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Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament 

Foundation 

CVR. 29146721 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

og 

Livets skole i Åndsvidenskab 

v/Jan Langekær 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

(alle v. advokat Johan Schli.iter 

v. advokat Mads Jørgensen) 

Sagsøgtes svarskrift giver ikke anledning til at ændre sagsøgtes påstande eller anbringender eller 

den i stævningen indeholdte sagsfremstilling, der i det hele fastholdes. Svarskriftet giver i øvrigt 

anledning til følgende bemærkninger: 

Generelle bemærkninger 

På trods af at de sagsøgte anerkender, at de af de sagsøgte udgivne og solgte værker er 1:1 ko

pier af Martinus' værker - og altså klare og utvivlsomme krænkelser af sagsøgers ophavsrettighe

der - og på trods af, at de sagsøgte er enige i, at ikke en eneste af de i ophavsretslovens kapitel 2 

indeholdte undtagelser til den ophavsretlige eneret finder anvendelse, er det de sagsøgtes opfat

telse, at de skal frifindes. De sagsøgtes begrundelse er, at artikel 10 i Den Europæiske Menneske

rettighedskonvention berettiger de sagsøgte til at foretage ophavsretskrænkelserne. Årsagen her

til skulle være, at sagsøger udgiver Værket med ændringer i forhold til førsteudgaven, at Martinus 
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ikke ønskede, at der skulle ændres i Værket, at sagsøger "kategorisk [har] nægtet at udgive Vær

ket i den originale uændrede version pfl trods af adskillige opfordringer hertil fra en række perso

ner, der lever efter Martinus' verdensopfattelse", at de personer, der lever efter Martinus' ver

densopfattelse dermed skulle være afskåret fra adgang til Værket i sin oprindelige form, hvorfor 

de sagsøgtes ophavsretskrænkelser skulle være "den eneste reelle mulighed" for at sikre adgang 

til Værket i sin oprindelig form. 

De sagsøgtes begrundelse for ophavsretskrænkelsernes berettigelse bestrides i det hele både fak

tuelt og juridisk. 

For s~ vidt ang~r det faktuelle bemærkes, at førsteudgaverne af Martinus' udgivelser p~ intet tids

punkt har haft nogen særstatus, idet Martinus selv var med til at foretage rettelser i efterfølgende 

udgaver. Mens Martinus levede, blev førsteudgaverne heller ikke genudgivet. Selv i Martinus' leve

tid blev førsteudgaverne s~ledes antikvariske. Interesserede har hele tiden kunnet købe førsteud

gaverne antikvarisk fra sagsøger, men sagsøger har ikke fundet grundlag for at genudgive første

udgaverne i nyoptryk. Derimod har sagsøger fokuseret på minutiøst at gennemgå Livets Bog I-VII 

for sættefejl m.v., s~ sagsøger kunne genudgive disse bøger i en fin hardcover udgave med 

smudsbind, s~dan som Martinus ønskede det. 

Martinus ønskede, at hans værk skulle udgives p~ nudansk, s~ ogs~ fremtidige generationer kan 

læse værket. Derfor udgiver sagsøger nu værkerne med navneord med lille begyndelsesbogstav, 

"~"i stedet for "aa", ligesom stavem~den er nudansk ("skulle" i stedet for "skulde" osv.). 

De sagsøgtes p~stand om, at sagsøger har foretaget "et meget stort antal ændringer i værket, der 

ikke er godkendt af Martinus selv", er ligesom de fleste øvrige p~stande udokumenteret. Sagsøger 

foretager alene ændringer i genudgivelser i form af rettelse af sætterfejl, stavefejl og åbenlyse 

sm~fejl. Ved rettelse af betydningsbærende fejl laver sagsøger en note i bogen. Alle rettelser i 

Martinus' værk bliver opført p~ rettelseslister, som er tilgængelige p~ hjemmesiden: 

http: //www. martinus. dk/fileadmin/user upload/dokumenter/Diverse/LB1 Rettelser 1932-

2011.pdf. bilag 57. 

Siden juni 2009 har enhver kunnet læse hele originalmanuskriptet til Livets Bog I til VII p~ 

www.martinus.dk, som er sagsøgers hjemmeside. Desuden har førsteudgaverne kunnet læses p~ 

hjemmesiden fra februar 2010. 

Den interesserede læser kan sammenholde de seneste udgivelser med det originalmanuskript, der 

er tilgængeligt p~ hjemmesiden. Sagsøger har s~ledes givet enhver, der ønsker at studere Marti

nus' værk, mulighed for det. 
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Der har derfor intet behov været for, at de sagsøgte tog "sagen i egen hånd" og dermed krænke

de sagsøgers ophavsret ved at producere og udgive ulovlige kopier af førsteudgaverne. 

Når de sagsøgte hævder, at sagsøger uberettiget ændrer i Værket, er det i øvrigt interessant, at 

de sagsøgte selv i Det Evige Verdensbillede bind l til 3 har ændret på farverne på symbolerne i 

bogen. Martinus udvalgte farverne meget nøje, og kun sagsøger er i besiddelse af de korrekte far

ver, der er godkendt med Martinus' underskrift. Det fremgår af kolofonen, at Maria Langekær har 

ændret på farvelægningen af symbolerne i de kopierede bøger. De sagsøgte har således selv fore

taget indholdsmæssige ændringer i Værket, idet symbolerne er en del af Værket, jf. bilag 58. 

Tilsvarende har de sagsøgte valgt at udgive bøgerne Logik og Bisættelse i anden udgaven, da sag

søgte ikke mente, at der var væsentlig forskel på første- og anden udgaven. Andsvidenskabsforla

get har trykt følgende tekst i kolofonen til de to kopierede bøger: "Faksimileudgaven er en scan

net kopi af andenudgaven. Andenudgaven er valgt som grundlag for faksimileudgaven, fordi an

denudgaven var typografisk tilpasset formatet og kvaliteten af originaludgaven af Livets Bog I til 

VII. Førsteudgaven var at betragte som en billigbogsudgave i format 12,5 x 18 cm. Første- og an

denudgaven er tekstmæssig sammenlignet. Teksterne er identiske. Martinus har dog foretaget 

ganske få sproglige justeringer ved ændring af enkeltord, uden at disse ændringer har indflydelse 

på meningen," (bilag 58). 

For så vidt angår det juridiske bemærkes i forlængelse heraf, at artikel lO i den Europæiske Men

neskerettighedskonvention på ingen måde berettiger de sagsøgte til at foretage ophavsretskræn

kelserne. Som beskrevet ovenfor, har de sagsøgtes handlinger på ingen måde været nødvendige 

for at få adgang til Værket, lige som handlingerne heller ikke kan begrundes ud fra en påstået of

fentlig interesse. Det er sagsøger, der er indehaver af ophavsretten til Værket, og det er sagsø

ger, der derfor suverænt bestemmer, hvordan denne ophavsret skal forvaltes. 

I ingen af de af de sagsøgte påberåbte domme er det da heller givet medhold i, at artikel 10 skul

le berettige de foretagne ophavsretskrænkelser. 

Specifikke bemærkninger 

"Det ufuldendte manuskript" 

Til de sagsøgtes bemærkninger om dette manuskript bemærkes, at der på trods af de markante 

ændringer fortsat er tale om en bearbejdelse af Martinus' oprindelige manuskript omfattet af sag-
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søgers ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2 og § 4, stk. 1. Dertil kommer, at det er i strid med op

havsretslovens § 3, stk. 2, at udgive Thoreli-udgaven som "Martinus ufuldendte manuskript". 

Lydoptagelser af Martinus' foredrag 

Det fastholdes, at foredragene nyder ophavsretlig beskyttelse i henhold til ophavsretslovens § 1. 

I 1965 meddelte sagsøgers Erik Gerner Larsson, at tilhørere var velkomne til at optage Martinus' 

tale. Dette var naturligvis til egen privat brug, og der blev ikke givet tilladelse til at offentliggøre 

eller på anden måde udbrede optagelserne. Senere fandt Martinus ud af, at tilhørere optog og 

"delte ud" af hans taler. Derfor besluttede han, at det kun var sagsøger selv, der skulle optage 

hans taler, og forbød andre at gøre det, jf. bilag 59. 

DTT og Livets Skole 

Påstandene mod DTT og Livets Skole fastholdes. Uanset hvem der formelt måtte stå som regi

strant på hjemmesiden det-tredje-testamente.dk, drives den af DTT og Jan Langekær, der da også 

på hjemmesiden er anført som den kontaktperson, man skal rette henvendelse til, jf. bilag 60a-c. 

Informationspfllæg og provokationer 

De sagsøgte har i første omgang blankt afvist at besvare de af sagsøger stille spørgsmål, og ret

ten anmodes derfor om at pålægge de sagsøgte at besvare de i stævningen stillede spørgsmål. 

De sagsøgte har ikke besvaret provokation (5), der derfor herved genfremsættes: De sagsøgte 

opfordres (5) til alle at oplyse, om de har foretaget yderligere udnyttelse af nogen del af Det 

Tredje Testamente i form af eksemplarfremstilling og/eller tilgængeliggøreise for almenheden end 

den udnyttelse, sagsøger har omtalt i denne stævning. 

De sagsøgte har endvidere erklæret ikke at ville besvare provokation (5.4. 2) om hvem, der har 

udgivet den i bilag 13 omtalte CD med 50 af Martinus' foredrag i mp3-format. Dette bør tillægges 

den processuelle skadesvirkning, at DTT og Livets Skole må anses som udgiver af CD'en. 

Når informationspålægget og ovennævnte provokation er opfyldt, vil sagsøger nedlægge beta

lingspåstand. 
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Bilag 57: 

Bilag 58: 

Bilag 59: 

Bilag 60a-c: 

Rettelsesliste for Livets Bog, bind 1 (6. udgave 2011) 

Sagsøgers notat af 30. maj 2013 "Originaludgaver" i piratversioner 

Sagsøgers notat af 9. september 2013 "Ingen private båndoptagelser" 

Print fra hjemmesiderne det-tredje-testamente.dk, lokalt.det-tredie

testamente.dk og martinus-on-tour.info 

København, den 17. september 2013 
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Kontakt os her 

Velkommen 
Introduktion 

Language switch: 

::1 Dansk 

:1 Svenska 

:11 islenska 

æEnglish 

llllloeutsch 

"""" -Magyar 

Iiii Esperanto 

-PyCCK~i-1 

l B Fran(:aise 

~ Espanal 

IIPortugues 

Forfatteren l 
Martinus 

Litteraturen 
Det Tredie Testamente 

Introduktion til værket. 

Livets højste spørgsmål 

analyseres: Hvem er jeg? 

; Hvorfra og hvortil? Hvorfor 

lidelsen? Findes Gud? 

Hvad er vejen til lykken? 

Fonden og Stiftelsen 

Kontakt 

~ 
Fonden Det Tredie Testamente 

Vestre Gade 6A 

2605 Brøndby 

~ T el. 20157811 

Kontaktformular 

Brochurer 
Downloads 

Forum 
Samtale l 

Læs værket 
Online 

GT, NT og DTT. 

Læs hvorledes 

hævnmoralen 

afløses af idealet 

om kærlighed og 

11111111111 .. tilgivelse. 

Send en email. Alle felter med en * er krævet. 

Navn* 

Email' 

Emne* 

Besked* 

[ Send email J 

DU ER HER: HOME > INFO & SUPPORT > KONTAKT OS HER 

Det Tredie Testamente- fortsættelsen på Bibelen. 

http ://www .det-tredje-testamente .dk/info-a-support/ contakt -os-her 

Page l of l 

I<ROMANN REUMERT 

Bilag nr. (il() c, 

Aktiviteter 
Danmark, by for by 

Info & Support l 
Kontakt os her 

Guds evige verdensplan 

illustreret i et kosmisk 

symbol. "Vi høster som vi 

sår" og vores erfaringer 

udvikler os fra dyreriget til 

menneskeriget fra liv til liv. 

TOP 
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Infocentre Page l of2 

Informationscentre 
l Udskriv l 

Det Tredie Testamente er tilgængeligt for enhver der er interesseret. Alle der føler sig inspireret af Det 

Tredie Testamente kan arrangere studiegrupper eller give undervisning. 

Den åndelige videnskab kan ikke indkapsles i foreninger eller sekter med over- og underordnede. 

Livet selv, synonymt med Gud, er den højeste lærer i menneskets udvikling frem imod en højere 

bevidsthed - alkærligheden. 

Hvis du gerne vil have dit informationscenter synligt på denne hjemmeside kan du sende en mail til os 

her. 

Danmark: 
Fonden Det Tredie Testamente 

Vestre Gade 6 A 

;DK-2605 Brøndby 

Norge: 

Sverige: 

Danmark 

Kontakt os vi mail: klik her. 

Tel. +45 2015 7811 

Fax +45 36482323 

Skype shop-team 

Se samtlige danske centre her ... 

John R Karlsen 

el. +47 91304171 (mobil) 

el. +4 7 76944119 (fastnet) 

kan sende en mail til mig her . 

Stiftelsen Tredje Testamentet 

Geteborg 

Sweden 

http ://www. det-tredje-testamente.dklinfo-a-support/ centre ?tmp l =component&print= l... 11-09-2 O 13 



Fonden Det Tredie Testamente- formål Page l of2 

!<ROMANN REUMERT 

Bilag nr. ~JO l~ 
Fonden Det Tredie Testamente - formål 

l Udskriv l 

Fonden Det Tredie Testamente har gennem mange år stået for en lang række vigtige aktiviteter til 

hjælp for og oplysning om Martinus værk. Vi har fx produceret informations brochurer, flyers, roll ups, 

plakater, hjemmesider og udstillinger i ind- og udland efterhånden som behovet opstod. 

Sammen med Stiftelsen Tredje Testamentet i Sverige har den vi fælles opgave at: 

Informere om at Det Tredie Testamente er fortsættelsen på bibelens gamle og nye testamente 

Informere om at Det Tredie Testamente med sin åndsvidenskab og kosmiske analyser, formidler 

forståelsen af den evige guddommelige verdensplan. 

Informere om nødvendigheden af et evigt verdensbilledes nødvendighed ved etableringen af et globalt 

fredsrige. 

Stille informationsmateriale til rådighed. 

Gøre informationen globalt tilgængelig. 

Danne skole for undervisning i åndsvidenskab baseret på Martinus' værk Det Tredie Testamente. 

Fonden Det Tredie Testamentes vedtægter kan dawnloades som pdf her. 

Fonden har pt adresse i Brøndby: 

Fonden Det Tredie Testamente 

Vestre Gade 6 (Brøndbyøster Landsby) 

DK-2605 Brøndby 

Du er velkommen til at ringe til Jan Langekær på tel. nr. 2015 7811 

Du kan også sende en mail til os her. 

velkommen!!! 

http:/ /lokalt.det-tredie-testamente.dk/fonden-dtt/77-fonden-det-tredie-testamente-form... 11-09-2013 



Om livets skole i åndsvidenskab Page l of2 

Om livets skole i åndsvidenskab 

l l\ f·: l S SKOl!· 

~L\Kil~..JL"i 

!kt l \\'>.il-." t'l':;unlt'HW 

.\lk.l'.'l b·:.:lh.:dt:Jh \ Jd...:Jbl.1b 

Åbent for nye elever i LIVETS SKOLE i åndsvidenskab 

Velkommen til dig, der er naturlig nysgerrig efter at vide mere om 
Martinus evige verdensbillede. 

Vi har studiekredse hver 2. søndag og foredrag hver 3. søndag. 
Ring gerne til Jan Langekær pa tel.nr. 2015 7811. 

Du kan ikke blive meldt ind eller ud, og der er fri entre. 

l Udskriv l 

LIVETS SKOLE l åndsvidenskab 
Vestre Gade 6 (Brøndbyøstltr 

LIVETS SKOLE l .\ndsvtdenskab tilbyder teoretisk 
og praktisk under\lisnlng 1 de åndeHgellvslove, 

prlndpper og redskaber som eksempelvis karma· 
loven, rolnkarnatlonsprlnclppat, tilgivelse, bøn, 

Intuition, vegetarisme, den seksuelle polforvandling 
etc. som beskrewt l Martinus epokegMende 

åndsvidenskabelige værk "Det Tredie Testamente" 

OK·260S Brøndby 
Telefon 20 1 S 78 11 
Jan@langokaer.dk 
www.llvetsskole.lnfo 
www.det·tredle·testamente.dk (Klik på lokal. aktiviteter) 
Facebook: LIVETS SKOLE l åndsvidenskab 

(l>dini>Jilt l t.ltAau iNtd•~••U~ 
tlo!il~1tolu•.,..,k 

Velkommen til LIVETS SKOLE i åndsvidenskab! 

Alle interesserede er velkomne i studiegrupperne i LIVETS SKOLE i 
~ndsvidenskab, som afholdes hver 

Z. søndag kl. 10:00, fra den l. september 2013 til slutningen af 

april 2014. 

Holdene er ~bne for nye deltagere. Undervisningen er dynamisk, 

dybdeg~ende og inspirerende, præget af dialoger, ogs~ om den 

praktiske værem~de. Alle er velkomne. Venligst ring for deriigere 
oplysninger til Jan Langekær p~ tel.nr. 2015 7811. 

Foredrag afholdes hver 3. søndag kl. 13:00 fra den l. september 
2013 til slutningen af april 2014. 

Hver sommer afholder vi et intensivt sommerkursus p~ 
Kragsbjerggaard i Odense. I 2014 er kursusugen fra lørdag, den 

Z9. juni til fredag, den 4. juli 2014. 

Ogs~ p~ dette sommerkursus tilbyder vi gratis foredrag og 
undervisning i Martinus ~ndsvidenskab. 

Fri entn§' 

Vi glæder os til at se dig! 

DOWNLOAD OVERSIGTEN FOR 2013-14 HER. 

SE FOREDRAGSPROGRAM HER. 

http :/ flokaltdet-tredie-testamente .dk/livets-sko le-i-brondby l om -livets-skole-i -andsvid... 11-09-20 13 



Om livets skole i åndsvidenskab 

Vores adresse: 

LIVETS SKOLE i Åndsvidenskab 
Brøndbyøster Landsby 6 (Brøndbyøster Landsby) 

2605 Brøndby 

Du kan sende en mail til os her. 

Page 2 of2 
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Kontakt gruppe/aktivitet her 

l Forside l 

Aarhus 

Aktuelt 
2013 

Amager og Dragør 

Fonden DTT 

Frederiksberg 

Herning 

Klint 

Kullerup 

Livets skole i Brøndby 

Odense 

Roskilde 

Sindal 

Taastrup 

Vejle 

Kontakt gruppe/aktivitet her 

Udstillinger 
Ar forår 

Byer 

Navn 

Artikler, video og radio 
Medier 

Support- denne hjemmeside 

Taastrup Studiegruppen 

Livets Skole i åndsvidenskab 

Fonden Det Tredie Testamente 

Studiegruppen Armager og Dragør 

Job 

Support 
Kontakt os her 

Læs om værket 
Det Tredie Testamente 

Tlf. 

Birgit Mørup Madsen Tel. 2856 7261 

Page l of l 

Vis#[~~ 

Bydel Status Land 

-~---------~--- -----·-------------

LIVETS SKOLE v. Jan Langekær Tel. 20157811 

Kontaktperson: Jan Langekær Tel. 20157811 

Studiegruppen v. Vagn Noach Tel. 29 90 89 32 

---- -------·--------------~----·-···-----· --------·-·--·----------------------

DU ER HER: HOME > KONTAKT GRUPPE/AKTIVITET HER TOP 
--·----·---------~----

Det Tredie Testamente- Information om lokale aktiviteter i Danmark -en gratis service- alle oplistede grupper og aktiviteter er uafhængige af denne hjemmeside 

http://lokalt.det-tredie-testamente.dk/kontakt-os-her 11-09-2013 



Martinus åndsvidenskab Det Tredie Testamente l 

Mange bække små gø 
Den internationale vandreudstilling er et non-profit projekt, der 
helt og holdent er blevet til -og fortsætter med at blive skabt via 
udlån, sponsorater, frivillig arbejdskraft og donationer til Fonden 
Det Tredie Testamente. 

En almennyttig fond modtager bidragene 
FONDEN Det Tredie Testamente er stiftet den 19. oktober 2004 som 
en selvejende almennyttig Institution og er godkendt af Civilstyrelsen 
under Juslistsministeriet 

Fonden har til formål at informere og undervise offentligheden i ind- og 
udland om det åndsvidenskabelige værk Det Tredie Testamente af 
Martinus (1890-1981). 

Fondens arbejde udføres ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft. De 
indkomne midler anvendes til information om Det Tredie Testamente -
Martinus åndsvidenskab i form af hjemmesider, udstillinger og 
informationsmateriale. 

Bidrag til Fonden 
Bidrag fra interesserede kan indbetales til: 
Fonden Det Tredie Testamente 
Danske Bank 3572 3572 518515. 

Eventuelle spørgsmål om Fonden Det Tredie Testamente kan rettes 
til: 
Jan Langekær på telefon +45 20 15 78 11 eller du kan sende en 
mail ved at klikke her. 

http:/ /www.martinus-on-tour.info/print. php?id= l &page l =Sponsorer&sprog=da 

Page l of l 
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Martinus åndsvidenskab Det Tredie Testamente l 

Et internationalt samarbejde 
Sammen er vi bedst 
Et team af frivillige fra en lang række lande har samarbejdet om at 
skabe et all-round informationsmateriale om Martinus åndsvidenskab 
Det Tredie Testamente på dansk, engelsk, tysk, svensk (og delvis 
russisk, arabisk, serbo-croatisk, esperanto mm.) 

Dette informationsmateriale består af foldere, brochurer, kataloger og 
hjemmesider og har bl.a. til formål at støtte besøgende på udstillinger i 
at få et hurtigt indblik i de åndelige love og principper. 

Dette internationale informationsprojekt er helt og holdent er blevet til 
via sponsorater og frivillig arbejdskraft. Vi er helt afhængige af- og 
taknemmelig for- alle private bidrag til projektet. l Danmark kan bidrag 
gives via Fonden Det Tredie Testamente og i Sverige via Stiftelsen 
Tredje Testamentet. 

Bidrag indbetales til: 
Fonden Det Tredie Testamente 
Danske Bank 3572 3572 518515. 

Adresse: 
Fonden Det Tredie Testamente 
Vestre Gade 6 A 
DK 2605 Brøndby 
Danmark 
+4520157811 t,;'l 
E-mail: klik her for at sende din mail. 
Hjemmeside: www.det-tredie-testamente.dk 
og: www.Martinus-on-tour.info 

http:/ /martinus-an-tour .info/print.php?id= l &page l= Arrangører&sprog=da 
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Martinus åndsvidenskab Det Tredie Testamente l 

Non-stop udstilling og foredrag igang ... 
På denne hjemmeside kan du læse om den største udstilling af Martinus 
samlede værk som fandt sted i Sindal 2007. 

Fra Sindal er udstillingen sidenhen vandret ud over det ganske land - og 
udland - under titlen "Den røde tråd i Martinus åndsvidenskabelige værk 
Det Tredie Testamente" vandret videre. 

Du ser alle de gamle og nye udstillinger her ... 

Se hvad aviserne skriver om udstilingerne i Danmark og Sverige her ... 

Yderligere informatiner får du her ... 

Velkommen! 

Udstillingsarrangør er Fonden Det Tredie Testamente. Vestre Gade 6A, 2605 
Brøndby. 

Udstillingsansvarlig: Jan Langekær kontaktes på telefon 20 15 78 11 eller mail 
her- også hvis du vil have udstillingen til din by. 

http://www.martinus-on-tour.info/l.php?id=l&pagel=Næste stop ... &sprog=da 

Page l of l 
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"Original udgaver" i piratversioner 

!<ROMAN N REUM ERT 

Bilag nr. 5 <i{ 

Ud over den generelle ophavsretsovertrædelse har vi følgende tre yderligere bemærkninger: 

1) Det Evige Verdensbillede 1-3, som påstås at være en faksimileudgivelse af førsteudgaven er 
bogteknisk set en ny udgave og ikke kopi af førsteudgaven, idet alle symboler er farvekorrige ret. 
Det påstås oveni købet at de nye farver er korrekte. Kun Martinus Instituttet er i besiddelse af 
Ditte Bruus-Jensens håndkolorering af symbol 12, Grundenergiernes kombination, fra 
1963 med følgende underskrift af Martinus: "Disse farver er de absolutte ordinære
således må alle symbolerne være i fremover. "(116-1979 Martinus). Der er således tale 
om en forvanskning af symbolerne. Åndsvidenskabsforlaget skriver i kolofonen til 
piratudgivelsen: "Faksimileudgaven er en scannet kopi af l. udgaven. [ ... ]Denne 
udgave er fremstilet i et format der svarer til faksimileudgaven af Livets Bog. Da 
symbolerne i l. udgaven var trykt med en daværende dårligere farvegengivelse end 
højteknologisk tryk i dag kan levere, er symbolfarverne blevet justeret til korrekte 
farver, med korrekte farvekoder for moderne bogtryk. Dette arbejde er udført af Maria 
Langekær." 

2) Logik og Bisættelse. De fire krænkere har brugt megen energi på at forklare, hvor 
vigtig førsteudgaven af Livets Bog 1-7 er og at den er originaludgaven. At der i 
Martinus' egen levetid udkom flere ny udgaver og at der blev foretaget en hel del 
rettelser nævnes overhovedet ikke. Det er derfor tankevækkende at 
Åndsvidenskabsforlaget i kolofonenerne til både Logik og Bisættelse skriver følgende: 
"Faksimileudgaven er en scannet kopi af andenudgaven. Andenudgaven er valgt som 
grundlag for faksimileudgaven, fordi andenudgaven var typografisk tilpasset formatet 
og kvaliteten af originaludgaven af Livets Bog I til VII. Førsteudgaven var at betragte 
som en billigbogsudgave i format 12,5 x 18 cm. Første- og andenudgaven er 
tekstmæssig sammenlignet. Teksterne er identiske. Martinus har dog foretaget ganske 
få sproglige justeringer ved ændring af enkeltord, uden at disse ændringer har 
indflydelse på meningen. " 

3) 25 småbøger. Udover at 12 af bøgerne i deres nummerering er ført tilbage til en udgået 
serie, som hed 12 Kosmiske Lektioner er resten af småbøgerne blevet frataget deres 
nummer. Desuden er indholdet i nogle af bøgerne ændret ved at artikler er fjernet. Der 
er derfor bogteknisk set tale om nye udgaver og ikke kopier af originalen. F.eks. skriver 
Åndsvidenskabsforlaget i kolofonen til småbogen "Et glimt fra verdensgenløsningen. 
Verdensreligion og verdenspolitik U d af mørket. " følgende: "Faksimileudgave af 
førsteudgaven af Martinus. Et glimt fra verdensgenløsningen. Verdensreligion og 
verdenspolitik Ud af mørket. Oprindelig udkommet i to småbøger nr. 15 og 17 i 1969. 
Faksimileudgaven er en scannet kopi af l. udgaverne. Visse artikler i de to bøger er 
udeladt, da de ikke er skrevet af Martinus. " Det skal bemærkes at begge nævnte 
småbøger udkom i Martinus' levetid og er derfor godkendt af ham. Det samme gælder 
de udeladte artikler. 



Martinus Institut 

30. maj 2013 

Per Jan Neergaard 



Ingen private båndoptagelser 

1977 

!<ROMANN REUMERT 

1-c, 
Bilag nr. 0 \ 

Mogens Møller ved sæsonens åbningsforedrag i Klint, 26.06.1977. [bånd nr. 178] 
Mogens Møller: "Til slut et par praktiske bemærkninger. Jeg vil gerne understrege, at 
Martinus ikke ønsker, at hans foredrag skal optages på bånd. Så hvis nogen sidder med 
båndoptager, så vil jeg altså bede jer om at lade være med at optage Martinus foredrag. Det 
bliver optaget til arkivet. Og det er den eneste optagelse Martinus ønsker, der skal være. Og så 
vil jeg kalde på Mmiinus." 

1979 
Mogens Møller ved sæsonens åbningsforedrag i Klint. 24.06.1979. [Bånd nr. 232]. 
Mogens Møller: "Jeg har lovet Martinus at nævne, at da det er ganske spontant, det han siger, 
og ikke noget foredrag, så ønsker han, at man ikke tager det på bånd. Det bliver taget på bånd 
til arkivet, men Martinus beder altså om, at man ikke ellers tager det på bånd." [Klint den 
24.06.1979]. 

1980 
Svend Åge Rossen ved sæsonens åbningsforedrag i Klint. 22.06.1980. [Bånd nr. 181]. 
Svend Åge Rossen: Og før jeg så beder Martinus om at tage ordet, så vil jeg lige gøre 
opmærksom på to praktiske ting. Den ene er, at man bedes ikke optage Martinus' tale på 
bånd. 

1980 
Ib Schleicher i Falkoner-Centret før Martinus' 90-års fødselsdagstale. 09.08.1980. [Bånd nr. 
234]. 
Ib Schleicher: "Det er ikke tilladt at tage private båndoptagelser ved denne lejlighed. 
Instituttet sørger for, at der til Instituttets eget arkiv bliver taget de nødvendige 
båndoptagelser." 

Martinus Institut 2013 

09.09.2013 OleT 



Listen viser alle rettelser fra l. udgave 1932 til 6. udgave 2011. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse 
med "Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente (bøger)", der ligesom dette dokument er tilgænge
lig på Instituttets hjemmeside, martinus.dk. 

Listen omfatter de rettelser, der er beskrevet i følgende afsnit i retningslinjerne: 5) Sættefej l, 6) Åbenlyse små
fejl og forglemmelser, og 7) Betydningsbærende fejl. Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er fore
taget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. 

Antallet afrettelser i Livets Bog bind l fordeler sig som følger: 

87 sættefejl (iht. sammenligning med originalmanuskriptet) 
28 åbenlyse småfejl og forglemmelser 

l betydningsbærende fejl (stk. 243) 

116 i alt 

Opdatering til ny retskrivning samt konventionelle standarder er beskrevet i ovennævnte retningslinjer, pkt. 4. 

Martinus Institut, juli 2011 
Godkendt af rådet den 12.08.2011 

Sted Tekst i l. udgave 1932 

Omslag+ 
titelblad 

Stk. 14, Men da nævnte Opfattelse jo ikke skabes af 
nederst deres Villie, men af deres til Dato selvoplevede 

Erfaringsmateriale, og dette, som allerede 
nævnt, er af en saadan Karakter, at det endnu 
ikke har kunnet skabe Basis for en kulmineren-
de Kærlighedsevne, og [ ... ] derfor heller ikke 
kan være i Besiddelse af en mod alle Felter 
rettet Tolerance, saa bliver de samme Væsener 
nødsaget til eventuelt paa flere Felter endog at 
være mine Modstandere, ganske uanfægtet af 
hvormeget de saa end maatte ønske at være det 
modsatte. 

Stk. 17, . .. , en Strøm af Ideer, en Strøm af Længsel efter 
øverst at repræsentere en større Fuldkommenhed, ~ 

Strøm af Haab og Tro paa Forsynet eller Fa-
deren, en Strøm af guddommelig Tilfredshed, 
Harmoni og Lykke, en uimodstaaelig Kærlig-
hedstrang eller forøget Evne til at elske Alt og 
Alle gennem det paagældende Væsen. 

Stk. 18, I Forbindelse og Kontakt hermed mener jeg at 
afsnit 2 have ført Livets Bog uden om alle de Realite-

ter, der ellers ved fejlagtig Erkendelse af Bo-
gens sande Natur vilde have gjort den til et for 
Nutidens og Fremtidens selvstændige Tanker 
og Manifestationer dogmatisk bindende eller 
frihedsberøvende Monopol. 

Tekst i 6. udgave 2011 Kommentar 
med rettelsesår 

Kommentar: Efter Martinus' ønske blev bogen Indført i 1981 
forsynet med symbol 23 og 19 på hhv. forsiden 
og bagsiden af omslaget, og værket fik den 
overordnede titel "Det Tredje Testamente". 
Men da nævnte opfattelse jo ikke skabes af l) Ord tilføjet iht. 
deres vilje, men af deres til dato selvoplevede manuskript 
erfaringsmateriale, og dette, som allerede (2003) 
nævnt, er af en sådan karakter, at det endnu 
ikke har kunnet skabe basis for en kulmineren- 2) Mellemrum 
de kærlighedsevne, og de derfor heller ikke kan tilføjet 
være i besiddelse af en mod alle felter rettet (2003) 
tolerance, så bliver de samme væsener nødsa-
get til eventuelt på flere felter endog at være 
mine modstandere, ganske uanfægtet af hvor 
meget de så end måtte ønske at være det mod-
satte . 
... ,en strøm af ideer, en strøm af længsel efter Kursiv tilføjet 
at repræsentere en større fuldkommenhed, !21. (2003) 
strøm af håb og tro på Forsynet eller Faderen, 
en strøm af guddommelig tilfi·edshed, harmoni 
og lykke, en uimodståelig kærlighedstrang eller 
forøget evne til at elske alt og alle gennem det 
pågældende væsen. 
I forbindelse og kontakt hermed mener jeg at Kursiv tilføjet iht. 
have ført Livets Bog uden om alle de realiteter, manuskript 
der ellers ved fejlagtig erkendelse af bogens (20 Il) 
sande natur ville have gjort den til et for nuti-
dens og fremtidens selvstændige tanker og 
manifestationer dogmatisk bindende eller fri-
hedsberøvende monopol. 



Stk. 19, Den vil vise dem, at dette ikke blot er en smuk Den vil vise dem, at dette ikke blot er en smuk Komma ændret til 
afsnit 3, Drøm, men en vir/æ lig Realitet, der daglig drøm, men en virkelig realitet, der daglig fore- punktum iht. ma-
midt foregaar i deres Omgivelser, den villære dem går i deres omgivelser. Den vil lære dem at nuskript 

at forstaa, at han, ligesom de og alle andre forstå, at han, ligesom de og alle andre eksiste- (2011) 
eksisterende Væsener, arbejder i den samme rende væsener, arbejder i den samme have, og 
Have, og at der, somjeg allerede tidligere har at der, somjeg allerede tidligere har bemærket, 
bemærket, kun findes een Gud og e en eneste kun findes en Gud og en eneste religion, ... 
Religion, ... 

Stk. 19, Idet Faderen saaledes har ladet min Selvople- Idet Faderen således har ladet min selvoplevet- Trykfejl rettet iht. 
afsnit 4, ve/se, Erfaringsdannelse eller Bevidstheds/il- se, erfaringsdannelse eller bevidsthedstilstand manuskript 
øverst stand være af en saadan Natur, at dens Gen for- være af en sådan natur, at dens genfortælling i (2003) 

tælling i Form af Livets Bog er blevet identisk form af Livets Bog er blevet identisk med en 
med en Afsløring afVæsernes Identitet som ... afsløring_ af væsenernes identitet som ... 

Stk. 19, ... , har Faderen netop ved at gøre Livets Bog ... , har Faderen netop ved at gøre Livets Bog Citationstegn tilfø-
afsnit 5 identisk med ovennævnte Redskab gjort denne identisk med ovennævnte redskab gjort denne jet iht. manuskript 

til en mod nævnte Raab tilbagekastet Reflek- til en mod nævnte råb tilbagekastet refleksion (2003) 
tion fra sit eget uudtømmelige Visdomsprincip fra sit eget uudtømmelige visdomsprincip og 
og derved ladet "Den evige Sandhed fremtræde derved ladet "den evige sandhed" fremtræde i 
i en ny Inkarnation, saaledes at den kan blive en ny inkarnation, således at den kan blive ved 
ved med at lyse og varme ud over Verden i evig med at lyse og varme ud over verden i evig 
ungdommelig_ Skønhed, Kraft ogStraaleglans. ungdommeliJ< skønhed, krajj_ og stråleJ<lans . 

Stk. 22, ... , ligesom jeg forud for mine kosmiske Evners ... , ligesom jeg forud for mine kosmiske evners Trykfejl rettet iht. 
afsnit l, Opvaagen ogsaa maa siges at have været en opvågnen også må siges at have været en gan- manuskript 
øverst 5<anske ubelæst Mand, ... ske ubelæst mand, ... (2003) 
Stk. 24, Efterhaanden som Menneskehedens Iagttage!- Efterhånden som menneskehedens iagttage!- Ord ændret iht. 
afsnit 2, sesevner eller Sansebegavelse blev mere og sesevner eller sansebegavelse blev mere og manuskript 
øverst mere udviklet, blev den altsaa i Stand til at mere udviklet, blev den altså i stand til at danne (2003) 

danne sig tilsvarende mere og mere fuldkomne sig tilsvarende mere og mere fuldkomne bille-
Billeder af de to førstnævnte Realiteters Op- der af de to førnævnte realiteters ophav, og ud 
hav, og ud fra dette lange Billedgalleri straaler fra dette lange billedgalleri stråler det fuld-
det fuldkomneste og største Billede os smilen- komneste og største billede os smilende i mø-
de i Møde. Det er Verdensbegrebet "Gud" alle de. Det er verdensbegrebet "Gud" alle gode 
gode Tings formentlige Oghav. tings formentlig_e o_ghav. 

Stk. 29, At den gældende Generalopfattelse afTilværel- At den gældende generalopfattelse aftilværel- Ord ændret iht. 
midt sen ligesaavel gennem sine østerlandske som sen ligesåvel gennem sine østerlandske som manuskript 

sine vesterlandske Manifestationer for store sine vesterlandske manifestations(ormer for (2003) 
Dele af Menneskeheden er bleven forældet store dele af menneskeheden er blevet forældet 
eller naiv, og som Følge deraffor de paagæl- eller naiv, og som følge deraffor de pågælden-
den de V resener har tabt sin inspirerende Kraft de væsener har tabt sin inspirerende kraft som 
som Moralbasis, bliver vi Vidne til gennem moralbasis, bliver vi vidne til gennem selve 
selve Verdensbegivenhederne. verdensbegivenhederne. 

Stk. 33, 33. Hovedfaktoren i "X 2". Hovedfaktoren i "~2" Punktum fjernet 
stykover- iht. manuskript 
skrift (1980) 

(Se også retnings-
linjerne, bilag_ 2.) 

Stk. 33, Det er derfor ligesom disse navnløst i sin høje- Det er derfor ligesom disse navnløst i sin høje- Punktum fjernet 
nederst ste Analyse, men kan i Kraft af dets Virkninger ste analyse, men kan i kraft af dets virkninger iht. manuskript 

identificeres som udgørende Hovedfaktoren i identificeres som udgørende hovedfaktoren i (1980) 
den store kosmiske Realitet, der senere i Livets den store kosmiske realitet, der senere i Livets 
Bog bliver beskrevet som "X 2". Bog bliver beskrevet som ''1!.2 ". (Se også retnings-

linjerne, bilag 2.) 
Stk. 44, 44. Men da Væserne efter at have passeret 44. Men da væsenerne efter at have passeret Trykfejl rettet iht. 
afsnit l, begge en Spirals to Halvdele har ... begge en spirals to halvdele har ... manuskript 
øverst (2003) 
Stk. 44, Denne opadgaaende Bane er igen identisk med Denne opadgående bane er igen identisk med Kursiv tilføjet iht. 
afsnit l, det, vi i den daglige Tilværelse kender under det, vi i den daglige tilværelse kender under manuskript 
nederst Begrebet "Udviklin!!". begrebet "udviklin!!". (2003) 
Stk. 51, ... , alt eftersom V æserne blev i Stand til at ... , alt eftersom væsenerne blev i stand til at Trykfejl rettet iht. 
nederst modtage Tankebilleder af mere gennemgriben- modtage tankebilleder af mere gennemgribende manuskript 

de og forfinede Materier eller "Bølgelængder". og forfinede materier eller "bølgelængder". (2003) 
Stk. 54, ... virke overordenlig uforstaaeligt eller fanta- . .. virke overordentlig uforståeligt eller fanta- Trykfejl 
midt stisk. stisk. (2003) 
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Stk. 60, ... ,var det umuligtfor Væserne at fatte andet, ... , var det umuligtfor væsenerne at fatte an- Trykfejl rettet iht. 
midt end at han maatte være Inkarnationen af selve det, end at han måtte være inkarnationen af manuskript 

Guddommen. selve Guddommen. (2003) 
Stk. 61, Denne, den gamle Verdensimpuls beskyttende Denne, den gamle verdensimpuls'beskyttende Genitiv-apostrof 
midt "Hud" er identisk med den Realitet, der er "hud" er identisk med den realitet, der er kendt tilføjet 

kendt over hele Vesten under Begrebet "Kata- over hele vesten under begrebet "katolicismen". (20 Il) 
licismen". 

Stk. 63, Disse Reaktioner er derfor allerede tidligere her Disse reaktioner er derfor allerede tidligere her Genitiv-apostrof 
afsnit. 3, i Livets Bog nævnt som Fødselsveerne for den i Livets Bog nævnt som fødselsveerne for den tilføjet 
nederst ny_ Verdensim~tuls Fødsel. ny verdensim~tuls' fødsel. (2003) 
Stk. 69, Og da denne jo ligger til Grund for dens Mo- Og da denne jo ligger til grund for dens moral- Bindestreg tilføjet 
afsnit l, raldannelse, vil dette altsaa betyde, at Jord- dannelse, vil dette altså betyde, at jordmenne- (2003) 
midt menneskene med Hensyn til deres Moralfor skene med hensyn til deres moralfor tiden 

Tiden oplever en Krise, -en Krise, der allerede oplever en krise, -en krise, der allerede har 
har ført til den gamle Hævn- og Erobringskul- ført til den gamle hævn- og erobringskulturs 
turs tiltagende Undergang, har vendt Jord- tiltagende undergang, har vendt jordmenne-
menneskenes Øjne bortfra de gamle Traditio- skenes øjne bortfra de gamle traditioner og 
ner og Overtro, har hævet deres Længsel mod overtro, har hævet deres længsel mod en ny og 
en ny og bedre Kultur, mod en renere milit{!}! bedre kultur, mod en renere milit!!a=, og krigs-
og krigsfri Opfattelse af Livet, mod en Verden fri opfattelse af livet, mod en verden jit!d af 
fuld af Aand, Kunst og Kærlighed. ånd, kunst og kærlighed. 

Stk. 69, Endvidere blev vi i de nævnte Kapitler Vidne Endvidere blev vi i de nævnte kapitler vidne til Punktum fjernet 
afsnit 2, til de bag ved al Kultur og Bevidsthedsskabelse de bag ved al kultur og bevidsthedsskabelse (1980) 
øverst førende guddommelige Kræfter, hvis højeste førende guddommelige kræfter, hvis højeste 

Analyse vi, under Begrebet "Skabeprincippet", analyse vi, under begrebet "skabeprincippet", (Se også retnings-
førte tilbage som Hovedfaktoren i den navnløse førte tilbage som hovedfaktoren i den navnløse linjerne, bilag 2.) 
Realitet, vi senere i Livets Bog skallære at realitet, vi senere i Livets Bog skallære at 
kende under Begrebet "X. 2. ". kende under begrebet "X2". 

Stk. 70, Denne er nemlig af højst forskellig Natur og vil Denne er nemlig af højst forskellig natur og vil Komma fjernet iht. 
øverst derved, som det senere fremgaar af Livets Bog, derved, som det senere fremgår af Livets Bog, manuskript 

inddele Tilværelsen i forskellige Planer eller inddele tilværelsen i forskellige planer eller (2011) 
Riger, hvorafvi allerede ved, atJordmenne- riger, hvoraf vi allerede ved, at jordmenneskene 
skene endnu tilhør~ det vi kalder "Dyreriget", endnu tilhører det vi kalder "dyreriget", samt i 
samt i nogen Udstrækning ogsaa repræsenterer nogen udstrækning også repræsenterer det 
det vordende rigtige "Menneskerige". vordende rigtige "menneskerige". 

Stk. 70, Da Jordmenneskene i Udvikling,etz saaledes Da jordmenneskene i udviklingen således Kursiv fjernet iht. 
øverst befinder sig som delvis tilhørende Dyreriget og befinder sig som delvis tilhørende dyreriget og manuskript 

delvis tilhørende Menneskeriget, er de ogsaa delvis tilhørende menneskeriget, er de også (2003) 
delvis underkastet Dyrerigets og delvis under- delvis underkastet dyrerigets og delvis under-
kastet MenneskeriJ<ets LivsbetinJ<else. kastet menneskeriJ<ets livsbetinJ<else. 

Stk. 75, Den er Krigen overført til et andet Plan, men Den er krigen overført til et andet plan, men Komma tilføjet iht. 
nederst Resultaterne er de samme som ved den almin- resultaterne er de samme som ved den alminde- manuskript 

delige Krig, nemlig: Ruin, Fattigdom og Un- lige krig, nemlig: ruin, fattigdom og undertryk- (2011) 
dertrykkeise for de Overvundne og Rigdom, kelse for de overvund!l:!IJ. og rigdom, luksus og 
Luksus Of< Magtfor Sejrherrerne. magtfor sejrherrerne . 

Stk. 92, ... og hvor hver enkelt Realitet (udstændigt ... og hvor hver enkelt realitet fuldstændigt l) Trykfej l rettet 
afsnit l, arbejder i Kontakt med de øvrige Realiteter i arbejder i kontakt med de øvrige realiteter i iht. manuskript 
midt Universet og derved skaber et i Harmoni med universet og derved skaber et i harmoni med (2003) 

den højeste Fornuft ellerlntelligensfremtræ- den højeste fornuft eller intelligens frem træ-
dende Sammenspil, viser os Livet og Tilvære l- dende sammenspil, viser os livet og tilværelsen 2) Trykfejl rettet 
sen som udgørende en guddommelig intelli- som udgørende en guddommelig intelligens- iht. manuskript 
gensmæssig Verdenspan, afSlørende enhver mæssig verdensplan, afSlørende enhver detalje, (1981) 
Detaille, ... . .. 

Stk. 93, Da dette Rige omslutter hele Planeten, vil det Da dette rige omslutter hele planeten, vil det Trykfejl 
nederst være at henføre under den Form for Riger, der være at henføre under den form for riger, der (2003) 

senere i Livets Bog vil blive belyst under Be- senere i Livets Bog vil blive belyst under be-
grebet "Planetarif!er". grebet "olanetarrif!er". 

Stk. 94, Da denne stigende Udvikling jo bæres af den Da denne stigende udvikling jo bæres af den Bøjningsendelse 
midt Uselviskheden eller Alkærligheden befordren- uselviskheden eller alkærligheden befordrende ændret iht. manu-

de Udvikling fra "Det guddommelige Ska- udvikling fra "det guddommelige skabeprin- skript 
beprincip", vil alle Foreteelser, der er baseret cip", vil alle foreteelser, der er baseret på se!- (2003) 
paa Selviskhed og derfor til Skade for Samfun- viskhed og derfor til skade for samfundet, på 
det, paa samme Maade som Dogmer og Over- samme måde som dogmer og overtro g! sin 
tro g_aar sin Opløsning eller Forvitring i Møde. opløsning eller forvitring i møde. 
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Stk. 95, Men e(terhaaanden vil saadanne Individer ... Men efterhånden vil sådanne individer ... Trykfejl rettet iht. 
afsnit 3, manuskript 
midt (2003) 
Stk. 97, ... ,at der indenfor Jordmennesam(undet end- ... , at der inderifor iordmenneskesam(lmdet Trykfejl rettet iht. 
afsnit 2, nu eksisterer et stort Omraade, ... endnu eksisterer et stort område, ... manuskript 
midt (2003) 
Stk. 98, Og ligesom Maskinen ikke kan bruges, saalæn- Og ligesom maskinen ikke kan bruges, sålænge Kolon + fleiialsen-
afsnit 2, geden ikke er samlet, saaledes kan det jord- den ikke er samlet, således kan det jordmenne- deJse tilføjet iht. 
nederst menneskelige Lov- og Retsvæsen heller ikke skelige lov- og retsvæsen heller ikke skabe manuskript 

skabe Harmoni, Tryghed eller Fred for Jord- harmoni, tryghed eller fredforjordmenneske- (2003) 
menneskeheden, saalænge dets enkelte De!fi heden, sålænge dets enkelte dele: statsmagter-
Statsmagten, ikke er forenede til at udgøre "en !J& ikke er forenede til at udgøre "en uadskille-
uadskilleligt sammenhængende international ligt sammenhængende international verdens-
Verdensmagt, en uoverstigelig Skranke for magt, en uoverstigelig skranke for uretten", og 
Uretten", og saaledes garantere et hele Plane- således garantere et hele planeten omfattende 
ten omfattende Fredsri~e paa Jorden. fredsrige på ;orden. 

Stk. 99, Men derved tvinges yderligere dens L!!J!.. og Men derved tvinges yderligere dens lov- og Bindestreg tilføjet 
øverst Retsvæsen til at være inkonsekvent. retsvæsen til at være inkonsekvent. (2003) 
Stk. 109, Hvis en Maskine f Eks. erstatter e et Hundrede Hvis en maskine f eks. erstatter et hundrede Trykfejl rettet iht. 
øverst Jordmennesker, vil dette altsaa betyde, at disse jordmennesker, vil dette altså betyde, at disse manuskript 

Hundrede Individer bliver til Raadighedfor hundrede individer bliver til rådighedfor den (2003) 
den øvrige Jordmenneskehed, hvis samlede øvrige jordmenneskehed, hvis samlede arbejds-
Arbejdstid derved kan gøre disse Hundrede tid derved kan gøres disse hundrede jordmen-
Jordmenneskers daglige Arbejdstimer kortere. neskers daglige arbejdstimer kortere. 

Stk. 109, Og med Hensyn til Maskinerne bliver vi gan- Og med hensyn til maskinerne bliver vi ganske Trykfejl rettet iht. 
midt ske vist nok Vidne til deres Opfindelse og vist nok vidne til deres opfindelse og vidne til manuskript 

Vidne til deres Anvendelse, og vi bliver ogsaa deres anvendelse, og vi bliver også vidne til (2003) 
Vidne til den "Fritid", de skaffer Jordmenne- den "fritid", de skaffer jordmenneskene; men 
skene; men her begynder Modsætningen. Vi her begynder modsætningen. Vi bliver nemlig 
bliver nemlig Vidne til, at denne "Frihed" vidne til, at denne "fritid" ligefrem udgør en 
ligefrem udgør en underminerende "Kræftsyg- underminerende "kræftsygdom"for selve jord-
dom"for selve Jordmenneskeheden, idet den er menneskeheden, idet den er identisk med det i 
identisk med det i den daglige Tilværelse nu den daglige tilværelse nu indtil trivialitet om-
indtil Trivialitet omtalte Lediggængeri, som talte lediggængeri, som udtrykkes under begre-
udtrykkes under Begrebet "Arbejdsløshed", der bet "arbejdsløshed", der nu i stor stil breder sig 
nu i stor Stil breder sig i alle Verdensdele. i alle verdensdele. 

Stk. 109, Da Arbejdsløshed her betyder det samme som Da arbejdsløshed her betyder det samme som Ord tilføjet iht. 
midt "Subsistensløshed", bliver vi i vore Dage Vidne "subsistensløshed", bliver vi i vore dage vidne manuskript 

til, at Maskinerne skaber Subsistensløshed og til, at maskinerne skaber subsistensløshed og (2011) 
gaar imod den guddommelige Verdensplan, går imod den guddommelige verdensplan, der, 
der, som vi lige har set, gaar ud paa at lade som vi lige har set, går ud på at lade maskiner-
Maskinerne skabe en Befrielse fra noget af det n e skabe en befrielse fra noget af det materielle 
materielle Tryk, der i Form af groft fYsisk Ar- tryk, der i form af groft fYsisk arbejde endnu 
bejde endnu klæber ved Jordmenneskehedens klæber ved jordmenneskehedens eksistens, Qg 

Eksistens, [ ... ) ved hvilken Befrielse de altsaa ved hvilken befrielse de altså skallette jord-
skallette Jordmenneskene Adgangen til Aan- menneskene adgangen til åndens eller den 
dens eller den guddommelige Videns Regioner. guddommelige videns regioner. 

Stk. 110, Naar Livsfornødenhederne ikke desto mindre Når livsfornødenhederne ikke desto mindre Komma tilføjet iht. 
midt alligevel er beslaglagt af saadanne "Børskon- alligevel er beslaglagt af sådanne "børskon- manuskript 

ger", som udelukkende kun kan være interesse- ger", som udelukkende kun kan være interesse- (20 11) 
rede i paa disse at holde en Valutakurs eller rede i på disse at holde en valutakurs eller 
Prisnotering, der stadig kun staar og falder prisnotering, der stadig kun står og falder med, 
med, hvad der er det allerhøj es~ det øvrige hvad der er det allerhøj es~ det øvrige samfund 
Samfund kan tvinges til at betale, bliver vi atter kan tvinges til at betale, bliver vi atter her vid-
her Vidne til, at Magten ikke er forenet med ne til, at magten ikke er forenet med retten. 
Retten. 

Stk. 111, Nævnte Virksomhed har derimod absolut kun Nævnte virksomhed har derimod absolut kun Komma tilføjet iht. 
øverst til Opgave at holde lige akkurat den Produktion til opgave at holde lige akkurat den produktion manuskript 

af Livsfornødenheder vedlige, som er nød ven- af livsfornødenheder ved lige, som er nød ven- (20 11) 
dig for at alle Jordmenneskehedens enkelte d~ for at alle jordmenneskehedens enkelte 
Individer kan faa en sorgløs og trældomsfri individer kan fil. en sorgløs og trældomsfri 
Eksistens. eksistens. 
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Stk. 111, Begavelser indenfor Haandværk og Fabrikati- Begavelser indenfor håndværk og fabrikations- Ord fjernet iht. 
midt ansvirksomhed kommer til at arbejde med i virksomhed kommer til at arbejde [ ... J i disse manuskript 

disse særlige Felter o. s. v. særlige felter osv. (2011) 
Stk. 111, Verdensstaten kan kun være interesseret i at Verdensstaten kan kun være interesseret i at Komma fjernet iht. 
nederst gøre Arbejdet til en Stimulans, Underholdning gøre arbejdet til en stimulans, underholdning manuskript 

og Velsignelsefor det enkelte Individ og ikke og velsignelse for det enkelte individ og ikke til (20 11) 
til "et nødvendigt Onde", saaledes som Tilfæl- "et nødvendigt onde", således som tilfældet er i 
det er i Nutiden, hvor Millioner af Jordmenne- nutiden, hvor millioner af jordmennesker ver-
sker Verden over kun er i Stand til at betragte den over kun er i stand til at betragte deres 
deres Arbejde saaledes, netop fordi der ved det arbejde således, netop fordi der ved det samme 
samme Arbejde foruden deres egen Eksistens arbejde foruden deres egen eksistens også knyt-
ogsaa knytter sig Opretholdelse af en Række ter sig opretholdelse af en række overflods-
Overflods- eller Gratistilværels!:!: for en Stab eller gratistilværels~ for en stab afkapitalisti-
af kapitalistiske Magthavere, hvorved nævnte ske magthavere, hvorved nævnte arbejde bliver 
Arbejde bliver identisk med Trældom eller faar identisk med trældom eller får skæret af slave-
Skæret a( Slaveri. ri. 

Stk. 112, Da alle Arbejdsværdiudmaalinger bliver fore- Da alle arbejdsværdiudmålinger bliver foreta- Tekstlinje tilføjet 
midt taget af Videnskaben og derved garanteret get af videnskaben og derved garanteret nøjag- iht. manuskript 

nøjagtige, og disse Udmaalinger altsaa ligesaa tige, og disse udmålinger altså ligeså godt lig- (2011) 
godt ligger til Grund for de Værdier, [ ... J det ger til grund for de værdier, der er arbejds-
giver Adgang til, vil intet som helst Individ kvitteringskortets (!ålydende2 som for de 
blive i Stand til at paaføre Verdensstaten et værdier, det giver adgang til, vil intet som 
større Minus end det Plus, det i Forvejen har helst individ blive i stand til at påføre verdens-
beriget den med. staten et større minus end det plus, det i farve-

Jen har beri~et den med. 
Stk. 114, I I 4. Da der under den kommende Verdensad- I I 4. Da der under den kommende verdens ad- l) Trykfejl rettet 
øverst ministrafion saaledes ikke vil kunne eksistere ministrafion således ikke vil kunne eksistere iht. manuskript 

nogen Finanskriser, ingen Dyrtid, ingen Kamp nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp (2003) 
QE. Penge eller Værdier, ingen Udbytning af Q!!lpenge eller værdier, ingen udbytning af 
Individerne indbyrdes, .... Livet i Planetariget individerne indbyrdes, .... Livet i planefarriget 2) Trykfejl 
kan saaledes kun blive et Liv i den højeste kan således kun blive et liv i den højeste frihed, (2003) 
Frihed, Aand og Kultur, et Liv i den største ånd og kultur, et liv i den største harmoni, 
Harmoni, Lykke og Glæde. lykke o~ ~/æde. 

Stk.ll5, I I 5. Da en nærmere Detaillering af den i Pia- I I 5. Da en nærmere detaljering af den i (!Iane- Trykfejl 
øverst netariget meget udvidede og ophøjede V er- tarriget meget udvidede og ophøjede ver- (2003) 

densmoral ... densmoral ... 
Stk. 118, I I 8. At være i Samklang med disse Energier I I8. At være i samklang med disse energier Komma fjernet iht. 
afsnit l eller nævnte tolv Punkter vil altsaa være det eller nævnte tolv punkter vil altså være det manuskript 

samme som at være i Harmoni med den gud- samme som at være i harmoni med den gud- (20 11) 
dommelige Verdensplan,- det er at være en dommelige verdensplan, - det er at være en 
stimulerende Faktor i Verdensfredens Skabelse stimulerende faktor i verdensfredens skabelse 
paa Jorden, og det er den hurtigste Vej for på jorden, og det er den hurtigste vej for et-
ethvert Jordmenneske til"Den store Fødsel", hvertjordmenneske til"den store fødsel" eller 
eller til Opnaaelse af en(orklaret Tilværelse. til opnåelse af en forklaret tilværelse. 

Stk. 121, Saadanne Væsener vil nemlig altid leve i den Sådanne væsener vil nemlig altid leve i den Komma tilføjet iht. 
øverst Vildfarelse, at deres specielle Opfattelse af vildfarelse, at deres specielle opfattelse af til- manuskript 

Tilværelsen, deres specielle Tro og Idealer er værelsen, deres specielle tro og idealer er abso- (20 11) 
absolut "Eneste saliggørende" og føler sig i lut "eneste saliggørende", og føler sig i kraft 
Kraft heraf indigneret paa saadanne Medvæse- heraf indigneret på sådanne medvæsen er, hvis 
ner, hvis Natur, Erfaringer og Anlæg absolut natur, erfaringer og anlæg absolut betinger, at 
betinger, at de enten er saa meget forud eller de enten er så meget forud eller bagefter de 
bagefter de førstnævnte Væsener i Udvikling, førstnævnte væsener i udvikling, at de absolut 
at de absolut ikke kan dele disse V reseners ikke kan dele disse væseners særlige forskrifter 
særlige Forskrifter og Tro paa Livet og derfor og tro på livet og derfor er nødsaget til at være 
er nødsaget til at være af en helt anden Livsan- af en helt anden livsanskuelse. 
skue l se. 

Stk. 122, Gennem denne Holdning bliver vi Vidne til, at Gennem denne holdning bliver vi vidne til, at Komma tilføjet iht. 
øverst nævnte Impuls for Tusinder af Jordmenneskers nævnte impuls for tusinder af jordmenneskers manuskript 

Vedkommende er blevet forældet, ligegyldigt vedkommende er blevet forældet, ligegyldigt (20 11) 
hvad enten denfremtræder i Form af Buddhis- hvad enten denfremtræder i form afbuddhis-
me, Islam eller Kristendom og ganske uajhæn- me, islam eller kristendQ!!b. og ganske uajhæn-
gig af om man er født Øster- eller Vesterlæn- gig af om man er født øs ter- eller vester/æ n-
ding ding 
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Stk. 122, De omtalte Væsener har altsaa været Genstand De omtalte væsener har altså været genstand Komma fjernet iht. 
øverst for denne Udvikling, hvilket igen vil sige det for denne udvikling, hvilket igen vil sige det manuskript 

samme som, at de har faaet deres Bevidsthed samme som, at de har fået deres bevidsthed (2003) 
beriget med Erfaringer og Oplevelser, der atter beriget med erfaringer og oplevelser, der atter 
igen hos samtlige Individer har affødt store igen hos samtlige individer har affødt store 
fundamentale Spørgsmaal, som slet ikke var fundamentale spørgsmål, som slet ikke var 
aktuelle paa de Tider, da Religionerne af deres aktuelle på de tider, da religionerne af deres 
ophøjede Stiftere blev giv!:b og derfor ikke ophøjede stiftere blev giv_tl og derfor ikke blev 
blev indstillet paa at skulle besvare. indstillet på at skulle besvare. 

Stk. 123, Visdom vil nemlig i Følge kosmiske Analyser, Visdom vil nemlig i følge kosmiske analyser, Komma flyttet iht. 
afsnit l, som her er skitseret, kun kunne udgøres af ren som her er skitseret, kun kunne udgøres af ren manuskript 
midt Intelligens reguleret af ren Følelse og Kærlig- intelligens reguleret afrenfølel~ og kærlig- (2003) 

hed qfren Følelse reguleret af Visdom. hed af renfølelse reguleret af visdom. 
Stk. 123, ... , og befinder sig i en Udviklingszone, som . .. , og befinder sig i en udviklingszone, som Trykfejl 
afsnit l, senere i Livets Bog bliver belyst under Begre- senere i Livets Bog bliver belyst under begre- (2003) 
midt bet "Ufrugtbarhedens Zone", hvor deres Sek- bet "ufrugtbarhedens zone", hvor deres sek-

suel-eller Forplantningskræfter bliver for- sual- eller fmplantningskræfter bliverforvand-
vandlet og tilpasset til at kunne tages i en høje- let og tilpasset til at kunne tages i en højere 
re Bevidsthedsforms 1]eneste. bevidsthedsforms ijeneste. 

Stk. 126, Resultatet heraf bliver ganske naturligt, at de Resultatet herafbliver ganske naturligt, at de Trykfejl rettet iht. 
afsnit 2, sidstnævnte Væsener efterhaanden melder sig sidstnævnte væsener efterhånden melder sig ud manuskript 
nederst ud af nævnte Samfund, dette taber derefter i af nævnte samfund, dette taber derefter i tilsva- (2003) 

tilsvarende Grad sin aandelige Værdi og kan rende grad sin åndelige værdi og kan ikke mere 
ikke mere repræsentere den Højde i aandelige repræsentere den højde i åndelig standard, som 
Standard, som det ved sin Start fra sit Ophavs det ved sin start fra sit ophavs hånd var bestemt 
Haand var bestemt til at skulle give Udtryk for. til at skulle give udtryk for. 

Stk. 126, Nævnte Verdensimpuls vil derfor her møde den Nævnte verdensimpuls vil derfor her møde den Komma+ ord 
afsnit 3, første gryende Modstand og vil her faa bekræf- første gryende modstand, og vi vil her få be- tilføjet iht. manu-
nederst tet Nazaræerens Ord: "Og de Første skulle kræftet Nazaræerens ord: "Og de første skulle skript 

blive de Sidste". blive de sidste" . (2003) 
Stk. 128, ... kan de undertiden komme ind i ret svære ... kan de undertiden komme ind i ret svære Citationstegn flyt-
midt sjælelige Kriser, en Art "religiøs" Hjemve. sjælelige kriser, en art "religiøs hjemve". tet iht. manuskript 

(2011) 
Stk. 130, 130. Orienterende Bemærkninger. Med Analy- 130. Orienterende bemærkninger. Med analy- l) Citationstegn 
øverst serne af anden, tredie, fjerde og femte Afde- serne af anden, tredje, fjerde og femte afdelings fjernet 

tings Væsener er vi rykket et godt Stykke ind i væsener er vi rykket et godt stykke ind i ægte- (2003) 
Ægteskabszonen, og vi bliver da Vidne til, at skabszonen, og vi bliver da vidne til, at store 
store Dele ajsamtlige Væseners Følelsesliv dele ajsamtlige væsenersfølelsesliv ikke er 2) Kursiv tilføjet 
ikke er frigjort til det religiøse, men derimod frigjort til det religiøse, men derimod omsættes iht. manuskript 
omsættes til "Parringsdriften", der igen giver til ''parrings driften", der igen giver sig udslag i (2003) 
sig Udslag i det, vi kalder "Forelskelse, Ægte- det, vi kalder .[Qrelskelse, ægteskab, forældre-
skab, Forældrekærlighed, Familievæsen, Fami- kærlighed, familievæsen, familieforsørgelse 
lieforsørgelse ~. med tilhørende lykkelige ~. med tilhørende lykkelige og ulykkelige 
og ulykkelige Virkninger. virkninger. 

Stk. 134, Tredie Kategori i Gruppe A. For stærkt udvik- Tredje kategori i gruppe A. For stærkt udviklet Trykfejl 
margentekst let Intelligens i Forhold til Følelsen. Hjemste- intelligens i forhold til følelsen. Hjemstedet for (2003) 

det for Udvikling af "Bourgeosiet" eller udvikling af "bourgeoisiet" eller "overklassen" 
"Overklassen". 

Stk. 134, Dette vil saa igen være ensbetydende med, at Dette vil så igen være ensbetydende med, at de Komma tilføjet iht. 
midt de daglige materielle Foreteelser, saasom: daglige materielle foreteelser, såsom: livsstil- manuskript 

Livsstilling, Penge, Stand, Ære og andre Folks ling, penge, stand, ære og andre folks mening i (20 11) 
Mening i en endnu mere fremragende Grad en endnu mere fremragende grad udgør ho-
udgør Hovedbetingelsen i disse Væseners Be- vedbetingelsen i disse væseners bevidsthedslill, 
vidsthedsl!J!. end Tilfældet er med Følelseskate- end tilfældet er medfølelseskategoriens væse-
goriens Væsener, indenfor hvis Omraade der er ner, indenfor hvis område der er mange væse-
mange Væsener, for hvem de nævnte materiel- n er, for hvem de nævnte materielle foreteelser 
le Foreteelser kun er en Biting, medens alle kun er en biting, medens alle åndelige eller 
aandelige eller religiøse Problemer er blevet religiøse problemer er blevet en hovedting. 
en Hovedting 
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Stk. 136, Da Følelseslivet i anden Afdelings[ ... ) Be- Da følelseslivet i anden afdelings væseners Ord tilføjet iht. 
afs. l, vidsthed endnu er forholdsvis primitivt, idet det bevidsthed endnu er forholdsvis primitivt, idet manuskript 
øverst ikke i nogen særlig Grad strækker sig til sjæle- det ikke i nogen særlig grad strækker sig til (20 Il) 

lige eller aandelige Omraader, men kun omfat- sjælelige eller åndelige områder, men kun 
ter rent materielle eller fYsiske Erfaringer, omfatter rent materielle eller fYsiske erfaringer, 
bliver samtlige Væseners Forskerfelt kun af bliver samtlige væseners forskerfelt kun af 
tilsvarende fYsisk Natur eller henhørende under tilsvarende fYsisk natur eller henhørende under 
fYsiske Omraader. fYsiske områder. 

Stk. 136, Da vi senere i denne Indledning kommer tilba- Da vi senere i denne indledning kommer tilba- Flertalsendelse 
afsnit I, ge til at vise, hvor vidunderlig og uundværlig ge til at vise, hvor vidunderlig og uundværlig tilføjet iht. manu-
nederst nævnte Videnskab fremtræder i Jordmenneske- nævnte videnskab fremtræder i jordmenneske- skript 

hedens Befordring fremad imod den kosmiske hedens befordring fremad imod den kosmiske (2003) 
Bevidsthedstilstand, skal vi ikke her dvæle bevidsthedstilstand, skal vi ikke her dvæle 
mere ved den, men blot fremhæve, at der in- mere ved den, men blot fremhæve, at der in-
denfor dens Dyrkere og Ophav findes mange denfor dens dyrkere og ophav findes mange 
fine og ædle Væsener, der absolut kun arbejder fine og ædle væsener, der absolut kun arbejder 
i Menneskehedens Interesse og derved gør i menneskehedens interesse og derved gør 
Videnskaben til Idealisme, til et Bolværk, der videnskaben til idealisme, til et bolværk, der 
kan dæmme op mod Sygdom!!l!t!lJ. og Besvær- kan dæmme op mod sygdom~ og besvær-
lighedens mørke Huller og Afgrunde. lighedernes mørke huller og afg!unde. 

Stk. 137, Da disse nævnte Livserhverv repræsenterer Da disse nævnte livserhverv repræsenterer Trykfejl rettet iht. 
afsnit l, mange forskellige Grader, lige fra underordne- mange forskellige grader, lige fra underordnede manuskript 
nederst de og fattti!!e Arbejdere ... og fattw arbejdere ... ( 1981) 
Stk 137, Saadanne Væsener, der i mere eller mindre Sådanne væsener, der i mere eller mindre grad Ord fjernet 
afsnit 5, Grad er blevet Forkæmpere for de materielle er blevet forkæmpere for de materielle ideer fra (2003) 
midt Ideer fra den ny Verdensimpuls uden at være den ny verdensimpuls uden at være kommen i 

kommen i Berøring med de bag disse Ideer berøring med de bag disse ideer dybereliggen-
dybereliggende religiøse eller kosmiske Kræf- de religiøse eller kosmiske kræfter og derfor 
ter og derfor som antireligiøse bekæmper disse, som antireligiøse bekæmper disse, er således i 
er saaledes i Virkeligheden paa en Gang baade virkeligheden på en gang både forkæmpere og 
Forkæmpere og Modstandere afVerdensre- modstandere af verdensreformationen De 
formationen. De bekæmper dens aandelige, bekæmper dens åndelige, men stimulerer dens 
men stimulerer dens materielle Energier. Men materielle energier. Men da intet kan bestå 
da intet kan bestaa uden aandelig Energi eller uden åndelig energi eller kraft, er de nævnte 
Kraft, er de nævnte Væsener saaledes uden at væsener således uden at vide det neutra/ise-
vide det neutraliserende g[ deres eget Foreha- rende[. .. ] deres eget forehavende. Men da 
vende. Men da deres Antireligiøsitet egentlig deres antireligiøsitet egentlig kun skyldes en 
kun skyldes en manglende intelligensmæssig manglende intelligensmæssig udredning af de 
Udredning af de kosmiske Love, vil denne kosmiske love, vil denne anlireligiøsitet hen-
Anlireligiøsitet hensmuldre i samme Grad, de smuldre i samme grad, de pågældende væse-
paagældende Væsener, der jo paa Bunden er ner, der jo på bunden er idealister, kommer i 
Idealister, kommer i Berøring med en for Intet- berøring med en for intelligensenjj;ldestgøren-
figensen fYldestgørende Analysering af de de analysering af de nævnte love. 
nævnte Love. 

Stk. 137, Og de reformerende materielle Ideer fra den ny Og de reformerende materielle ideer fra den ny Komma fjernet iht. 
afs. 4, midt guddommelige Verdensimpuls, som nu i mere guddommelige verdensimpuls, som nu i mere manuskript 

eller mindre Renkultur og uden religiøs Basis eller mindre renkultur og uden religiøs basis og (20 11) 
og derfor i en revolutionær Nat.!!.!1 allerede har derfor i en revolutionær natur allerede har 
begyndt at skabe Omvæltninger i Verden, vil begyndt at skabe omvæltninger i verden, vil da 
da ogsaa vise sig ikke at kunne faa Udbredelse også vise sig ikke at kunne få udbredelse læn-
længere end til de Dele af Jordmenneskesam- gere end til de dele afjordmenneskesamfundet, 
fundet, hvor man erfarholdsvis primitiv og hvor man er forholdsvis primitiv og uden frem-
uden fremragende religiøs A ands kultur, saa- ragende religiøs åndskultur, sålænge udbrede!-
længe Udbredelsen endnu kun hviler paa blot sen endnu kun hviler på blot og bar materia-
Of? bar Materialisme, Maf?t Of? Diktatur. !isme, maf?t Of? diktatur. 
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Stk. 138, Da Jordmenneskenes daglige Liv som Følge Da jordmenneskenes daglige liv somfølge Ord tilføjet 
afsnit 2, heraf saaledes i Virkeligheden kun kan eksiste- heraf således i virkeligheden kun kan eksistere (2003) 
øverst re som en Færden mellem disse Fælder og som en færden mellem disse fælder og faldgru-

Faldgruber, og Tilegnelsen af deres daglige ber, og tilegnelsen af deres daglige livsfornø-
Livsfornødenheder Gang paa Gang tvinger denheder gang på gang tvinger dem til at falde 
dem til at falde i disse, og de derved oplever i disse, og de derved oplever den på basis af 
den paa Basis af Reklamevæsenet i Form af reklamevæsenet i form af uselviskhed maskere-
Uselviskhed maskerede Selviskhed, den i Form de selviskhed, den i form g[ "menneskelighed" 
[ ... } "Menneskelighed" maskerede "Dyriskhed", maskerede "dyriskhed", vokser deres antipati 
vokser deres Antipati mod Handelsverdenens mod handelsverdenens karakter og natur. 
Karakter og Natur. 

Stk. 138, Ingen Væsener vil derfor paa Grundlag af den Ingen væsener vil derfor på grundlag af den ny Komma tilføjet iht. 
afsnit 4, ny Verdensimpuls komme til pludselig at miste verdensimpuls komme til pludselig at miste manuskript 
nederst deres Leveveje eller faa deres Eksistens truet, deres leveveje eller få deres eksistens truet, (20 11) 

men faa Tid nok til paa en naturlig Maade at men få tid nok til på en naturlig måde at a.foikle 
a.foikle ellerfrigøre sigfra de nævnte Levevejg_ eller frigøre sigfra de nævnte levevejg,_ efter-
efterhaanden som disse bliver i Disharmoni hånden som disse bliver i disharmoni med 
med deres Moral os; Samvittis;hed. deres moral os; samvittiJ?hed. 

Stk. 139, Da Livets direkte Tale er af[ ... ] mere eller Da livets direkte tale er af !m mere eller mindre Ord tilføjet iht. 
afsnit 2, mindre robust eller blid Natur, alt eftersom det robust eller blid natur, alt eftersom det er ... manuskript 
øverst er ... (2011) 
Stk. 140, Da Suggestion udgør en Individet - ikke ved Da suggestion udgør en individet- ikke ved Trykfejl rettet iht. 
afsnit 2, Intelligens,- men udelukkende ved Følelse intelligens, - men udelukkende ved følelse manuskript 
øverst paaført Forestilling, der igen som Følge heraf påført forestilling, der igen som følge heraf lar (2003) 

faar Virkelighedspræg og Magt over samme virkelighedspræg og magt over samme individs 
Individs Sind uden nogen materiel eller intelli- sind uden nogen materiel eller intelligensmæs-
gensmæssig Begrundelse, bliver den "flydende" sig begrundelse, bliver den ''flydende" religiøse 
religiøse Næring eller den guddommelige Sug- næring eller den guddommelige suggestion 
gestion saaledes en Individet paa ovennævnte således en individet på ovennævnte måde på-
Maade paaført religiøs Forestilling, der altsaa ført religiøs forestilling, der altså igen uden at 
igen uden at være intelligensmæssigt under- være intelligensmæssigt underbygget, bevist 
bygget, bevidst eller begrundet for samme eller begrundetfor samme individ helt beher-
Individ helt behersker dette. sker dette. 

Stk. 140, Den gamle Verdensimpuls, som altsaa er disse Den gamle verdensimpuls, som altså er disse Komma tilføjet iht. 
afsnit 3 Væseners eneste Vej til Lyset, er derfor ogsaa væseners eneste vej tillyse t, er derfor også af manuskript 

af en saadan Natur, at denfører Væsenerne en sådan natur, at denfører væsenerne mere (20 11) 
mere ved Tro end ved Viden og er saaledes en ved tro end ved vidfJ.!L. og er således en mod-
Modsætning til den ny Verdensimpuls, der vil sætning til den ny verdensimpuls, der vil kom-
komme til at føre Væsenerne mere ved Viden me til at føre væsenerne mere ved viden end 
endved Tro. ved tro. 

Stk. 142, Da den ny Verdensimpuls, og dermed Livets Da den ny verdensimpuls og dermed Livets Bog Ord tilføjet iht. 
afsnit 2, Bog er indstillet paa at give en højeste intelli- er indstillet på at give en højeste intelligens- manuskript 
midt gens- eller formiftsmæssig Fortolkning af Li- eller formiftsmæssigfortolkning af livets di re k- (20 11) 

vets direkte Tale, er det givet, at Individerne te tale, er det givet, at individerne indenfor 
indenfor Gruppe B ikke kan have nogen særlig gruppe B ikke kan have nogen særlig brugfor 
Brugfor eller Interesse af at læse i nævnte eller interesse af at læse i nævnte bog, idet de 
Bog, idet de jo ikke har Intelligens nok til at jo ikke har intelligens nok til at kunne forstå 
f. .. j forstaa den, men i religiøs Henseende er den, men i religiøs henseende er henhørende 
henhørende under den guddommelige Sugge- under den guddommelige suggestion, af hvilken 
stion, af hvilken de faar A andskraft nok. de får åndskraft nok. 
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Stk. 143, Da denne Suggestion saaledes i Virkeligheden Da denne suggestion således i virkeligheden er l) Bøjningsendelse 
afsnit l, er at ligne ved en guddommelig Arm, der bærer at ligne ved en guddommelig arm, der bærer ændret iht. manu-
nederst det lille, endnu uselvstændige og hjælpeløse det lille, endnu usefvstændige og hjælpeløse skript 

individ trygt gennem Mørketfrem til Tilstande, individ trygt gennem mørketfrem til tilstande, (2011) 
hvor det begynder at kunne se ved egen Hjælp, hvor det begynder at kunne se ved egen hjælp, 
begynder at kunne bevæge sig ved egen Kraft begynder at kunne bevæge sig ved egen kraft 
og saaledes absolut ikke bliver overladt til sig og således absolut ikke bliver overladt til sig 
selv, før disse Egenskaber er kulminerede, selv, før disse egenskaber er kulminerende, 
bliver den guddommelige Suggestion med dens bliver den guddommelige suggestion med dens 
for de paagældende Udviklingstrin tilpassede for de pågældende udviklingstrin tilpassede 
inspirationsgivende og fred- og harmonivæk- inspirationsgivende og freds- og harmonivæk-
kende Sacramenter, Daabshandlinger og øvri- kende sakramenter, dåbshandlinger og øvrige 
ge religiøse Ceremonier her synlig som en religiøse ceremonier her synlig som en gud-
guddommelig Kærlighedskraft, som en ny jun- dommelig kærligheds kraft, som en ny funda-
damental Bekræftelse paa det evige Ord: "Alt mental bekræftelse på det evige ord: "Alt er 
er saare godt". såre ~odt". 

Stk. 148, Før et Jordmenneske har naaet denne Alder, Før et jordmenneske har nået denne alder, kan Tekstlinje tilføjet 
nederst kan det derfor godt være en udmærket Repræ- det derfor godt være en udmærket repræsentant iht. manuskript 

sentant for en eller anden Kategori eller Afde- for en eller anden kategori eller afdeling, som (20 11) 
Jing, som det senere fuldstændig forlader for at det senere fuldstændig forlader for at blive en 
blive en Iigesaa fremtrædende Repræsentant for ligeså fremtrædende repræsentant for en anden 
en anden og mere overlegen Kategori[ ... ), og mere overlegen kategori og således fremde-
under hvilken dets virkelige Udviklingsstan- Ies2 indtil det når den afdeling eller kategori, 
dard er henhørende, og hvortil dets Tilknytning under hvilken dets virkelige udviklingsstandard 
vil blive aflangt større Varighed, idet den vir- er henhørende, og hvortil dets tilknytning vil 
kelige Udvikling jo er af et meget langsommere blive af langt større varighed, idet den virkelige 
Tempo end Repetitionen. udvikling jo er af et meget langsommere tempo 

end repetitionen. 
Stk. 153, For alle Væsener indenfor de nævnte Kategori- For alle væsener indenfor de nævnte kategorier Bøjningsendelse 
afsnit 2, er vil det som nævnt være gældende, at de er vil det som nævnt være gældende, at de er ændret iht. manu-
øverst voksede over den gamle Verdensimpuls og vokset over den gamle verdensimpuls og ikke i skript 

ikke i ret stor Udstrækning modtagelige for den ret stor udstrækning modtagelige for den gud- (20 11) 
guddommelige Suggestion. dommelige suggestion. 

Stk. 158, En saadan fYldestgørende Analyse vilde kræve En sådan fYldestgørende analyse ville kræve Komma flyttet iht. 
midt Individerne inddelt i mange flere Kategorier og individerne inddelt i mange flere kategorier og manuskript 

Afdeling~ end d.!m!_ vi her i Indledningen har afdeling!f end d~ vi her i indledningen har (20 11) 
følt det nødvendigt at udtrykke. følt det nødvendigt at udtrykke. 

Stk. 158, Den Analy~ vi derimod her har givet Udtryk, Den analy~ vi derimod her har givet udtryk, Komma tilføjet iht. 
nederst er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret er, som allerede tidligere nævnt, manifesteret manuskript 

for at være en medvirkende Faktor til at aabne for at være en medvirkende faktor til at åbne (20 11) 
individets Øjne for Taabeligheden i enhver individets øjne for tåbeligheden i enhver form 
Formfor Udløsning af Intolerance, idet nævnte for udløsning af intolerance, idet nævnte tåbe-
Taabelighed netop absolut maa erkendes og lighed netop absolut må erkendes og intoleran-
Intolerancen derigennem bekæmpes i ethvert cen derigennem bekæmpes i ethvert individ, før 
individ, før det overhovedet kan tilegne sig den det overhovedet kan tilegne sig den jundame n-
fimdamentale Oplevelse af den store Fødsel og tale oplevelse af den store fødsel og dermed en 
dermed en permanentforklaret Tilværelse eller permanent forkfaret tilværelse eller oplevelse 
Oplevelse af Livet. aflivet. 

Stk. 163, Det kan saaledes kun udvikles - ikke diskuteres Det kan således kun udvikles - ikke dikteres - Ord ændret iht. 
midt -fra en lavere til en højere Bevidstheds/orm. fra en lavere til en højere bevidstheds/orm. manuskript 

(2003) 
Stk. 174, 174. Indenfor Jordmenneskenes Rækker arbej- 174. Indenfor jordmenneskenes rækker arbej- Ord tilføjet iht. 
øverst der Angsten og Rædslen videre og skaber mere der angsten og rædslen videre og skaber mere manuskript 

[ ... )Liv og Bevidsthed i Individets Bøn om og mere liv og bevidsthed i individets bøn om (2003) 
Beskyttelse. beskyttelse. 

Stk. 176, Ethvert Jordmenneske er saaledes paa Vej mod Ethvertjordmenneske er således på vej mod Bøjningsendelse 
afsnit 2, denne forklarede Tilværelse. Om det er nær denne forklarede tilværelse. Om det er nær ændret iht. manu-
øverst denne, eller det endnu befinder sig i en stærk denne, eller det endnu befinder sig i en stærkt skript 

dyrisk Form for Tilværelse, vil altsaa ... dyrisk form for tilværelse, vil altså ... (2011) 
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Stk. 179, 179. Naar Individeternaaet saa langtfrem i 179. Når individet er nået så langt frem i ud- Note 
øverst Udviklingen, at derfra dette udstraaler ren viklingen, at der fra dette udstråler ren kærlig- (indsat 2011) 

Kærlighed, træder det ind i en ny Fase for hed, træder det ind i en ny fase for tilværelse, 
Tilværelse, hvor det bliver permanent modtage- hvor det bliver permanent modtagelig for til- 1 Tidligere kunne 
ligfor Tilværelsens højeste Grundenergi "In- værelsens højeste grundenergi "intuitionsener- ordet "altgen-
tuitionsenergien". Denne Energi udgør nemlig i gien". Denne energi udgør nemlig i følge sene- nemtrængelig" 
Følge senere Analyser i Livets Bog den eneste re analyser i Livets Bog den eneste grundenergi også bruges i aktiv 
Grundenergi i Tilværelsen, der er absolut alt- i tilværelsen, der er absolut altgennemtrænge- form, altså i betyd-
gennemtrængelig, hvilket vil betyde, at Indi- .lig, 1 hvilket vil betyde, at individet gennem den ningen "altgen-
videt gennem den bliver i Stand til at "se" Til- bliver i stand til at "se" tilværelsens højeste nemtrængende". 
værelsens højeste Realiteter eller Livets Facit. realiteter eller livets facit. 

Stk. 184, Vi ser saaledes, at Plantevæsenerne ogsaa har Vi ser således, at plantevæsenerne også har en Trykfejl 
nederst en Sove- og Vaagebevidsthed Men medens de sove- og vågenbevidsthed Men medens de (2003) 

nævnte Væsener i vaagen Tilstand befinder sig nævnte væsener i vågen tilstand befinder sig på 
paa et aandeligt Plan og i Sovetilstand paa det et åndeligt plan og i sovetilstand på det fYsiske, 
fYsiske, befinder Dyrene sig derimod paa det befinder dyrene sig derimod på det fYsiske plan 
fYsiske Plan i vaagen Tilstand og paa et aande- i vågen tilstand og på et åndeligt plan, når de 
li~t Plan, naar de sover. sover. 

Stk. 186, Dette vil altsaa igen sige, at det fra at kunne Dette vil altså igen sige, at det fra at kunne Ord tilføjet iht. 
midt opleve fYsiske Kendsgerninger nu gennem sin opleve fYsiske kendsgerninger nu gennem sin manuskript 

Underbevidsthed er i Færd med [ ... j udvikle underbevidsthed er i færd med !!1. udvikle orga- (2003) 
Organer eller Legemer, gennem hvilke det kan ner eller legemer, gennem hvilke det kan ople-
opleve aandelige eller "ikke-fYsiske" Kends- ve åndelige eller "ikke-fysiske" kendsgerninger. 
gerninger. 

Stk. 187, Og ligesom med "Lugten" og "Smagen", der Og ligeså med "lugten" og "smagen", der hver Ord ændret iht. 
afsnit l, hver især ogsaa er Udtrykfor "Følelse" af især også er udtrykfor ':følelse" ajsærlige manuskript 
nederst særli~e Formerfor Vibrationer. formerfor vibrationer. (2003) 
Stk. 187, Medens denne psykiske Bevidsthedsfunktion Medens denne psykiske bevidsthedsfunktion Trykfejl rettet iht. 
afsnit 2, hovedsageligt bliver baaret af Erindrings bille- hovedsageligt bliver båret af erindringsbilleder manuskript 
nederst der af Følelses- eller Fornemmelsesoplevelser, af følelses- eller fornemmelsesoplevelser, bliver (2003) 

bliver den ny aandelig Bevidsthedsfunktion den ny åndelige bevidsthedsfunktion derimod 
derimod baseret paa "Intelligenserindringer", baseret på "intelligenserindringer", ... 
000 

Stk. 189, En saadan [. .. j Basis af en Erindringsmobilise- En sådan Jl!1. basis af en erindringsmobilisering Ord tilføjet iht. 
øverst ring opstaaet dyberegaaende Genkendelse opstået dyberegående genkendelse fremtræder manuskript 

fremtræder i den daglige Tilværelse under i den daglige tilværelse under begrebet "defini- (2003) 
Begrebet "Definition" eller "Analyse". tion" eller "analyse". 

Stk. 189, Men da denne Oplevelse ikke er befordret med Men da denne oplevelse ikke er befordret med Ord ændret iht. 
midt fYsiske Sanser, idet den hverken er hørt, set, fYsiske sanser, idet den hverken er hørt, set, manuskript 

lugtet, smagt eller almindeligfølt eller for- lugtet, smagt eller almindeligfølt elle1-jor- (20 11) 
nemmet, bliver den af rent aandelig Natur. Men nemmet, bliver den af rent åndelig natur. Men 
den aandelige Oplevelse efterlader ogsaa denne åndelige oplevelse efterlader også erin-
Erindringer i Individets Bevidsthed. dringer i individets bevidsthed. 

Stk. 190, Naar en saadan "Kopiering"a( en "aandelig Når en sådan "kopieri!.!K:....!1[ en "åndelig gen- Mellemrum tilføjet 
øverst Genstand" er tilendebragt, ... stand" er tilendebragt, ... iht. manuskript 

(20 11) 
Stk. 195, Alle fra Kærlighed a.foigende Manifestationer Alle fra kærlighed a.foigende manifestationer Punktum tilføjet 
nederst indeholder jo ikke den ophøjede eller forfinede indeholder jo ikke den ophøjede eller forfinede iht. manuskript 

Følelses- og Intelligensenergi, der er den abso- følelses- og intelligensenergi, der er den abso- (2003) 
lu te Betingelse for en Genkendelse af Livets futte betingelse for en genkendelse af livets 
allerhøjeste Analyser eller Detail! er, og bliver allerhøjeste analyser eller detaljer, og bliver 
saaledes som Udtrykfor den virkelige Sandhed således som udtrykfor den virkelige sandhed 
uægte og usandfærdige og dermed identiske uægte og usandfærdige og dermed identiske 
med "urene" Manifestationer med "urene" manifestationer. 

Stk. 201, 201. Da Intuitionsfunktionen sættier Individet i 201. Da intuitionsfunktionen sætter individet i Trykfejl rettet iht. 
øverst Stand til at udnytte Erindrings materiale, ... stand til at udnytte erindringsmateriale, ... manuskript 

( 1981) 
Stk. 202, Intuitionen viser sig da her som smaa Glimt Intuitionen viser sig da her som små glimt Kursiv fjernet iht. 
nederst eller Brudstykker af absolut Viden, og disse eller brudstykker af absolut viden, og disse manuskript 

Glimt bliver saaledes Begyndelsen til "kosmisk glimt bliver således begyndelsen til "kosmisk (2003) 
Klarsyn". klarsyn". 
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Stk. 208, De paagældende Væsener kommer derved til De pågældende væsener kommer derved til Komma fjernet iht. 
midt aandeligt at forløfte sig, bliver til aandelige åndeligt at forløfte sig, bliver til åndelige manuskript 

Krøblinge, hvilken Tilstand uundgaae/ig a.ffø- krøblinge, hvilken tilstand uundgåelig afføder (2003) 
der Fanatisme, der igen i værste Tilfælde kan fanatisme, der igen i værste tilfælde kan have 
have Aandssva~/led eller Sindssy~e til Føl~e. åndssva~[1ed eller sindssy~e ti/følge. 

Stk. 210, Dog skal det her bemærkes, at Individet, naar Dog skal det her bemærkes, at individet, når Komma tilføjet 
afsnit l, det i den aandelige Tilværelse, som det i Følge det i den åndelige tilværelse, som det ifølge (2003) 
midt senere Afsnit af Livets Bog oplever mellem sine senere afsnit af Livets Bog oplever mellem sine 

fYsiske L!J!.passerer det Tilværelsesplan, i hvil- fYsiske l!Jipasserer det tilværelsesplan, i hvil-
ketden sjette Grundenergi, der netop er iden- ketden sjette grundenergi, der netop er iden-
tisk med "Hukommelsesenergien", er den her- tisk med "hukommelsesenergien", er den her-
s kende, gennem sit Hukommelseslegeme reage- s kende, gennem sit hukommelseslegeme reage-
re r overfor Erindringer af Oplevelser, der rer overfor erindringer qf oplevelser, der for-
fortaber sig tilbage til de to eller tre nærmeste taber sig tilbage til de to eller tre nærmeste 
forud~aaende Liv. forud~ående liv. 

Stk. 211, 211. Da Jordmennesket hører Dyreriget t!l og 211. Da jordmennesket hører dyreriget tlb. og Komma tilføjet 
øverst dets Tilværelser og Livsbetingelse, dets Natur dets tilværelser og livsbetingelse, dets natur og (2003) 

og Karakter har været Befordringen af "det karakter har været befordringen af"det dræ-
dræbende Princip", vil dets Erindringsmateria- hende princip", vil dets erindringsmateriale i 
le i tilsvarende Grad hovedsageligt være Mord- tilsvarende grad hovedsageligt være mord-, 
, Drabs-, Kamp- o~ Lidelseserindrin~er. drabs-, kamp- o~ lidelseserindringer. 

Stk. 222, Væsenerne forlader en Trosverden for at træde Væsenerne forlader en trosverden for at træde Ord tilføjet 
margentekst ind i[ ... ] Vidensverden. ind i en vidensverden (2003) 
Stk. 222, Og den her nævnte Oplevelse vilde saaledes i Og den her nævnte oplevelse ville således i Kursiv tilføjet 
midt dette Tilfælde kun indgaa i Individets Bevidst- dette tilfælde kun indgå i individets bevidsthed (2003) 

hed som en udefineret Fornemmeisesnuance af som en udefineretfornemme/sesnuance af 
Behag eller Ubehag, netop saaledes som Li- behag eller ubehag. netop således som livets 
vets Oplevelse former sig for de mest primitive oplevelse former sig for de mest primitive dyr 
Dyr eller for Væsener, hvis Intelligenslegeme eller for væsener, hvis intelligenslegeme endnu 
endnu ikke er begyndt at kunne fungere. ikke er begyndt at kunne fungere. 

Stk. 224, Ligesom Antennen ikke er Aarsagtilden Musik Ligesom antennen ikke er årsag til den musik Trykfejl 
nederst eller det Foredrag, der gennem et til denne eller det foredrag, der gennem et til denne (2003) 

knyttet Radioapparat modtages, men kun udgør knyttet radioapparat modtages, men kun udgør 
et Centrer ~ennem hvilket ... et center ~ennem hvilket ... 

Stk. 227, Og Forskeren bøder da herpaa ved Hjælp af Og forskeren bøder da herpå ved hjælp aftek- Komma fjernet iht. 
midt tekniske Apparat!i!,_ saasom: Mikroskoper, niske apparat~ såsom: mikroskoper, kikkerter manuskript 

Kikkerter o. s. v. osv. (20 11) 
Stk. 227, Men i saadanne Tilfælde bliver Udregninger- Men i sådanne tilfælde bliver udregningernes Komma tilføjet iht. 
midt nes Facitter ikke Kendsgerninger, men derimod facitter ikke kendsgerninger, men derimod !kb manuskript 

det vi kalder "Teorier". vi kalder "teorier". _{2011) 
Stk. 228, Det vil saaledes være absolut ligegyldigt, hvor Det vil således være absolut ligegyldigt, hvor Komma ændret til 
midt meget et Væsen har studeret, og hvor mange meget et væsen har studeret, og hvor mange semikolon 

Eksaminer det saa end har bestaagb i det Afsnit eksaminer det så end har bestågj_;_ i det afsnit af (2003) 
af Forskning og Videnskab, som Jordmenne- forskning og videnskab, som jordmenneskene 
skene nu er i Færd med at gaa ind i, vil For- nu er i færd med at gå ind i, vil forskeren ikke 
skeren ikke paa nogen som helst Maade kunne på nogen som helst måde kunne opnå at blive 
opnaa at blive fremragende, hvis han ikke har fremragende, hvis han ikke har en "stille" be-
en "stille" Bevidsthed, hvilket altsaa vil sige en vidsthed, hvilket altså vil sige en bevidsthed, i 
Bevidsthed, i hvilken der ikke findes nogen som hvilken der ikke findes nogen som helst tenden-
helst Tendenser i Retning af Jagt efter Ære, ser i retning af jagt efter ære, magt og rigdom, 
Magt og Rigdom, en Bevidsthed i hvilken alle en bevidsthed i hvilken alle kræfter er forenet i 
Kræfter er forenet i Koncentrationen paa dette koncentrationen på dette ene: sandheden. 
ene: Sandheden. 

Stk. 230, Da den Zone, Videnskaben er ved at glide ind i, Da den zone, videnskaben er ved at glide ind i, Mellemrum tilføjet 
midt er en Kærlighedszone, kan Væsener, der ikke er er en kærlighedszone, kan væsener, der ikke er (2003) 

naaet ret langt frem i Udvikling af Kærlighed, nået ret langt frem i udvikling af kærlighed, 
ikke blive nogen som helstfremragende Autori- ikke blive nogen som helstfremragende autori-
tet i den Zone, ganske uanset hvormegetfYsisk tet i den zone, ganske uanset hvor megetfYsisk 
Kendskab og Viden de saa end maatte sidde kendskab og viden de så end måtte sidde inde 
inde med. med. 
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Stk. 232, Dette vil altsaa igen sige det samme som, at Dette vil altså igen sige det samme som, at Trykfejl rettet iht. 
midt Jordmenneskenes Videnkub vil blive forvandlet jordmenneskenes videnskab vil blive forvandlet manuskript 

til "Kærlighedsvidenskab" i samme Grad, som til "kærlighedsvidenskab" i samme grad, som (2003) 
dens Ophavs Følelsesstandardforædles eller dens ophavs følelsesstandardforædles eller 
nærmer si J? det riJ?tiJ?e Menneskerige. nærmer sig det rigtige menneske rige. 

Stk. 238, Nævnte Billede varjo kun blevet til paa Basis Nævnte billede var jo kun blevet til på basis af Ord ændret iht. 
nederst ajsærlige bestemte Bevægelsers Forhold til særlige bestemte bevægelsersforhold til tilbe- manuskript 

Tilbederens Egenbevægelser og maa saaledes derens egenbevægelser og må såledesforvand- (2003) 
forvandles i samme Grad, som disse Egenska- les i samme grad, som disse egenbevægelser 
ber forandrer sig. forandrer sig. 

Stk. 243, Denne Analyse vil adskille sig fra det absolute Denne analyse vil adskille sig fra det relative Ord ændret iht. 
midt Facit eller den uvirkelige Analyse, der opstaar, facit eller den uvirkelige analyse, der opstår, Martinus' egen 

naar den samme Bevægelse udmaales i Kraft af når den samme bevægelse udmåles i kraft af en rettelsesnote 
en anden Bevægelse, ved at være absolut. anden bevægelse, ved at være absolut. (1981) 

Stk. 243, Da alle fysiske Bevægelser paa denne Grænse Da alle fysiske bevægelser på denne grænse Flere ord tilføjet 
nederst bliverlig "Intet", idet de ikke mere kan opleves bliverlig "intet", idet de ikke mere kan opleves iht. manuskript 

under[. .. / de fysiske Sanser, kan Bevægelsen under den [vsiske dimension eller med de (2003) 
ikke mere opleves som Bevægelse, men som fysiske sanser, kan bevægelsen ikke mere ople-
"Ide", hvilket igen vil sige "Hensigt". ves som bevægelse, men som "ide", hvilket igen 

vil sige "hensigt". 
Stk. 245, Det udgør "et degenererende Dyr" i Kraft af Det udgør "et degenererende dyr" i kraft af alle Trykfejl rettet iht. 
afsnit l, alle de Tendenser i dets Bevist/ted, der befor- de tendenser i dets bevidsthed, der befordrer manuskript 
øverst drer "Det dræbende Princip", og som derfor "det dræbende princip", og som derfor under (2003) 

under en hvilken som helst Form er henhøren- en hvilken som helstform er henhørende under 
de under det, vi kalder "Det Onde". det, vi kalder "det onde". 

Stk. 245, l Kraft af alle de Tendenser i samme Væsens l kraft af alle de tendenser i samme væsens l) Trykfej l rettet 
afsnit l, Bevist/ted. der befordrer "Det livgivende Prin- bevidsthed, der befordrer "det livgivende prin- iht. manuskript 
midt cip", hvilket vil sige "Den virkelige Kærlighed': cip': hvilket vil sige "den virkelige kærlighed", (2003) 

og hvilke Tendenser derfor alle er henhørende og hvilke tendenser derfor alle er henhørende 
under det, vi kalder "Det Gode", udvikles det under det, vi kalder "det gode", udvikles det 2) Trykfejl rettet 
gradvis fra den dyriske Bevist/tedsform mod gradvis fra den dyriske bevidsthedsform mod iht. manuskript 
den langt højere og finere menneskelige V æ- den langt højere og finere menneskelige væ- (2003) 
senstilstand i Renkultur. senstilstand i renkultur. 

Stk. 245, Medens de dyriske tendenser gennem kultur, Medens de dyriske tendenser gennem kultur, Komma flyttet iht. 
afs. l, midt øvrighed og retsvæsfJ11J. og gennem de lidelser øvrighed og retsvæsfa1. og gennem de lidelser manuskript 

og besværligheder de i sig selv afføder, under- og besværlighedra.z. de i sig selv afføder, under- (2011) 
kues og hæmmes og derved efterhånden går til kues og hæmmes og derved efterhånden går til 
j?runde i væsenerne, ... grunde i væsenerne, ... 

Stk. 248, Men dette forhindrer ikke, at den af Verdens- Men dette forhindrer ikke, at den af verdens- Komma tilføjet iht. 
afs. l, genløsere eller Væsener, der allerede i forud- genløsere eller væsener, der allerede i forudgå- manuskript 
øverst gaaende Liv paa højere Verdener har oplevet ende liv på højere verdener har oplevet nævnte (20 11) 

nævnte Fødsel i sin fundamentale Udstræknirrg fødsel i sin fundamentale udstræknin& og som 
og som nu for at missionere eller skabe Kultur nu for at missionere eller skabe kultur på jo r-
paa Jorden er blevet født paa nævnte Klode, ... den er blevet født på nævnte klode, ... 

Stk. 250, Disse skal udtrykke hvormeget Jordmennesket Disse skal udtrykke, hvor meget jordmenne- Mellemrum tilføjet 
midt er bevidst i eller kender af sin egen kosmiske sket er bevidst i eller kender af sin egen kosmi- (2003) 

eller treenige Analyse, og hvormeget det kos- ske eller treenige analyse, og hvor meget det 
miske Væsen er bevidst i afsig selv. kosmiske væsen er bevidst i af sig selv. 

Stk. 256, Da dens dybeste Natur, d~ hvor den gennem- Da dens dybeste natur, d!:!: hvor den gennem- Komma fjernet iht. 
midt strømmer et levende Væsens Hjerne, viser sig strømmer et levende væsens hjerne, viser sig manuskript 

identisk med saadanne Tanker eller Bevidst- identisk med sådanne tanker eller bevidstheds- (20 11) 
hedsformationer, som vi kalder "det Onde", formationer, som vi kalder "det onde", eller 
eller som befordrer Princippet "at dræbe", og som befordrer princippet "at dræbe", og dette 
dette Princip igen udgør den fundamentale princip igen udgør den fundamentale livsbetin-
Livsbetingelse i den Zone i Tilværelsen, vi gelse i den zone i tilværelsen, vi kender under 
kender under Begrebet "Dyreriget", vil Tyng- begrebet "dyreriget", vil tyngdeenergien være 
deenergien være den højeste Livsfaktor eller den højeste livsfaktor eller bevidsthedsevne i 
Bevidsthedsevne i Dyreriget eller det Rige, af dyreriget eller det rige, af hvilket det jordiske 
hvilket detjordiske Menneske endnu ikke er fri. menneske endnu ikke er fri. 
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Stk. 260, Da det bærende i den sjette Zone i Tilværelsen Da det bærende i den sjette zone i tilværelsen Komma fjernet iht. 
afsnit 2, saaledes er Oplevelsen af den indre Verden, er således er oplevelsen af den indre verden, er de manuskript 
øverst de paagældende Væsener kun i meget ringe pågældende væsener kun i meget ringe grad (20 11) 

Grad aktive udad mod den ydre Verden, og der aktive udad mod den ydre verden, og der frem-
fremkommer da ogsaa i denne, d~ hvor den kommer da også i denne, d.tr hvor den direkte 
direkte grænser op til den indre Verden, en vis grænser op til den indre verden, en vis form for 
Form for Stilstand. stilstand. 

Stk. 269, Dette vil altsaa igen sige det samme som, at Dette vil altså igen sige det samme som, at alle Bøjningsendelse 
nederst alle eksisterende Former for Bevægelse, vi eksisterende former for bevægelse, vi møder i ændret iht. manu-

møder i den daglige Tilværelse, det være sig den daglige tilværelse, det være sig ikke alene skript 
ikke alene de alminde!jgg, kendte levende V æ- de alminde[jg kendte levende væseners manife- (20 11) 
seners Manifestationer, som det jo er en let Sag stationer, som det jo er en let sag ... 
... 

Stk. 273, Paa Farverne ser .Y! hvilke Grundenergi~ der På farverne ser .Yb hvilke grundenergi.tr der Komma flyttet iht. 
afsnit l, ligger til Grund for Rigerne, og efter hvilke ligger til grund for rigerne, og efter hvilke disse manuskript 
øverst disse har faaet Navn. har fået navn. (2011) 
Stk. 280, Da Individet derved hovedsageligt kun oplever Da individet derved hovedsageligt kun oplever l) Trykfejl 
nederst Livet gennem eet af sine Legemer ad Gangen, livet gennem et af sine legemer ad gangen, og (2003) 

og hvert Legeme giver sin særlige Sansehori- hvert legeme giver sin særlige sansehorisont, 
sont, kommer samme Individ saaledes til at kommer samme individ således til at opleve sin 2) Trykfejl rettet 
opleve sine evige Tilværelser i Form af seks evige tilværelse i form af seks forskellige san- iht. manuskript 
/Qrskell{f5! Sansehorisonter. sehorisonter. (2003) 

Stk. 282, Saadanne Tendenser er Udslag af det ukendte Sådanne tendenser er udslag af det ukendte livs Trykfejl 
midt Livs Oplevelse in miniature. oplevelse en miniature. (2003) 
Stk. 283, Og vi bliver derved Vidne til, at Individet ikke Og vi bliver derved vidne til, at individet ikke Ord ændret iht. 
afsnit l, oplever disse sine Sansehorisonter i en perma- oplever disse sine sansehorisonter i en perma- manuskript 
øverst nent Tilstand, men at Oplevelsen af hver enkel nent tilstand, men at oplevelsen af hver enkel (2003) 

Horisont stadigt maa afbrydes eller faar et horisont stadigt må afbrydes eller får et midler-
midlertidigt Ophør, netop saa længe det for tidigt ophør, netop så længe det for oplevelsen 
Oplevelsen af den paagældende Horisont bæ- af den pågældende horisont bærende legeme er 
rende Legeme er gaaet under, og det nye Le- gået under, og det nye legeme for samme hori-
gerne for samme Horisont endnu ikke er saa sont endnu ikke er så langt fremskredent i sin 
langt fremskredent i sin Tilværelse eller Ska- tilblivelse eller skabelse, at det kan bære den 
helse, at det kan bære den paagældende Del af pågældende del af væsenets bevidsthed. 
Væsenets Bevidsthed. 

Stk. 284, Eksistensen af to Væsener, der er absolut ens, Eksistensen af to væsener, der er absolut ens, Ord tilføjet 
margentekst r .•• J umuligt. er umuligt. (20 11) 
Stk. 287, Den er Udtryk for to til Energierne evigt uad- Den er udtryk for to til energierne evigt uad- Komma tilføjet iht. 
nederst skilleligt knyttede Realiteter, nemlig: Moder- skilleligt knyttede realiteter, nemlig: moder- manuskript 

energien, der igen ligger til Grund for "Det energien, der igen ligger til grund for "det (20 11) 
guddommelige Skabeprincip" og Tilværelsens guddommelige skabeprincip". og tilværelsens 
højeste Element "Det guddommelige Noget". højeste element "det RUddommeliRe no}?et". 

Stk. 288, Og de samlede kosmiske Grundenergier gør Og de samlede kosmiske grundenergier gør Komma tilføjet iht. 
midt saaledes paa Basis af deres Identitet som: således på basis af deres identitet som: sanse- manuskript 

Sanseevner, Legemskulturer, Tilværelsespla- evner, legemskulturer, tilværelsesplaner, udvik- (20 11) 
ner, Udviklingsstigen og Livets V gi alle levende tingsstigen og livets vgk alle levende væsener 
Væsener til "kosmiske Rejsende", for hvem de til "kosmiske rejsende", for hvem de enkelte 
enkelte Kloder er midlertidige Opholdsstatio- kloder er midlertidige opholdsstationer og 
ner og Seværdigheder. seværdigheder. 
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