi og individets
energi, bliver det selvfølgeligt, at resultatet af
dette møde bliver en reaktion.
Bliver det en sejr for den fremmede energi,
fornemmes den som "ubehag", "smerte" eller
"modgang" af individet, medens den fornemmes som "behag", "velvære" eller "medgang"
for individet, hvis nævnte møde bliver en sejr
for individets energi.
Men i kraft af sit skæbneelement og sin underbevidsthed bliver det altså fremtrædende som
et "individ" eller "et levende væsen". Vi vil
derfor kalde denne jegets rollebeklædning og
tilknytning til livsscenen eller dets identitet som
"individ" for "livssubstans nr. 33".
Og vi vil henholdsvis udtrykke disse som "livssubstans nr. 37 og nr. 38".

De har den mission eller hovedopgave at udløse eller afføde netop det førnævnte tilværelsens
største spørgsmål: "Hvem er livet? –
960. Mål- og vægtfacitterne afstedkommer
således i første instans urokkelig overlegenhed
og magt. Men livet er andet og mere end denne
mål- og vægtfacitternes omsættelse til automat-
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960. Mål- og vægtfacitterne afstedkommer
således i første instans urokkeligt overlegenhed
og magt. Men livet er andet og mere end denne
mål- og vægtfacitternes omsættelse til automat-
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funktioner, evner, anlæg og magt og den herpå
baserede beherskelse af materien og de af materien bundne medvæsener.
961. Sålænge væsenet endnu tilhører det primitive naturmenneskeniveau, hvor instinktet (degeneret kosmisk bevidsthed) i overvejende grad
behersker bevidstheden, (...)
Krigen var jo gudernes yndlingsbeskæftigelse
og dermed moral og religion for datidens
jordmennesker, var den attråede, men "forbudte" frugt på "kundskabens træ.
Men hvad er den "fortabte" søns vandring bort
fra faderen og fædrenehjemmet andet end hans
vandring imod materialisme, imod glemselen af
Guddommen og den heraf følgende primitivitet
og uvidenhed på åndelige felter, altså i princip
nøjagtig det samme som "uddrivelsen af paradisets have.
Det siger: "Jeg ved", "jeg forstår", "jeg sagde",
"jeg skrev" og udtrykker dermed, at det "noget", hvis eksistens, det ellers docerer som en
umulighed, har både viden, forstand, tale- og
skriveevne.
Da det jordiske menneske, som vi før påpegede,
netop er et væsen, der "æder sammen med
svinene", men helst ikke vil vedgå sig dette
kostfællesskab eller nære organismeslægtskab,
ja, forsøger endog helt at benægte dette, har vi
i nævnte væsen fundet den virkelig "fortabte
søn".
Men en formodning kan højest kun være en
"hypotese".
Der, hvor individet angrer, har det opdaget
ufuldkommenheden i sin væremåde og vender
her om for at udløse en bekæmpelse af denne
ufuldkommenhed for derved at stile imod en
skønnere og saligere tilværelsesmåde. Og var
det ikke også [...] det, der var kernen i eventyret om den "fortabte søn"? –
Og lysets væsener i form af "Adam", "Eva" og
den "fortabte søn" var således væsener, der var
begyndt at få et begær, der ikke kunne tilfredsstilles ved nogen som helst form for overholdelse af de ordinære livslove. Denne overholdelse
var, som før nævnt, ikke nogen viljesakt, men
en overbevidsthedsfunktion, der ikke mere
krævede nogen som helst indsats af spekulation, tanke eller vilje. Den krævede således ikke
mere indsats af nogen dagsbevidsthedsfunktion.

funktioner, evner, anlæg og magt og den herpå
baserede beherskelse af materien og de af materien bundne medvæsener.
961. Sålænge væsenet endnu tilhører det primitive naturmenneskeniveau, hvor instinktet (degenereret kosmisk bevidsthed) i overvejende
grad behersker bevidstheden, (...)
Krigen var jo gudernes yndlingsbeskæftigelse
og dermed moral og religion for datidens
jordmennesker, var den attråede, men "forbudte" frugt på "kundskabens træ".
Men hvad er den "fortabte" søns vandring bort
fra faderen og fædrenehjemmet andet end hans
vandring imod materialisme, imod glemselen af
Guddommen og den heraf følgende primitivitet
og uvidenhed på åndelige felter, altså i princip
nøjagtig det samme som "uddrivelsen af paradisets have".
Det siger: "Jeg ved", "jeg forstår", "jeg sagde",
"jeg skrev", og udtrykker dermed, at det "noget", hvis eksistens, det ellers docerer som en
umulighed, har både viden, forstand, tale- og
skriveevne.
Da det jordiske menneske, som vi før påpegede,
netop er et væsen, der "æder sammen med
svinene", men helst ikke vil vedgå sig dette
kostfællesskab eller nære organismeslægtskab,
ja, forsøger endog helt at benægte dette, har vi
i nævnte væsen fundet den virkelige "fortabte
søn".
Men en formodning kan højst kun være en
"hypotese".
Der, hvor individet angrer, har det opdaget
ufuldkommenheden i sin væremåde og vender
her om for at udløse en bekæmpelse af denne
ufuldkommenhed for derved at stile imod en
skønnere og saligere tilværelsesmåde. Og var
det ikke også netop det, der var kernen i eventyret om den "fortabte søn"? –
Og lysets væsener i form af "Adam", "Eva" og
den "fortabte søn" var således væsener, der var
begyndt at få et begær, der ikke kunne tilfredsstilles ved nogen som helst form for overholdelse af de ordinære livslove. Denne overholdelse
var, som før nævnt, ikke nogen viljesakt, men
en underbevidsthedsfunktion6, der ikke mere
krævede nogen som helst indsats af spekulation, tanke eller vilje. Den krævede således ikke
mere indsats af nogen dagsbevidsthedsfunktion.
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6
"overbevidsthedsfunktion" er rettet til "underbevidsthedsfunktion" iht. manuskript.
Kommentar:
Problemstillingen er, om automatfunktionerne
hører hjemme i overbevidstheden eller underbevidstheden. Når Martinus i manuskriptet har
skrevet underbevidsthed, mener han den ubevidste del af underbevidstheden = natbevidstheden. Han bruger altså her begrebet underbevidsthed, ligesom man gør i psykologien:
underbevidsthed = det ubevidste (til forskel fra
dagsbevidstheden). Sproggruppen har konklu12

Stk. 974,
midt

deret, at manuskriptets ordlyd er den mest
rigtige. I overbevidstheden har talentkernerne
for automatfunktionerne deres sæde, men de
automatiske funktioner udfoldes på det ubevidste plan af underbevidstheden i X3.
Bortset fra de 5 rettede steder i LB3 anvender Martinus ikke ordet "overbevidsthedsfunktion" i sin tidlige litteratur (LB, Logik og Bisættelse). Først i 1963 ved udgivelsen af DEV1
bruger Martinus ordet i stk. 6.10, 11.36, 12.1.
Derimod bruger han flere gange "underbevidsthedsfunktion" i den tidlige litteratur: Bisættelse: kap. 95, Logik: indledning + kap. 94,
LB1: stk. 181, LB2: stk. 326 + 528, LB3: stk.
921 + 955, LB4: stk. 1191, LB5: stk. 1607 +
1905, LB6: stk. 2189.
Når individet oplever både lyset og mørket
Når individet oplever både lyset og mørket
indtil en sådan overdådighed, at disse to fore- indtil en sådan overdådighed, at disse to foreteelser i hver sin periode kulminerer som auteelser i hver sin periode kulminerer som automatfunktioner, eller fra at være "A-viden" er tomatfunktioner, eller fra at være "A-viden" er
blevet til "B-viden", dernæst til "C-viden",
blevet til "B-viden" og dernæst til "C-viden",
hvormed de er blevet til totale overbevidstheds- hvormed de er blevet til totale underbefunktioner og ikke mere lægger beslag på
vidsthedsfunktioner7 og ikke mere lægger bedagsbevidstheden og således ikke mere er våg- slag på dagsbevidstheden og således ikke mere
ne bevidste tanker, må dagsbevidstheden derer vågne bevidste tanker, må dagsbevidstheden
med nødvendigvis blive tilsvarende tankefattig dermed nødvendigvis blive tilsvarende tankeog mangle materiale for sin beskæftigelse.
fattig og mangle materiale for sin beskæftigelse.
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Note i bog:
"overbevidsthedsfunktioner" er rettet til "underbevidsthedsfunktioner" iht. manuskript.
7

Stk. 976,
afsnit 1,
nederst

Når væsenerne begærer og oplever så meget
mentalt lys, at dette er blevet til "C-viden",
vanebevidsthed eller overbevidsthedsfunktion
hos dem, og det derfor ikke mere har hjemme i
dagsbevidstheden, begynder samtidig længslen
eller begæret i dem efter oplevelsen af modsætningen til lyset. Detaljerne i dette begærs tilfredsstillelse fylder derefter dagsbevidstheden
som "A-viden" eller som vågne bevidste tanker,
der derefter bliver til "B-viden" for senere at
overgå fra dagsbevidstheden til overbevidstheden som "C-viden", og hvorefter begæret er
totalt tilfredsstillet.

Se kommentar ved rettelsen i stk. 972.
Når væsenerne begærer og oplever så meget
mentalt lys, at dette er blevet til "C-viden",
vanebevidsthed eller underbevidsthedsfunktion6 hos dem, og det derfor ikke mere har
hjemme i dagsbevidstheden, begynder samtidig
længslen eller begæret i dem efter oplevelsen af
modsætningen til lyset. Detaljerne i dette begærs tilfredsstillelse fylder derefter dagsbevidstheden som "A-viden" eller som vågne
bevidste tanker, der derefter bliver til "Bviden" for senere at overgå fra dagsbevidstheden til underbevidstheden8 som "C-viden", og
hvorefter begæret er totalt tilfredsstillet.
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Note i bog:
6
"overbevidsthedsfunktion" er rettet til "underbevidsthedsfunktion" iht. manuskript.
8
"overbevidstheden" er rettet til "underbevidstheden" iht. manuskript
Stk. 978,
nederst

"Slangen" var således som nævnt væsenernes
første verdensgenløser. Han befrugtede væsenerne med den ny tilværelses tankearter og den
heraf følgende ny viljeføring, en tankebefrugtning og viljeføring, der stadig blev befordret og
stimuleret af verdensgenløsere lige indtil væsenerne, således som det nu er tilfældet, blev
overmættede af den ny livsform, og hvor samme tilværelse er blevet til "C-viden", automateller overbevidsthedsfunktioner.

Se kommentar ved rettelsen i stk. 972.
"Slangen" var således som nævnt væsenernes
2012
første verdensgenløser. Han befrugtede væse- iht. manuskript
nerne med den ny tilværelses tankearter og den note
heraf følgende ny viljeføring, en tankebefrugtning og viljeføring, der stadig blev befordret og
stimuleret af verdensgenløsere lige indtil væsenerne, således som det nu er tilfældet, blev
overmættede af den ny livsform, og hvor samme tilværelse er blevet til "C-viden", automateller underbevidsthedsfunktioner7.
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Note i bog:
"overbevidsthedsfunktioner" er rettet til "underbevidsthedsfunktioner" iht. manuskript.
7

Stk. 985,
afsnit 1,
nederst

Stk. 986,
stykoverskrift
Stk. 988

Stk. 990,
nederst

Stk. 992,
øverst

Stk. 992,
nederst

Stk. 994,
afsnit 2,
nederst

Stk. 1003,
afsnit 1,
midt
Stk. 1015,
midt
Stk. 1020

Men da naturen aldrig i noget som helst tilfælde kan skabe sult uden samtidig at have skabt
foreteelser, ved hvilke samme sult kan mættes,
bliver det her en kendsgerning, at der også må
findes foreteelser, ved hvilke den sult, der, i
form af det store spørgsmål: "Hvem er livet",
som på et bestemt udviklingsstadium besjæler
det levende væsen, kan mættes.
De to spørgsmål: "Hvad er livet? – og "Hvem
er livet?" og deres besvarelse
988. Hvilken forskel kan der da blive på en
"skabt" tings forhold til "noget", der er "uendeligt", og til "noget", der er "begrænset" eller til
"noget", der er "endeligt" eller til "noget",
der er "timeligt"? – Ja, her må man først gøre
sig klart, (...)
Vi har altså her fundet "noget", hvis analyse
ikke er en "bevægelse" konstateret i kraft af en
anden "bevægelse". Samme analyse bliver
derved evig uforanderlig. Det "noget, som er",
er således evigt uforanderligt [...], er hævet
over "bevægelse".
På grund af den for stærkt fremtrædende følelsesbetoning og en for lidt fremtrædende intelligensevne har nævnte slægter eller væsener kun
evne til at forestille sig den kommende verdensgenløsning som en foreteelse, der netop
passer ind i denne deres ufuldkomne bevidsthedstilstand eller bedømmelesesevne.
Verdensgenløserens ord eller fortolkning, som
jo var den levende forkyndelse af sandheden,
har de tilsløret eller camoufleret, så den er
blevet i favør af deres ufuldkomne og dermed
ukærlige tilværelse [...] eller deres mørke tendenser.
Det, der sker, finder udelukkende sted i "bevægelsen" – ikke i det "faste punkt". Det virkeligt
"levende noget" i væsenet er evigt uforanderligt. Det er rigtigt, at man i den gængse, daglige
sprogbrug opfatter tingene således og tror, at
det netop er det "levende noget", der berøres af
begivenheden, men det er jo netop denne fra
virkeligheden afvigende opfattelse, der viser os
væsenernes endnu rent materialistiske sanseevne.
Da "noget" ikke kan komme af "intet",har det
"noget", som udgør verdensaltet, således eksisteret evigt.
Hvis vi skriver 0 2, har vi dermed markeret
"det begrænsede" som fremtrædende i en anden
situation end den, vi markerede som 01.
1020. Dette talsystemets "spiralkredsløb" udgøres altså af 9 enheder, for hvilke hvert af de ni
talbogstaver er udtryk. Nullet derimod udtrykker som nævnt ikke nogen enhed, men er det

Se kommentar ved rettelsen i stk. 972.
Men da naturen aldrig i noget som helst tilfæl- 2012
de kan skabe sult uden samtidig at have skabt
iht. manuskript
foreteelser, ved hvilke samme sult kan mættes,
bliver det her en kendsgerning, at der også må
findes foreteelser, ved hvilke den sult, der, i
form af det store spørgsmål: "Hvem er livet",
[...] på et bestemt udviklingsstadium besjæler
det levende væsen, kan mættes.
De to spørgsmål: "Hvad er livet?" – og "Hvem 1982
er livet?" og deres besvarelse
988. Hvilken forskel kan der da blive på en
"skabt" tings forhold til "noget", der er "uendeligt", og til "noget", der er "begrænset" eller til
"noget", der er "endeligt" eller til "noget",
der er "timeligt"? – Ja, her må man først gøre
sig klart, (...)
Vi har altså her fundet "noget", hvis analyse
ikke er en "bevægelse" konstateret i kraft af en
anden "bevægelse". Samme analyse bliver
derved evig uforanderlig. Det "noget, som er",
er således evigt uforanderligt. Men et "noget",
der er evigt uforanderligt, er hævet over "bevægelse".
På grund af den for stærkt fremtrædende følelsesbetoning og en for lidt fremtrædende intelligensevne har nævnte slægter eller væsener kun
evne til at forestille sig den kommende verdensgenløsning som en foreteelse, der netop
passer ind i denne deres ufuldkomne bevidsthedstilstand eller bedømmelsesevne.
Verdensgenløserens ord eller fortolkning, som
jo var den levende forkyndelse af sandheden,
har de tilsløret eller camoufleret, så den er
blevet i favør af deres ufuldkomne og dermed
ukærlige tilværelse i stedet for at være i favøret af deres egen overvindelse af samme
tilværelse eller deres mørke tendenser.
Det, der sker, finder udelukkende sted i "bevægelsen" – ikke i det "faste punkt". Det virkeligt
"levende noget" i væsenet er evigt uforanderligt. Det er rigtigt, at man i den gængse, daglige
sprogbrug opfatter tingene anderledes og tror,
at det netop er det "levende noget", der berøres
af begivenheden, men det er jo netop denne fra
virkeligheden afvigende opfattelse, der viser os
væsenernes endnu rent materialistiske sanseevne.
Da "noget" ikke kan komme af "intet", har det
"noget", som udgør verdensaltet, således eksisteret evigt.
Hvis vi skriver 0 2, har vi dermed markeret
"det begrænsede" som fremtrædende i en anden
situation end den, vi markerede som 0 1.
1020. Dette talsystemets "spiralkredsløb" udgøres altså af 9 enheder, for hvilke hvert af de ni
talbogstaver er udtryk. Nullet derimod udtrykker som nævnt ikke nogen enhed, men er det
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Stk. 1043,
afsnit 1,
nederst

"faste punkt" eller selve systemets urokkelige
[...] centrum.
Ved det første nul fra oven begynder systemet.
Dette vil altså sige, at det begynder ved det
"faste punkt" eller jeget. Men det gør det levende væsens jordliv jo også. Før samme væsen rigtigt tæller med på det fysiske plan, må
det først "fødes". Dets tilværelse før denne
fødsel må vi [...] udtrykke som dets "nultilværelse".
Talsystemet udtrykker "skæbneelementet",
"talentkerne" og "udviklingsstigen"

"faste punkt" eller selve systemets urokkelige
bærende centrum.
Ved det første nul fra oven begynder systemet.
Dette vil altså sige, at det begynder ved det
"faste punkt" eller jeget. Men det gør det levende væsens jordliv jo også. Før samme væsen rigtigt tæller med på det fysiske plan, må
det først "fødes". Dets tilværelse før denne
fødsel må vi derfor udtrykke som dets "nultilværelse".
Talsystemet udtrykker "skæbneelementet",
"talentkernerne" og "udviklingsstigen"

Tallene i rubrikkerne til venstre for Arubrikken er de overførte åndelige værdier af
optællingen, hvilket vil sige: resultatet af bevægelsen" eller de materielle ting, der som
"talentkerner" tilsammen danner individets
"skabeevne" og således er identisk med det, vi
udtrykker som "X2".
Det er den del af en ting, der således er ét med
uendeligheden, at vi ikke sanser eller ser og
derfor undertiden udtrykker som "intet" og for
livets vedkommende som "døden".
Det næste kredsløb (kredsløb af 2. grad) optælles således i D-rubrikken og udtrykkes som:
1000, 2000, 3000, 4000 osv.

Tallene i rubrikkerne til venstre for Arubrikken er de overførte åndelige værdier af
optællingen, hvilket vil sige: resultatet af "bevægelsen" eller de materielle ting, der som
"talentkerner" tilsammen danner individets
"skabeevne" og således er identisk med det, vi
udtrykker som "X2".
Det er den del af en ting, der således er ét med
uendeligheden, [...] vi ikke sanser eller ser og
derfor undertiden udtrykker som "intet" og for
livets vedkommende som "døden".
Det næste kredsløb (kredsløb af 3. grad9) optælles således i D-rubrikken og udtrykkes som:
1000, 2000, 3000, 4000 osv.
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9
"2. grad" er rettet til "3. grad".
Disse optælles i F-rubrikken og udtrykkes som: Disse optælles i F-rubrikken og udtrykkes som: 2012
100.000, 200.000, 300.0000 osv.
100.000, 200.000, 300.000 osv.
iht. manuskript
Sålænge der endnu mangler et tal, og Rafsnittet f.eks. kun udgør 99. 998 enheder, er
kredsløbet af 5. grad jo ikke færdigt.
Hvis ikke nullet i A-rubrikken var det samme
nul ned igennem optællinken, hvad skulle da
stabilisere optællingen og gøre denne til et
absolut udtryk for virkeligheden? –
Sålænge dette "noget" ikke er færdigt, hører det
endnu til "det umanifesterede". Først når det er
færdigt, kan det udtrykkes som "manifesteret".
Og det er denne manifestering, vi udtrykker
ved "ettallet". Nullet udtrykker således som
nævnt "det umanifesterede". Men da dette
"umanifesterede" også er "noget", det kan jo
ikke bestå af "intet", og det samtidig afslører
sig som noget, der vokser frem og bliver til en
manifestation, hvilket vil sige: bliver til noget,
der kan "tælles", hvilket igen er det samme som
noget, der kan "sanses", er denne tilblivelse
således hensigtsmæssig eller nyttig.
Det første er samme væsens "fortid", medens
det andet er dets "fremtid.
Alt, hvad der repræsenterede et tal, der var
større end 9, ville for samme væsen være "utalligt" og mere eller mindre umuligt at fatte og
dets sande talværdi ville dermed i tilsvarende
grad af væsenet mere eller mindre blive benægtet.
Optællingen er således udtryk for "noget, som
er er" og bliver derved udtryk for livets grundfacit nr. 1.

Sålænge der endnu mangler et tal, og Rafsnittet f.eks. kun udgør 99.998 enheder, er
kredsløbet af 5. grad jo ikke færdigt.
Hvis ikke nullet i A-rubrikken var det samme
nul ned igennem optællingen, hvad skulle da
stabilisere optællingen og gøre denne til et
absolut udtryk for virkeligheden? –
Sålænge dette "noget" ikke er færdigt, hører det
endnu til "det umanifesterede". Først når det er
færdigt, kan det udtrykkes som "manifesteret".
Og det er denne manifestation, vi udtrykker
ved "ettallet". Nullet udtrykker således som
nævnt "det umanifesterede". Men da dette
"umanifesterede" også er "noget", det kan jo
ikke bestå af "intet", og det samtidig afslører
sig som noget, der vokser frem og bliver til en
manifestation, hvilket vil sige: bliver til noget,
der kan "tælles", hvilket igen er det samme som
noget, der kan "sanses", er denne tilblivelse
således hensigtsmæssig eller nyttig.
Det første er samme væsens "fortid", medens
det andet er dets "fremtid".
Alt, hvad der repræsenterede et tal, der var
større end 9, ville for samme væsen være "utalligt" og mere eller mindre umuligt at fatte, og
dets sande talværdi ville dermed i tilsvarende
grad af væsenet mere eller mindre blive benægtet.
Optællingen er således udtryk for "noget, som
er [...]" og bliver derved udtryk for livets
grundfacit nr. 1.
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Hvem kan påvise en manifestation, der kan
være et absolut [...] og dermed fuldkomment
udtryk for det absolutte liv, sålænge den kan
"forældes" eller være absolut "begyndelse" og
"afslutning" underkastet? –
Vi har følt det som en absolut uafviselig pligt,
inden vi gik videre i den kosmiske analysering,
helt at registrere verdensbilledets absolutte
facitter og således på det mindst mulige og
dermed lettets overskuelige område, at give de
studerende den for deres videre forskning nødvendige lette adgang til stoffets eller det kosmiske materiales hovedpunkter.
Ved hjælp af den registrering af livssubstanserne, som læserne vil finde i indholdsfortegnelsen, kan de således hurtigt finde frem til den
koncentrerede begrundelse for det eller det
faste punkt eller urokkelige facit i verdensbilledet, der i en given situation måtte være aktuelt.

Hvem kan påvise en manifestation, der kan
være et absolut sandt og dermed fuldkomment
udtryk for det absolutte liv, sålænge den kan
"forældes" eller være absolut "begyndelse" og
"afslutning" underkastet? –
Vi har følt det som en absolut uafviselig pligt,
inden vi gik videre i den kosmiske analysering,
helt at registrere verdensbilledets absolutte
facitter og således på det mindst mulige og
dermed lettest overskuelige område, at give de
studerende den for deres videre forskning nødvendige lette adgang til stoffets eller det kosmiske materiales hovedpunkter.
Ved hjælp af den registrering af livssubstanserne, som læserne vil finde i stykoversigten, kan
de således hurtigt finde frem til den koncentrerede begrundelse for det eller det faste punkt
eller urokkelige facit i verdensbilledet, der i en
given situation måtte være aktuelt.

2012
iht. manuskript

Foruden titlen Livets Bog får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredje Testamente, og
symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets
henholdsvis for- og bagside.
Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes
bag i bogen. Udgår 2012.
Lang indholdsfortegnelse bag i bogen omdøbes
til "Stykoversigt".
Stykoverskrifterne indsættes som margennoter
ud for de pågældende tekststykker.
Kort indholdsfortegnelse indsættes foran i
bogen.
Noteblad indsættes bag i bogen.
Bogens symboler er digitaliseret i forbedret
kvalitet ud fra Martinus' originaler.

1982

1982

2012

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

1994
2012
2012
2012
2012
2012
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