Rettelsesliste for Småbog 25 (Vejen til paradis)
Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1965 og 6. udgave 2013. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med
"Retningslinjer for ny udgave af Det Tredje Testamente – skrifter udgivet i Martinus' levetid", der ligesom rettelseslisten er
tilgængelig på Martinus Instituts hjemmeside: martinus.dk.
Principperne for rettelser er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.8. Ændringer, der vedrører ortografi, er ikke medtaget på listen,
men er beskrevet i retningslinjernes punkt 1.7, hvorfra der henvises til bilag 1, der viser de forældede stave- og bøjningsformer, samt
bilag 2, der viser standardiserede specialudtryk.
Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er foretaget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. Benævnelsen "iht.
Kosmos 1958" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med den oprindelige artikel i Kosmos (årsskrift).
Martinus Institut, september 2021
Godkendt af rådet
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Før
Menneskenes passive og negative tro på livet
efter døden

Efter
Spatieret skrift er ændret til kursiv
Menneskenes positive1 og negative tro på livet
efter døden

Rent bortset fra den lidelsestilstand eller mørke skæbne, der kan overgå menneskene her på
det fysiske plan, danner de sig altså en tænkt
mørketilstand efter døden. De ufærdige, men
religiøst troende mennesker lever i troen på et
liv efter døden. I den kristne verdensreligion,
hvor man ikke kender til reinkarnation, tror
man, at dette kommende liv efter døden udelukkende er et åndeligt liv, altså en uafbrudt
og derfor på en måde en evig tilværelse i den
åndelige verden. I andre religioner, hvor man
er vænnet til at tro på reinkarnationen eller
dette, at man atter og atter genfødes på det
fysiske tilværelsesplan, har man tilsvarende
andre forestillinger om livet hinsides det nuværende liv. Her forstår man, at skæbnen,
hvad enten den er ond eller god, er et resultat
af væsenernes fortidige liv eller tilværelser.
Men foruden disse to kategorier af troende
væsener eksisterer der også en tredje kategori.
Den består af de væsener, der selv mener, at
de slet ikke kan tro på noget religiøst eller
noget, de ikke kan få intelligensmæssigt bevist. Disse mennesker lever i den forestilling,
at døden er en total afslutning på liv eller
tilværelse. Da denne forestilling heller ikke
kan intelligensmæssigt bevises, kan dens tilhængere kun være knyttet til den i kraft af tro.
Disse væsener er således i virkeligheden lige
så troende som dem, der er tilhængere af religiøse sekter og tror på et liv efter døden.
Her på jorden fremtræder menneskeheden
således for os i form af de nævnte tre kategorier, nemlig den, hvis væsener tror på et uafbrudt åndeligt liv efter døden, og den, hvis
væsener tror på reinkarnation eller genfødsel
på det fysiske plan, samt den kategori, hvis
væsener tror, at der slet ikke er noget liv efter
døden. Mens de to førstnævnte kategorier tror
på noget positivt, tror den sidstnævnte kategori kun på noget negativt.

Rent bortset fra den lidelsestilstand eller mørke skæbne, der kan overgå menneskene her på
det fysiske plan, danner de sig altså en tænkt
mørketilstand efter døden. De ufærdige, men
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Den består af de væsener, der selv mener, at
de slet ikke kan tro på noget religiøst eller
noget, de ikke kan få intelligensmæssigt bevist. Disse mennesker lever i den forestilling,
at døden er en total afslutning på liv eller
tilværelse. Da denne forestilling heller ikke
kan intelligensmæssigt bevises, kan dens tilhængere kun være knyttet til den i kraft af tro.
Disse væsener er således i virkeligheden lige
så troende som dem, der er tilhængere af religiøse sekter og tror på et liv efter døden.
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således for os i form af de nævnte tre kategorier, nemlig den, hvis væsener tror på et uafbrudt åndeligt liv efter døden, og den, hvis
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Men da den ikke udgør hele bevidstheden eller
oplevelses- og skabeevnen, betyder det fysiske
bevidsthedstab ikke, at vi totalt har tabt bevidstheden eller livsoplevelsesevnen, selv om
væsenets oplevelse igennem den fysiske organisme og sansesæt er ude af funktion, kan det
udmærket opleve og skabe i sin indre verden
eller den primære tankeverden.
Men da livet betinger logik i al skabelse, og
logik kun kan eksistere som et resultat af visdom eller intellektualitet, kommer væsenet her
til at opleve en epoke, i hvilken dets modbestemmelse i dets egen livsoplevelse og skabelse er mere eller mindre usikker, ja ligefrem
kan være katastrofal.
Da de ufærdige eller uudviklede væsener på
det vågne fysiske plan ikke kender deres åndelige struktur og tilværelse, idet den ikke er
direkte tilgængelig for fysiske sanser og endnu
ikke ved hukommelse kan overføres til væsenets fysiske dagsbevidsthed, er der i værste
tilfælde opstået den overtro, at væsenerne ved
denne befrielse fra den fysiske organisme,
som de oplever ved nævnte dødsproces, er en
absolut død, er et absolut ophør af det samme
væsens livsoplevelse og tilværelse.
Derved kommer den åndelige verden også i en
vis grad til at bestå af kopier af de igennem
den fysiske sansning oplevede skabte fysiske
foreteelser eller tankeropbygninger.
Det er ud fra disse originale tankeopbygninger
og de fra den fysiske verden i tankeformer
kopierede tankebilleder, at væsenets bevidsthed udfolder sig, ligesom de også danner
grundlaget for væsenets livssyn og den heraf
føldende moralopfattelse, begær og viljeudløsning, sympatier og antipatier.
De kan også her kun møde væsener af samme
mentale bølgelængområde.
I det samme paradisområde får alle de mennesker deres paradisoplevelse eller ønsketilværelse opfyldt, (...) , være filmsstjerner, være
riddere af den eller den orden, være adelig,
være fyrste og lignende.
Fremmede kloder og verdener med deres
eventyrlige detaljer og foreteelser, former for
menneskeheder, dyreverdener og vegatabilske
livsudfoldelser toner her frem for den undrende gudesøns kosmiske syn.
Og i hans kærlige fanvtag og velsignelse, (...)

Note i bog:
1
"passive" er rettet til "positive" (kap. 4)
Men da den ikke udgør hele bevidstheden eller
oplevelses- og skabeevnen, betyder det fysiske
bevidsthedstab ikke, at vi totalt har tabt bevidstheden eller livsoplevelsesevnen. Selv om
væsenets oplevelse igennem den fysiske organisme og sansesæt er ude af funktion, kan det
udmærket opleve og skabe i sin indre verden
eller den primære tankeverden.
Men da livet betinger logik i al skabelse, og
logik kun kan eksistere som et resultat af visdom eller intellektualitet, kommer væsenet her
til at opleve en epoke, i hvilken dets medbestemmelse i dets egen livsoplevelse og skabelse er mere eller mindre usikker, ja ligefrem
kan være katastrofal.
Da de ufærdige eller uudviklede væsener på
det vågne fysiske plan ikke kender deres åndelige struktur og tilværelse, idet den ikke er
direkte tilgængelig for fysiske sanser og endnu
ikke ved hukommelse kan overføres til væsenets fysiske dagsbevidsthed, er der i værste
tilfælde opstået den overtro, at den befrielse
fra den fysiske organisme, som væsenerne
oplever ved nævnte dødsproces, er en absolut
død, er et absolut ophør af det samme væsens
livsoplevelse og tilværelse.
Derved kommer den åndelige verden også i en
vis grad til at bestå af kopier af de igennem
den fysiske sansning oplevede skabte fysiske
foreteelser eller tankeopbygninger.
Det er ud fra disse originale tankeopbygninger
og de fra den fysiske verden i tankeformer
kopierede tankebilleder, at væsenets bevidsthed udfolder sig, ligesom de også danner
grundlaget for væsenets livssyn og den heraf
følgende moralopfattelse, begær og viljeudløsning, sympatier og antipatier.
De kan også her kun møde væsener af samme
mentale bølgelængdeområde.
I det samme paradisområde får alle de mennesker deres paradisoplevelse eller ønsketilværelse opfyldt, (...) , være filmstjerner, være
riddere af den eller den orden, være adelig,
være fyrste og lignende.
Fremmede kloder og verdener med deres
eventyrlige detaljer og foreteelser, former for
menneskeheder, dyreverdener og vegetabilske
livsudfoldelser toner her frem for den undrende gudesøns kosmiske syn.
Og i hans kærlige favntag og velsignelse, (...)
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Andre ændringer:
Indeks og
bibelcitater
Hovedtitel
Kapiteloversigt

Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes
bag i bogen. Udgår i 2013.
Foruden titlen "Vejen til paradis" får bogen det
samlede værks hovedtitel Det Tredje Testamente.
Lang indholdsfortegnelse omdøbes til "Kapiteloversigt" og placeres bag i bogen.
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Indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse indsættes foran i
bogen.
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