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Søvnen
Den 29. marts 1944 afholdte Martinus et foredrag i Klint med titlen ”Hvile”. Foredraget blev
efterfølgende bearbejdet af Mogens Møller til en artikel i KOSMOS godkendt af Martinus. Jeg citerer
fra nævnte artikel:
”Søvnen er dødens lillebror", siger et gammelt ord, og der er virkelig et sådant slægtskab mellem de to
former for hvile. Hvorledes ytrer disse to former for hvile sig?
De ytrer sig absolut ikke, som mange mennesker tror, som ophør af bevidsthed. Selvom dette ikke er
åbenlyst tilgængeligt for mennesker i almindelighed med hensyn til reinkarnationen, som de kun
kender camoufleret af den overtro, der kaldes "døden", så er det dog en åbenlys kendsgerning, at vi
ikke er livløse, fordi vi sover.
Men når vi ikke er døde, når vi sover, vil det jo sige, at der er noget af os, der stadig er levende, stadig
fungerer.
Dette noget er altså ikke i hvile, selvom det måske nok til en vis grad er nedsat i udfoldelse. Vor hvile
under nattesøvnen består i virkeligheden kun deri, at en hel del funktioner, hvorigennem den fysiske
bevidsthedsudfoldelse finder sted, midlertidigt standses, medens en anden del stadig arbejder.
Da denne arbejdende del ikke direkte aflejrer indtryk i den fysiske hjerne eller sansefunktion, har
væsenet i vågen tilstand ingen erindring om denne side af sin bevidsthedsfunktion. Søvnen står derfor
for vedkommende som en bevidstløs tilstand.
(fortsætter på næste slide)

Søvnen
(fortsat fra forrige slide)
”Kun glimt af drømme viser, at vi også kan opleve noget, når vi sover. Men disse drømme er oftest så
forvirrede, fordi de blot er rester eller brudstykker af oplevelser i natbevidstheden, som blandes
sammen med dagsbevidste oplevelser i hjernen, noget som ikke sker under en helt naturlig søvn og
hvile, der er drømmeløs og sundhedsbefordrende, idet alle de fine nervetråde, som er bristet under
dagens bevidsthedsudfoldelse, repareres og heles, så de kan være brugbare til næste dags arbejde og
skabelse.
Natbevidstheden udfoldes på et åndeligt eller stråleformigt plan, mens det fysiske nervesystem
udbedres under søvnen
Når et menneske føler sig træt og søvnig, er det i virkeligheden ikke bevidstheden, der er træt, det er
kroppen, specielt nervesystemet, der er slidt og trænger til at udbedres, derfor længes vi efter at
komme i seng og sove, så vor bevidsthed kan lade vor hjerne og vort nervesystem i ro. Når
bevidstheden ikke er træt er der jo ingen grund til, at den skal hvile. Det gør den heller ikke, den
overføres til en anden oplevelsestilstand, natbevidsthedstilstanden, som helt igennem udfoldes på
et åndeligt eller stråleformigt plan, hvor alt er lige så realistisk som i den fysiske verden, blot ikke
opbygget af fysisk, men af stråleformigt materie eller tankematerie.

(fortsætter på næste slide)

Søvnen
(fortsat fra forrige slide)
” Selvom vi sover, er vi altså alligevel i tankernes verden, og den del af os, som ikke føler træthed, kan
arbejde og opleve. Der er ikke noget unaturligt i dette princip, tværtimod, det er ligesådan, når det
gælder andre naturlige former for træthed end det, vi kalder søvnighed. Hvis man f.eks. bærer på en
tung byrde, bliver man også træt og må hvile af og til. Denne træthed giver sig ikke udslag i søvnighed,
den mærkes kun som en værken i lemmerne eller de dele af organismen, som i særlig grad bliver
anstrengt ved byrden. Når man lægger denne fra sig lindres ømheden i lemmerne, det føles som et
velbehag for musklerne at hvile fra deres byrde. Men mennesket kan udmærket samtidig med, at det
hviler sine lemmer, både tale, se og høre, det kan spise og drikke, ja, det kan ligefrem udføre andet
arbejde, når blot det ikke er forstyrrende eller anstrengende for de lemmer, som kræver hvilen. Det er
i virkeligheden det samme princip, der gør sig gældende under nattesøvnen, da er det nervesystemet,
som skal hvile, fordi det er overanstrengt, men derfor kan væsenet godt bruge sin bevidsthed, som
ikke er træt, og det meste af dets livskraft overføres til den del af det levende væsen, som ikke er
tilgængeligt for fysisk sansning. Kun så meget af livskraften bliver tilbage, som er nødvendig for
vedligeholdelsen af blodomløb, åndedræt og visse kirtelfunktioner, samt genopbygningen af de fine
nervetråde. Når mennesket vågner, dvs. når dets bevidsthed atter tilkobles den fysiske organisme,
skulle denne være et brugbart redskab til den kommende dags arbejde og skabelse.
citat slut.

Rejsen tur-retur gennem lysets port
Døden og forberedelse

”Fødsel 1” og ”Fødsel 2”
Jeg vil starte med at citere fra et julebrev som Martinus skrev i 1976:
”Døden er absolut ikke nogen død i virkeligheden, således som millioner af mennesker tror eller
forestiller sig. Og derfor er næsten alle disse mennesker mere eller mindre bange for at dø. De er
altså offer for en af livets største overtro eller fejltænkning. Døden eksisterer ikke og kan absolut ikke
eksistere. Og udtrykket "døden" vil derfor udgå af sproget i den ny verdenskultur. Ligesom det lille
spæde barns fødsel til den fysiske verden i virkeligheden er en overgang fra dets tilværelse på det
åndelige plan til det fysiske plan, således er også "døden" kun væsenets overgang fra det fysiske plan
til det åndelige plan, altså til dets virkelige evige livs hjemsted.
Derfor vil udtrykket "døden" efterhånden udgå af sproget og blive udtrykt som "fødsel 2", mens
barnefødslen eller fødslen til den fysiske verden vil være at udtrykke som "fødsel 1".
Menneskenes rædsel for "fødsel 2" (døden) kan som regel kun skyldes deres totale uvidenhed om,
hvad der sker efter "fødsel 2" (døden), som altså ikke er nogen død, men derimod som nævnt er en
"fødsel".
Nogle mennesker tror, at den er en total udslettelse af livet og dermed ophør af deres eksistens.
Andre er bange for, at de her skal straffes for deres "synder", "brændes i helvedes evige ild". Der
forekommer mange forskellige forestillinger om "døden", altså "fødsel 2". Dette gælder både hos
hedenskab og kristendom. Disse forestillinger skyldes hovedsageligt, at menneskene endnu ikke har
tilstrækkelig sanseudvikling til at kunne overskue deres nuværende virkelige situation i den gigantiske
skabelsesproces, de befinder sig i for at blive til "mennesket i Guds billede efter hans lignelse".
citat slut.
(nævnte julebrev blev senest bragt i Kosmos nr. 16/1981.)

”fødsel 2”

”fødsel 1”

Døden og forberedelse - makrojeget
I sit værk Det Tredie Testamente definerer Martinus både makrojeget og mikrojeget.
”Når makrojeget - som er stråleformig - i sin ”Fødsel 2 proces” forlader kroppen,
ophører åndedrættet og hjertets pulseren straks. Dette indebærer, at kroppen
(organismen) ikke mere via lunger og blodkredsløb får tilført ilt og fraført kuldioxid. Da
alle organsystemer, organer, cellesystemer og celler er helt afhængige af vor
vejrtrækning og vort blodkredsløb, kan ingen af de nævnte væsener overleve
organismens død.” citat slut

Døden og forberedelse - makrojeget
I 1965 skrev Martinus i småbogen ”Vejen til paradis”, 25. kapitel: Skærsild og paradis,
citat:

”Idet væsenernes eventuelle primitive tilbøjeligheder eller afsporinger på det åndelige
plan er blottet for omgivelserne og således ikke kan skjules for medvæsenerne , vil
overgangen til det åndelige plan for disse væsener være pinlig. Det er denne
ubehagelige overgang til nævnte psykiske plan, der i mit hovedværk udtrykkes som
"skærsilden". Hvis mennesker nærer had eller bitterhed imod et medvæsen , eller hvis
det har samvittighedskvaler , og det dør eller udfries fra den fysiske tilværelse i denne
sindstilstand, bliver denne ligeledes til en skærsildsoplevelse på det åndelige plan.
Hele denne mørke tanketilstand fremtræder nu på det åndelige plan som en ydre
tilstand.
Og væsenet kan ikke komme på bølgelængde med andre tankearter end netop dem, der
er af samme slags som dets egne. Det møder således her kun bitre og vrede væsener
i samme sindstilstand som den, det selv befinder sig i. Og da det ikke mere har den
fysiske organisme at kunne sanse igennem, kan det ikke se den fysiske himmel, det
fysiske solskin, de smukke fysiske terræner, grønne skove og blomsterenge eller
andre af de mange guddommelige goder, som naturen kan oplive den mørke sjæl med,
befinder det sig således her i en verden af mere eller mindre natsorte skygger.
(fortsættes på næste slide)

Døden og forberedelse - makrojeget
(fortsat fra forrige slide)
” Her er der ikke anden ydre natur end den, dets egen og ligesindede væseners
tankesfære kan skabe eller forestille sig. Og så længe bitterheden eller vreden dominerer,
kan dets egen såvel som de ligesindede medvæseners forestillinger kun være gråt i gråt.
Og de kan umuligt komme ud af denne triste bølgelængdetilstand , så længe de føler sig
bitre og vrede på nogen eller noget. Men dette, at væsenerne således er blevet åndeligt
isoleret fra alt mentalt lys, bringer dem hurtigst muligt til at føle sig ulykkelige.
Og med denne følelse kommer automatisk ønsket om hjælp. I samme øjeblik denne
følelse eller tankeart opstår i væsenets psyke, udgør den en bølgelængde, som
skytsenglene kan komme i kontakt med og derved befri væsenet fra den nævnte mørke
tanke eller fra hele dette mørke bevidsthedskompleks.
Væsenet kan da komme ind i den bevidsthedstilstand eller livsoplevelsesform , der udgør
det allerhøjeste af, hvad det kan begribe af idealtilværelse eller kulminerende Livslykke.
Det er denne epoke i kulminerende livslykke på det åndelige plan, der i Livets Bog
udtrykkes under begrebet "paradiset ".
(fortsættes på næste slide)

Døden og forberedelse - makrojeget
(fortsat fra forrige slide)
”Absolut alle eksisterende levende væsener får en sådan paradisoplevelse på det åndelige
plan i den fritagelse fra den fysiske tilværelse, de oplever, indtil de atter skal fødes på det
materielle plan og have en ny fysisk organisme. Men det er absolut ikke alle væsener, der
kommer til at opleve skærsilden.
Mennesker, der lever deres jordliv ud i kontakt med deres inderste opfattelse af livet og
ikke befinder sig i nogen som helst tankemæssig konflikt med andre væsener eller sig
selv, kommer ikke til at opleve skærsilden.”
Citat slut.

I 1941 udgav Martinus Livets bog, bind III, og i stk. 1034 han bl.a., citat:
(…) Ved "døden" udskiller jeget sig fra denne organisme og den hermed forbundne
forældede fysiske livsform, men tager i form af talentkerner dens erfaringsværdier med
over i den ny tilværelse, som da bliver præget eller udformet af de fra de samme
talentkerner fremvoksende talenter” (…). Citat slut.

Døden og forberedelse - makrojeget
(fortsat fra forrige slides)

Kort og godt:
-

ens tanketilstand under inkarnationen i det fysiske jordliv inden overgang til den
åndelige verden har afgørende indflydelse på hvorledes den første tid opleves i den
åndelige verden..

-

de talenter og erfaringsværdier et jordmenneske har opnået/udviklet under sin
inkarnation i den fysiske verden – det ”medtages” når jordmennesket atter inkarnerer
i den fysiske verden.

Ovennævnte har været stærkt motiverende for mig under min udvikling af et nonprofit
”Healing House” koncept, der kan anses som en slags personlig
fysisk/emotionel/psykisk/åndelig forberedelse inden makrojeget forlader kroppen og
inden ens mikrokosmos begynder sin ”Fødsel 2 proces”.
Martinus småbog ”Den ideelle føde”, der blev udgivet første gang i 1942, er ligeledes
meget inspirerende i relation til det samlede koncept.
Til højre ses Logo for mit nonprofit koncept.

Døden og mikrokosmos
Til det samlede værk Det Tredie Testamente, forfattet af Martinus, hører også bogen Bisættelse, der
blev udgivet første gang i 1951. Bemærk at langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 stk.
artikler bragt i KOSMOS allerede i 1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
I bogen Bisættelse udgivet i 1951 skriver Martinus, citat:
182. kapitel:
(…) ”I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet
af "mikroindividerne" som netop i bøgerne "Den ideelle Føde" og "Bisættelse". I ingen som helst
anden lære, oplysning eller videnskab er "mikroindividernes” rolle som fundament for vor egen
skabeevne, sundhed og livsglæde blevet så indgående påtalt og begrundet. I ingen som helst anden
forkyndelse er disse små væseners liv og færden trådt så åbenlyst frem for os og vist så analogt med
vort eget væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom os er "skabt i Guds billede efter hans
lignelse".
183. kapitel:
Den virkelige åndsvidenskab og væsener, der endnu lever i den hedenske næringskultur, der udløser
mord og drab på dyrene.
Intet under, at en sådan ny åbenbaring, en sådan ny videnskab kan virke fantastisk og mærkelig på
en mentalitet, der er vant til i stoffet kun at se "dødt" materie, er ukendt med vegetationens
følelsesstruktur, er vant til i dyrene kun at se næring for sin kød- og blodhunger. Det er naturligt, at
en sådan mentalitet, der gennem årtusinder har været vant til kun at betragte dette at erkende sin
"næste" - ikke i alt levende, - men i "medmennesker", som eneste basis for kærlighedslovens
overholdelse, må reagere, må være uforstående overfor dette sit eget hedenskab.” citat slut.

Døden og mikrokosmos
Bogen ”Bisættelse” - 93. kapitel, citat:
Makrolivet dør i en organisme samtidig med dens adskillelse fra makrojeget
Citat:

”…. hvad forstår man ved et lig?
Hvis man tror, at et organisk legeme ved døden straks er blottet for organisk, fysisk bevidste
mikroindivider, da er man offer for en meget stor fejltagelse.
Så længe der endnu er fugtighed i liget, er der også organisk, fysisk bevidste mikroindivider,
der, selv om de naturligvis er meget lavtstående i deres udvikling, så dog har følelse og kan
opleve fysisk smerte og pine, kan føle angst og rædsel og således kan reagere overfor enhver
unaturlig opløsningsproces af liget.
Kun den del af liget, der udgøres af mineral-mikroindividerne, er uberørte af enhver fysisk
opløsningsproces, idet disse væsener kun med en meget elementær del af deres
underbevidsthed er hjemmehørende på det fysiske plan og derfor ikke har nogen som helst
form for dagsbevidsthed på nævnte plan, men har hjemsted i "salighedsriget". De kan derfor
ikke føle nogen som helst form for smerte og lidelse, er højt hævet over al jordisk
ufuldkommenhed.” Citat slut.

Døden og mikrokosmos
I Livets Bog, bind II udgivet i 1939 kan man bl.a. læse følgende:
Stk 588, citat:
(…) ”Ligesom al Materie kan fremtræde som "fast", "flydende" og "luftformig", saaledes kan
den også fremtræde som "straaleformig" i synlig eller usynlig form.” (…) Citat slut.
Stk 595, citat:
(…) Nu vil man maaske hævde, at den "organiske" Materie (Liget) ikke bliver til
"Mineralmaterie" af den Grund. Men denne Opfattelse er ikke helt rigtig. Saa snart Jeg'ets
Tilknytning til den Materiekombination, der udgør dets fysiske Organisme, i Form af "Døden"
er afbrudt, begynder der Øjeblikkelig en Omskabelse af "Liget", hvis Facit, for saavidt alt
forløber paa naturlig Maade, vil være en urokkelig "Mineralisering” af "Liget", hvilket vil sige,
at det "organiske" Stof opløser eller dematerialiserer sig og forsvinder. Tilbage bliver saa
tilsidst kun "Mineralmaterien",hvilket i dette Tilfælde vil sige "Skelettet" og hvad dertil hører.
At denne Forvandling, naar den foregaar paa naturlig Maade, ikke sker Øjeblikkelig, men kan
tage baade Aar og Dage, forandrer ikke dens Eksistens som Kendsgerning, men beviser
derimod, at der i Jeg' ets Organmaterie eksisterer "straaleformig" Materie, som ikke tilhører
dette og derfor bliver tilbage i "Liget".
(fortsætter på næste slide)

Døden og mikrokosmos
(fortsat fra forrige slide)
Som Følge af denne tilbageblevne fremmede "straaleformige" Materies Nærværelse i "Liget"s
Materie, maa denne stadigvæk fremtræde som "organisk" Stof.
Dette "organiske" Stof viser sig ved nærmere Iagttagelse som smaa selvstændige
Mikroorganismer.
Da disse Organismer fremtræder som "organisk" Stof, bekræfter de dermed deres Indhold af
"straaleformig" Materie, der jo er det samme som Bevidsthedsmaterie, hvilket vil sige:
"Tanker" eller "Livsytringer". Det er en saadan Materie, vi udtrykker som "animalsk".
Men selvstændige Organismer i "animalsk" Materie er jo i Princip udgørende samme Slags
Væsener, som dem vi selv tilhører, hvilket vil sige: Væsener med "Dags bevidsthed" og "Villie
føring" paa det fysiske Plan. At de nævnte Organismer kun repræsenterer Væsener i
Mikroformat forandrer ikke Princippet. I den guddommelige Skabelses- eller
Manifestationsproces fordres det naturligvis ikke, at et Væsen skal veje saa eller saa meget
eller være af saa eller saa store Dimensioner for at kunne manifestere selvstændig Livsytring
eller Bevidsthedsmanifestation.

(fortsætter på næste slide)

Døden og mikrokosmos
(fortsat fra forrige slide)
Stk. 602, citat:
(…) Efterhaanden som nævnte Organisme opløses i sine indre Dele, ophører naturligvis ogsaa
de Betingelser, som kræves, for at de paagældende Mikroindivider i vedkommende Organisme
kan opnaa den for dem passende fysiske Tilværelse.
Og de drages ikke mere mod nævnte Organisme eller "Univers", men faar deres
"straaleformige" Materie tilknyttet et andet Makrojeg's "straaleformige" Materie, begynder
at fødes i en anden Makroorganisme, begynder at opleve et nyt "Univers" eller en ny stor
"Bolig i Faderens Hus".
Men saalænge de smaa Væsener endnu kan inkarnere i den "døende” Makroorganisme og
opleve "Dagsbevidsthed" i denne, saalænge vil der stadigt forekomme "animalsk" Materie i
denne, selv om Makrovæsenets Bevidsthed ikke mere er fuldt nærværende i samme. Dog maa
det her bemærkes, at nogen Støtte faar Mikrovæsenerne fra Makrovæsenet. Selv om det
ganske rigtigt har trukket sin Bevidsthed bort fra Organismen, er det dog knyttet til denne
med sin "Vanebevidsthed", der jo ogsaa er "straaleformig" Materie. Igennem denne Materie
vil der endnu kunne eksistere en for de smaa Væsener fordelagtig Forbindelse med det
paagældende Makrojeg. Men da alt efter "Døden" er baseret paa at opløse denne
"Vanebevidsthed" kan Organismen ikke reddes, men maa tilsidst uundgaaeligt gaa sin
Opløsning i Møde. Og i samme Grad som denne Opløsning skrider frem, ophører ogsaa dens
Betingelser for at kunne give Livsrum for Væsener med fysisk "Dagsbevidsthed". (fortsætter
på næste slide)

Døden og mikrokosmos
(fortsat fra forrige slide)

Der vil derfor i denne inkarnere mere og mere primitive fysiske Væsener, hvilket vil sige
Væsener med mindre og mindre fysisk Dagsbevidsthed. Derved bliver der mindre og mindre
"straaleformig" Materie i Liget eller Organismen.
Og tilsidst vil saaledes al Betingelse for Inkarnation af Væsener med "fysisk Dagsbevidsthed"
være en Umulighed. Og dermed er Organismen nu blottet for "straaleformig" Materie, er
blevet til en Mineralsfære, er udgørende en Verden i Sten.
Men en saadan Verden maa ogsaa bukke under for det guddommelige Skabevælde. Og det
før saa straalende levende Univers er ikke mere.
Men de guddommelige Kærlighedslove har ført dets Liv ind i andre Baner, andre Sfærer, andre
Zoner, hvor det stadigt, med sin guddommelige Straaleglans, skallyse og funkle ud over al
Evighed.
citat slut

Døden og mikrokosmos
Vi vil kort vende tilbage til bogen Bisættelse, der blev udgivet første gang i 1951. Bemærk at
langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 stk. artikler bragt i KOSMOS allerede i
1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
I bogen Bisættelse udgivet i 1951 , 170. kapitel citat:

”Jeg'ets forhold til dets afsjælede, fysiske legeme eller lig.
Når jeget eller individets virkelige væsenskerne har skiftet sin koncentration eller
dagsbevidsthed fra det fysiske til det overfysiske eller åndelige legeme, bliver der
tilbage på det fysiske plan dets fysiske legeme, dets kasserede redskab for fysisk oplevelse.
Dette redskab eller "liget", som det betegnes, bliver altså af almenheden opfattet som en
slags ligegyldig materie, som det er bedst ad skille sig af med på den mest fordelagtige og
hurtigste måde. Og grunden hertil er netop den, at "liget" ikke er noget "lig" i virkelig
forstand. Det rummer i sig selv en meget stor kraftkoncentrering, der i form af forrådnelse
kan komme til udløsning fra det øjeblik, da det pågældende legeme blev til et "lig”. Denne
udløsning stammer således ikke fra legemets eller ligets ophav.
Fra det øjeblik "døden" indtrådte er legemet blot en ydre ting for dets oprindelige besidder.
Men dette forandrer ikke, at denne tidligere besidder stadigt fra sin overfysiske tilværelse
kan nære overordentlige store følelser for dette.
(fortsætter på næste slide)

Døden og mikrokosmos
(fortsat fra forrige slide)
Det rummer så mange minder. Det har været hans "fartøj" gennem både medgang og
modgang, gennem sorg og glæde.
Disse følelser kan altså være meget stærke og som følge heraf holde sig meget længe. Man
må derfor ikke tro, at den "afdøde" er helt uberørt af, hvad der sker med dennes lig.
Denne kan nemlig, hvis han eller hun er "åndelig clairvoyant" (hvilket vil sige fra det åndelige
plan at kunne se fysiske foreteelser ligesom man ved "fysisk clairvoyance" fra det fysiske plan
kan se åndelige foreteelser), fuldstændig følge enhver foreteelse vedrørende sit lig.
Og selv om vedkommende ikke er udstyret med nævnte evne, så kan han eller hun dog
gennem ligets mikroverdens samlede astrale eller overfysiske liv indirekte følge enhver
proces med liget.” citat slut.

Døden og forberedelse - balsamering
I bogen "Bisættelse" nærmest udpensler Martinus de forfærdelige konsekvenser for ens
mikrokosmos såfremt man lader det kremere (ligbrænde)...! Martinus skriver også, at
jordfæstelse (begravelse) er langt at foretrække fremfor kremering/ligbrænding, men
her skal man dog også være opmærksom på visse negative konsekvenser:
I "Spørgetime, Gardenparty på Villa Rosenberg, juli 1973”, som er optaget på bånd, der
bliver Martinus bl.a. stillet dette spørgsmål 7A som han svarer på, citat:
7. Emner: ligbrænding og jordfæstelse, væremåde over for små dyr og mikrovæsener,
storkarma, kosmisk bevidsthed
Spørgsmål 7A: Jeg mener, at Martinus har skrevet, at der skæbnemæssigt ingen forskel
er på, om man slår ihjel på en sædvanlig, synlig måde eller på en usynlig, mikrokosmisk
måde. Giver det de samme skæbnemæssige virkninger? – Det må jo så betyde, at vi har
en meget svær karma foran os, for vi gør jo en mængde skade mod mikrovæsenerne i
vor egen krop. Hvilke skæbnemæssige virkninger har det at dræbe mikrokosmos i sin
organisme?
Martinus: Det har den virkning, at hvis man for eksempel lader sit lig brænde, er man
mere udsat for ikke at blive reddet, hvis man kommer ud for brandfare. Og hvis man
lader sit lig rådne, er der større fare for, at man kan få kræft, og man kan få sit eget liv
til at rådne op.
(fortsætter på næste slide)

Døden og forberedelse - balsamering
(fortsat fra forrige slide; Martinus svarer på spørgsmål 7A:
”..selvom der er tale om mikrovæsener, er de i virkeligheden ikke mindre. Huse langt
ude i horisonten synes ganske vist mindre, men de er lige så store, som husene her.
Når vi i kosmisk perspektiv ser nedad, kalder vi det mikrokosmos. Men de
mikrokosmiske væsener er lige så levende og lige så store, som vi.
Der er ikke nogen forskel, for de har ingen størrelse. Det har de kun i vores perspektiv og
sansning. Derfor er det lige så meget mord at dræbe små dyr som store.”
Citat slut.

Døden og forberedelse - balsamering
Hvilke foranstaltninger lod Martinus selv udføre således, at hans lig/mikrokomos ikke
forrådnede..?
Det har Aage Hvolby skrevet denne artikel om der blev bragt i KOSMOS
1986: https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1986/kos1986-04-068.php
I artiklen fremgår det i bl.a. at Martinus’ lig blev balsameret
(fortsætter på næste slide)

Døden og forberedelse - balsamering
Som nævnt i tidligere slides svarede Martinus på et spørgsmål, citat: ”og hvis man lader
sit lig rådne, er der større fare for, at man kan få kræft, og man kan få sit eget liv til at
rådne op. ” citat slut.
Når legemet ”dør” forlader makro-jeg’et – som er stråleformig - liget med det samme,
men tilbage i liget er stadig såvel mikroindividerne (mikrokosmos) såvel som de
bakterier i ens mave/tarm system, der normalt er nødvendige for at nedbryde den føde
man normalt indtager, og som består både af A-livsenheder og af B-livsenheder. Men da
legemets immunforsvar ikke længere fungerer, så begynder de der ”kødædende”
bakterier, som ellers normalt ”holdes tilbage” i mave/tarm systemet, nu at æde sig
igennem mave/tarm væggene, og derpå æder de videre af fx kødet i liget osv. hvilket
absolut ikke er befordrende for mikroindividernes (mikrokosmos) ”Fødsel 2 proces”..og
det er derfor at liget balsameres således, at alle uvedkommende organismer som fx
bakterier dræbes, og mikroindividerne (mikrokosmos) kan gennemføre en uforstyrret
”Fødsel 2 proces”..
Tidligere mangeårig MI Rådsmedlem, kemi-civilingeniør Aage Hvolby, førte mange
samtaler med Martinus om emnet ”Bisættelse”, og Aage Hvolby har senere skrevet disse
tre meget specificerede rapporter desangående:
"Kødspisning" og "Bisættelse" - mikrokosmisk nært beslægtede processer
Illustrationer til artiklen om “Kødspisning” og “Bisættelse”
Stofspiralen og mellemspiraler

Døden og forberedelse - balsamering
Martinus mente i øvrigt ikke, at balsamering med det giftige kemikalie
Formalin/Formaldehyd var skadeligt for ens mikrokosmos; hvis det skulle være tilfældet
kan jeg da heller ikke forestille mig, at verdensgenløseren Martinus skulle lade sit lig
balsamere med dette kemikalie..!
NB:
Hvis mennesket derimod havde ernæret sig hele livet igennem af føde, der udelukkende
kun indeholdte B-livsenheder som fx frugtkød, så ville der ikke være de der skadelige
bakterier til stede i ens mave/tarm system som ernærer sig af A-livsenheder...
- og dermed ville det ikke være nødvendigt at lade liget balsamere; men det vil dog
stadig være nødvendigt at beskytte liget mod skadelige kødædende bakterier ”udefra”
så at sige; og derfor stadig være nødvendigt at placere liget - der jo indeholder
mikroindividerne - i en metalkiste der bliver hermetisk tillukket. Det er da også lige
præcis det som Martinus skriver om i bogen ”Bisættelse”..der skriver han videre, at i
fremtiden anbringes kisten i et Fællesmausoleum hvor ligets mikrokosmos kan
gennemføre sin ”Fødsel 2 proces” i uforstyrrethed så at sige.
Men så længe jordmennesket er på et udviklingstrin hvor det er nødt til at ernære sig
livet igennem med føde bestående af såvel A-livsenheder som B-livsenheder, så længe
fordrer en behagelig mikrokosmos ”Fødsel 2 proces”, at liget på en eller anden vis
”konserveres” i den proces..!

Døden og forberedelse - balsamering
I bogen ”Bisættelse” fra 1951 skriver Martinus i kapitel 172, citat: ”..med hensyn til den
almindelige begravelsesform vil den, selv om den i sin nuværende traditionelle form ikke kan
siges helt at være hundrede procent i kontakt med den højeste moral og absolut naturlig
handlemåde, være langt at foretrække frem for ligbrænding. Og af to uundgåelige onder må
man vælge det mindste”. Citat slut. I KOSMOS særnummer 1972 skriver MI rådsmedlem Ib
Schleicher om emnet ”Den ny bisættelse” hvorfra jeg citerer:
”På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at gennemføre en bisættelse i absolut
overensstemmelse med de tanker, der er nedfældet i Martinus' bog "Bisættelse". Det kan dog
lade sig gøre at få gennemført synspunkterne i betydelig grad. De muligheder, der foreligger, er
gennemgået af forfatterne til artiklerne i dette særnummer af KOSMOS, og i samråd med
Martinus er der fundet frem til en fremgangsmåde, der betegner et væsentligt fremskridt
sammenlignet med den almindelige begravelsesform. Efterhånden som samfundets generelle
indstilling ændres, og dermed også lovgivningen, vil der kunne opnås større og større
overensstemmelse med den ideelle form, men indtil videre kan følgende anbefales:

Ligkiste af
hårdt træ

Fremgangsmådens hovedtræk
Man opretter et testamente så tidligt som muligt og fastsætter heri, at man ønsker at blive
balsameret og lagt i en kiste af zink, kobber, bronze eller bly. Denne sættes i en trækiste, som
er imprægneret og forstærket, så den skulle kunne holde i de 30-40 år, der menes at gå, indtil
kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet. Kisten sættes i jorden, hvilket vil sige,
at denne side af "begravelsen" som sådan kan foregå på sædvanlig vis. (citat slut)

Zink-ligkiste

Døden og forberedelse - balsamering
Med hensyn til selve balsameringsprocessen er den meget godt beskrevet inkl.
tegninger på denne engelske web site https://www.wikihow.com/Embalm
I Danmark foretages flere og flere balsameringer af enten sygehuse eller bedemænd; og
det ganske enkelt fordi et lig SKAL balsameres såfremt det skal transporteres fra
Danmark til fx et land i Mellemøsten.
Efter balsameringen af liget lægges det i en metalkiste (fx af zink) der tilloddes så den er
hermetisk lukket.
Nu placeres zinkkisten efterfølgende normalt i en trækiste som beskrevet på forrige
slides.
På rigtig mange kirkegårde her i Danmark er det obligatorisk med en fredningstid på 40
år såfremt ligkisten er af hårdt træ og/eller indeholder et balsameret lig.
Som nævnt i forrige slides, så er en Fredningstid på 40 år iflg. Martinus og daværende
MI rådsmedlem Ib Schleicher den periode, som ligets mikroliv (mikrokosmos) har brug
for til sin ”Fødsel 2 proces”.

Døden og forberedelse - balsamering
Som nævnt i tidligere slides, så udarbejdede tidligere mangeårig MI Rådsmedlem, kemicivilingeniør Aage Hvolby, flere rapporter; her citerer jeg fra rapporterne:
"Kødspisning" "Bisættelse" - mikrokosmisk nært beslægtede processer
Illustrationer til artiklen om “Kødspisning” og “Bisættelse”
Citat:
”Fordøjelseskanalen kan betragtes som en slags "snoet rør" gennem legemet. Man kan
jo i princippet føre fx en snor hele vejen fra mund til endetarm. Vor føde og dens
indhold af bakterier befinder sig altså "uden på" vor indre organisme, i princippet lige
som vor hud gør det. Kun B-livsenhederne får adgang fra fordøjelseskanalen til kroppens
indre. Under normale forhold er A-livsenhederne og bakterierne forment adgang”

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
Lad mig indlede med følgende uddrag fra web siten http://cancerfamilie.dk/historie/
vedr. transplantationer, citat:
”Transplantationer er omtalt i sagnene allerede længe før Kristi fødsel. Først 1954
gennemføres den første vellykkede transplantation, hvor en patient modtog en nyre fra sin
enæggede tvilling. Transplanterede nyre fra ubeslægtede personer afstødtes derimod på få
uger.
Den første vellykkede nyretransplantation i Danmark blev foretaget på Århus
Kommunehospital i 1964.
I 1990 udførtes de første hjerte- og levertransplantationer i Danmark, og i 1992 kom også
transplantationer af lunger på programmet. ” citat slut.
Noté:
I 1967 udførte den sydafrikanske hjertekirurg Christiaan Barnard, som den første, en
hjertetransplantation; men vi skal helt frem til 1974 før hjertetransplantationer blev
vellykkede.

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
Livets Bog III blev udgivet i 1941, og dermed mange år før de i forrige slide nævnte
organtransplantationer. I Livets Bog III, stk. 924, skriver Martinus, citat:

”Som vi her har set, udgør Organvæsenerne saa store og bærende Foreteelser i
Makrovæsenets Organisme, at de ikke, saaledes som Tilfældet var med Celle- og
Atomvæsenerne, kan udskiftes uden nogen Gene i eller Standsning af samme
Organismes Fremtræden. Væsenet kan saaledes ikke udskifte Hjerte, Hjerne, Lunger eller
lignende uden netop igennem den saakaldte „Død". Det er derfor stærkt begrænset, hvor
længe et Væsen kan knytte sine Organvæsener til sig og udnytte disse som organiske
Medhjælpere i sin Oplevelse af Livet.
Den Tid, hvor disse Organvæsener kan knyttes til et Makrovæsen, udgør det Tidsrum, vi
kalder et Jordliv. Et Væsens fysiske Jordliv bestemmes saaledes paa en Maade af dets
Organers Levetid eller Hunger- og Mættelsesrytme.
Normalt falder Makrovæsenets egen Hunger- og Mættelsesrytme angaaende
Livsnydelsen sammen med denne Organernes Hunger- og Mættelsesrytme
og udløses i samme Tidsrum. Og samme Væsen føler da sin Alderdom som en
Velsignelse, som en følen sig „mæt af Dage".
Citat slut.

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
Noté:

Tidligere MI rådsmedlem, Hans Wittendorf, skriver bl.a. følgende i Kosmos nr. 5, 1996, citat:
”Ved et rådsmøde i 1971 har Martinus endvidere fremført følgende betragtninger vedr.
emnet "dødskriterium":
1.

Mennesket må dø, når der ikke længere findes naturlige livsmuligheder for det.

2.

Det er uheldigt for livet i den åndelige verden at holde liv i en krop ud over mulighederne
for at genvinde de naturlige livsmuligheder i rimelig grad.

3.

De nuværende metoder til at holde liv i f.eks. en fuldstændig hjerneskadet person
anvendes i overdreven grad.

4.

Der må oprettes en myndighed til at afgøre, når der ikke længere skal holdes liv på
kunstig vis.

5.

Organtransplantation er en unaturlig proces og bør ikke finde sted uden den
pågældende persons udtrykkelige samtykke.”

citat slut.

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
I 2019 svarede tidligere MI rådsmedlem, Hans Wittendorf, en studiekreds der havde stillet
følgende spørgsmål:
”En studiekreds er kommet i tvivl om forskellen mellem en organtransplantation og en
blodtransfusion: Er det ikke – kosmisk set – en lige så voldsom handling at overføre blod fra et
menneske til en andet, som at transplantere et organ. Hvis der er forskel, hvordan begrunder
Martinus det så?”
Hans Wittendorf’s svarede følgende på spørgsmålet:

SVAR: For at forstå forskellen mellem blodets celler og et af vore organer må man sætte sig
ind i to af de bærende analyser i Martinus’ verdensbillede, nemlig livsenhedsprincippet og spiralkredsløbs-princippet. Disse to principper er bl.a. beskrevet grundigt i Det
Evige Verdensbillede, bog 1, symbol nr. 7 og 14.
Her beskriver Martinus, hvordan hele verdensaltet udgør “et system af levende væsener, hvis
organismer befinder sig inden i hverandre” (symbol nr. 7). Og hele dette vældige panorama af
livsudfoldelse er igen organiseret i spiralkredsløb, der så at sige er selve fundamentet for, at
hvert eneste væsen kan få en evig, aldrig ophørende livsoplevelse (symbol nr. 14). Jeg vil
opfordre alle interesserede til at læse de to forklaringer til disse symboler. Jeg lover, at det er
virkelig spændende læsning -!
Den spiral, vi selv befinder os i, kalder Martinus for organismespiralen. Den har sit planterige,
dyrerige, menneskerige og fortsætter derefter i åndelige riger. Herfra fortsætter spiralen i
højere baner med et nyt planterige, dyrerige, menneskerige osv. (fortsætter på næste slide)

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
(fortsat fra forrige slide)
Forskel på organ- og cellevæsener
Hvis vi nu tager udgangspunkt hos os selv, så har vi en jordmenneske-organisme. Det vil sige,
at vi i vores evige udviklingsforløb er nået frem til sidste halvdel af dyreriget
i organismespiralen. Vi kan kun opretholde denne organisme, fordi vi fra spiralkredsløbet
under os har kunnet “tiltrække” organer, der befinder sig på omtrent samme stadium
i deres spiral. Og tænk, hvilken tilknytning vi har til disse organvæsener! De følger os hele
vores organismes levetid igennem.
Men disse organvæsener kan kun opretholde deres fysiske fremtræden, fordi de har haft evne
til at tiltrække cellevæsener fra en underliggende spiral. Og disse cellevæsener har igen kunnet
tiltrække sig væsener fra endnu mere underliggende spiraler, som Martinus udtrykker ved det
samlende begreb atomspiralen.
Nu ser vi altså ud over et vældigt panorama af levende væsener på forskellige stadier af
udvikling. Og vi ser en vældig forskel på vort tilknytningsforhold til de forskellige væsener:
Vore organer er vi meget stærkt knyttet til. Normalt følger de os fra fødsel til grav.
Cellevæsenerne, hvortil blod-cellerne hører, beskriver Martinus således i Livets Bog, bind 3,
stk. 923: “...disse små væsener tilhører mikrospiraler. Og deres ophold i jordmenneskets
organisme, hvilket ophold vil sige: de små væseners jordliv, drejer sig derfor for
“cellevæsenernes” vedkommende kun om måneder, medens det for væsener i atomspiralen
eller endnu mere mikroskopiske livsformer kun drejer sig om sekunder”.
(fortsætter på næste slide)

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
(fortsat fra forrige slide)
Endelig konkluderer Martinus i stk. 924: “Som vi her har set, udgør organvæsenerne så store
og bærende foreteelser i makrovæsenets organisme, at de ikke, således som tilfældet var med
celle- og atomvæsenerne, kan udskiftes uden nogen gene i eller standsning af samme
organismes fremtræden”. Og så tilføjer Martinus til beroligelse for os alle, at ” normalt passer
organrytmen sammen med makrovæsenets egen talentkernerytme, og i hvilken situation det
derfor føler sig fuldt lykkelig i alle sine aldersstadier såvel i alderdommen som i ungdommen.”
Og dermed har Martinus besvaret vort spørgsmål:

Kosmologisk set er det ikke så voldsom en handling at overføre blod fra et menneske til et
andet, som det er at flytte et organ til en fremmed organisme. For der er stor forskel på vores
tilknytning til disse to væsenstyper og på deres udvikling.
Men som tidligere betonet er Martinus ikke en guru, der giver os opskriften på, hvad vi skal
eller må. Vi må selv tage stilling, - hjulpet på vej af Martinus’ analyser og vores sunde fornuft.
(citat slut)
Bemærk:
Livets Bog III blev udgivet i 1941; men de førnævnte citater fra stk. 923 og 924 er fra en senere
udgivelse med den ny retskrivning.

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
I KOSMOS 1968 stiller en læser dette spørgsmål, citat:

”Hvorledes kan ejerforholdet til f. eks. et hjerte placeres ved organtransplantation? Da alle
levende væsener opbygger og styrer deres egne organer, hvem er det så, der styrer et
transplanteret hjerte? Er det den, der har overtaget det, eller er det den, der har afleveret
det?”
Martinus’ personlige elev, Per Bruus-Jensen, svarede på spørgsmålet i samme nummer af
KOSMOS 1968 der kan læses via dette link.
https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1968/kos1968-05-056.php

Døden og forberedelse - balsamering
Organ donation/transplantation
Med hensyn til selve balsameringsprocessen er den som tidligere nævnt meget godt
beskrevet inkl. tegninger på denne engelske web site:
https://www.wikihow.com/Embalm
Her vil jeg blot supplere op med følgende:
1)
Såfremt et lig bliver obduceret, så vil dette forringe en efterfølgende balsamering af
liget ganske betragteligt..!
2)
Desuden bliver de fjernede ligdele ved en obduktion som oftest efterfølgende kremeret
(brændt)…!

Døden og forberedelse – juridisk
Organ donation/transplantation – balsamering - ingen kremering
Som det formentligt fremgik i de forrige slides vedrørende Organ
donation/transplantation samt kremering (ligbrænding), så er dette ikke uproblematisk
(og da slet ikke kremering…) set fra et ”Martinus åndsvidenskabeligt synespunkt”
Det kan derfor være en god idé at udfylde et kort Ved min død som det viste billede, og
fx putte det i sin pengepung eller lignende.
Dermed har man tilkendegivet hvilke tilladelser man har givet desangående og lige så
vigtigt hvilke tilladelser man ikke har givet desangående..samt ikke mindst sine ønsker
vedr. balsamering og begravelse samt hvor der potentielt findes yderlige oplysninger
desangående; det kunne fx være udfyldt dokument
Min sidste Vilje.

Døden og forberedelse – juridisk
Organ donation/transplantation
Som det formentligt fremgik i de forrige slides vedrørende Organ
donation/transplantation, så er dette ikke uproblematisk set fra et ”Martinus
åndsvidenskabeligt synspunkt”
Det kan derfor være en god idé at udfylde et Donorkort som det viste billede, og fx
putte det i sin pengepung eller lignende.
Dermed har man tilkendegivet hvilke tilladelser man har givet desangående og lige så
vigtigt hvilke tilladelser man ikke har givet desangående..”

Døden og forberedelse – juridisk
Obduktion
Fra web siten www.blivdonor.dk kan man udskrive det viste Obduktionskort; udfylde
det, og fx putte det i sin pengepung eller lignende.Dermed har man tilkendegivet hvilke
tilladelser man har givet desangående og lige så vigtigt, hvilke tilladelser man ikke har
givet desangående..!
Som nævnt i tidligere slides, så vil en obduktion forringe en efterfølgende balsamering
af liget ganske betragteligt..!
Desuden bliver de fjernede ligdele ved en obduktion som oftest efterfølgende kremeret
(brændt)…!

Døden og forberedelse – juridisk
Organ donation og Behandlingstestamente etc.
Som nævnt i tidligere slides, så har Martinus skrevet & udtalt sig om ”dødskriterier”,
herunder livsforlængende behandling.
Her i 2020 kan man via web siten www.borger.dk tage stilling til vælge at udfylde
forskellige parameter som fx sin stillingtagen til Organdonation samt
Behandlingstestamente etc.
På det viste skærmdump kan man se mine valg udført den 28.5.2019

Døden og forberedelse – juridisk
Testamente
Som nævnt i tidligere slides, så skriver MI rådsmedlem Ib Schleicher om emnet ”Den ny
bisættelse” i KOSMOS særnummer 1972 hvorfra jeg citerer:
”Man opretter et testamente så tidligt som muligt og fastsætter heri, at man ønsker at
blive balsameret og lagt i en kiste af zink, kobber, bronze eller bly. Denne sættes i en
trækiste, som er imprægneret og forstærket, så den skulle kunne holde i de 30-40 år,
der menes at gå, indtil kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet. Kisten
sættes i jorden, hvilket vil sige, at denne side af "begravelsen" som sådan kan foregå
på sædvanlig vis.” citat slut.
Man kan oprette sit Testamente på flere måder; i 2012 fik jeg
selv via min advokat oprettet et Testamente med bl.a. mine
ønsker til min begravelse - inspireret af netop ovenstående
anbefaling desangående. Det færdige Testamente lod jeg

efterfølgende notere på Notarkontoret.

Døden og forberedelse – juridisk
Min sidste vilje
Udover oprettelse af et Testamente, så oprettede jeg også dokumentet Min sidste vilje
hvori jeg noget mere udførligt havde beskrevet hvorledes jeg ønskede min begravelse.
Derpå fik mine nærmeste pårørende en kopi af dokumentet thi et notarnoteret
Testamente bliver som regel først åbnet efter begravelsen; og der er jo ligesom ingen
fortrydelsesmulighed såfremt mine pårørende har ladet mig kremere fordi de ikke
vidste, at jeg ville balsameres og jordfæstes (begraves)..!
Gratis download af ”Min sidste vilje” skabelon:
https://livogdoed.dk/wp-content/uploads/Min_Sidste_Vilje_2019-farvet.pdf

Døden og forberedelse – juridisk
Trækiste og metalkiste (zinkkiste)
Med hensyn til valg af kiste(r) anbefales det, at det balsamerede legeme placeres i en
metalkiste (zinkkiste) som loddes til så den er hermetisk lukket/tæt.
Derefter placeres denne metalkiste (zinkkiste) i en trækiste af hårdt træ som fx egetræ
eller endnu hårdere træ. Grunden til valget af en sådan slags ligkiste i hårdt træ er såre
enkelt den, at en sådan ligkiste er velegnet til at modstå ”for tidlig” en forrådnelse af
træet forårsaget af omgivelserne nede i jorden i de 30-40 år, der menes at gå, indtil
kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet jvf Ib Schleicher i samråd med
Martinus om emnet.

Døden og forberedelse – juridisk
Trækiste og metalkiste (zinkkiste)
En grund mere til, at man bør vælge en ligkiste af hårdt træ som fx egetræ er den, at en
sådan ligkiste er langt mere modstandsdygtig overfor forrådnelse forårsaget af
omgivelserne i jorden i gravstedet, og således modstandsdygtig mod at ligkistens låg
pludseligt giver efter for jordpresset fordi låget rådnede hvorved ligkisten er ”åbnet op” i
”utide” for uvedkommende organismer ”udefra”, samt fugtighed i form af vand i jorden
– og dermed også potentielt ”åbnet op” før de 30-40 år, der menes at gå, indtil
kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet jvf Ib Schleicher i samråd med
Martinus om emnet.

Her ses et gravsted hvor hele ligkisten
har givet efter for jordpresset.
Dette er absolut ikke godt hvis det sker
førend fredningsperioden på de nævnte
30 – 40 år er forbi..!

Rejsen tur-retur gennem lysets port
Reinkarnation

Reinkarnation
Martinus uddyber reinkarnations begrebet i sit værk mange steder i sit værk Det Tredie
Testamente; her vil jeg nøjes med nogle korte uddrag:
Livets Bog II udgivet i 1939, stk. 384, citat:
(…) ”kommer da alle jordiske væsener i "den guddommelige verden” ? - Ja, hele den fysiske
reinkarnation er jo baseret på en gæstetilværelse i nævnte verden. Imellem de fysiske
tilværelser eller liv passerer væsenerne igennem spiralens højere verdener for derfra igen at
føres tilbage til fødslen i den fysiske verden. ”
Principperne for ”at føres tilbage til fødslen i den fysiske verden” forklarer Martinus bl.a. i
bogen Det evige verdensbillede (DEV), bog 2, symbol 34: ”Parringsakten eller Guds ånd i
mørket”
I tidligere slides har jeg citeret fra Martinus’ julebrev i 1976 hvori han kort beskriver det han
kalder for ”Fødsel 1" og "Fødsel 2”.

Reinkarnation
Skæbneloven/karma
Martinus uddyber begrebet skæbneloven/karma mange steder i sit værk Det Tredie
Testamente; her vil jeg blot henvise til, at hvorledes man lader sit efterladte mikrokosmos
behandle kan medføre karma..!
Som nævnt i tidligere slides, citat:
Martinus: Det har den virkning, at hvis man for eksempel lader sit lig brænde, er man mere
udsat for ikke at blive reddet, hvis man kommer ud for brandfare. Og hvis man lader sit lig
rådne, er der større fare for, at man kan få kræft, og man kan få
sit eget liv til at rådne op.
Endvidere citere fra bogen ”Bisættelse”:
57. kapitel: Individets forhold til dets organismes mikrovæsener og
overholdelsen af det femte bud og næstekærlighedsloven.
Læseren har nu fået lige akkurat så meget indblik i organismens
hovedfaktor: tankefunktionen og den derigennem manifesterede livskraft, at han er i stand til
at forstå efterfølgende analyse af organismens identitet som "univers" og
universets identitet som "organisme".

Reinkarnation
Skæbneloven/karma
(fortsat fra forrige slide)

Denne forståelse er, som han nu skal se, netop nødvendig for at kunne opleve den rette og
højeste guddommelige erkendelse af hans ansvar overfor de myriader af mikroindivider eller
levende væsener, for hvem hans organisme er blevet den verden eller det verdensalt, der af
Forsynet er skænket dem som vejen til livet.

At komme i kontakt med Forsynet på dette område og gøre sin organisme til en fuldkommen
og behagelig vej til livets oplevelse for disse hærskarer af små individer er en af de realiteter,
der må opfyldes og praktiseres, før den fuldkomne overholdelse af det
femte bud, "Du skal ikke dræbe", eller opfyldelsen af det ene store
kærlighedsbud "Elsker hverandre", der er "alle loves fylde", er en
kendsgerning.
Og før denne kendsgerning eksisterer, vil en sygdoms- og lidelsesfri
Tilværelse heller aldrig nogen sinde kunne blive en kendsgerning.
Indtil da er individerne mørkefrembringende, og må selvfølgelig leve i
dette af dem selv frembragte mørke.”
(citat slut)

Reinkarnation
Skæbneloven/karma
Jeg citerer atter en gang fra bogen ”Bisættelse”:
58. kapitel: Individets forhold til mikrovæsenerne i dets egen organisme er ikke en biting i
skabelsen af dets skæbne.
Som den udviklede læser heraf vil se, er individets forhold til sin egen organisme og de i
denne eksisterende mikrovæsener ikke en biting i skabelsen af dets egen fremtidige skæbne
eller lykketilstand, men derimod i allerhøjeste grad en ligeså stor hovedting
som dets forhold til dets øvrige medvæsener i tilværelsen.
Og da dets organisme også ud over døden er bolig for organiske
mikrovæsener, bliver dets ansvar for dets egen ligbegængelse og dermed
for disse små individers skæbne således ikke, som det uvidende
menneske nu forestiller sig, en ren biting, men derimod en uundgåelig
hovedfaktor, overfor hvilken en overfladisk eller skødesløs erkendelse,
der udløser sig i unaturlig og pludselig tilintetgørelse af organismen, f. eks. i form af
"ligbrænding", uundgåeligt vil udelukke individet, om end ikke fra en
glimtvis okkult begavelse, så dog fra den fundamentale oplevelse af
"Den store Fødsel" og det med den forbundne permanente
"kosmiske klarsyn" eller totale overskygning af "Den hellige And".
(fortsætter på næste slide)

Reinkarnation
Skæbneloven/karma
(fortsat fra forrige slide)
Individet kan aldrig komme til helt at "se Gud", sålænge dets egen udstråling formørker vejen
til livets oplevelse for de naturlige mikrovæsener i dets egen organisme, eller fra samme
organisme ved primitiv eller mørk tænkemåde udelukker den nærende livskraft, som en højere
tankeform eller en permanet kærlighedsopfattelse til alt og alle giver.”

citat slut.

Rejsen tur-retur gennem lysets port

På de næste slides er oplistet litteraturhenvisning

Litteratur
Søvnen:
1932: Livets Bog, bind I:
stk. 182 – 184 - 186.
(1934-35: Martinus skrev 15 stk. artikler bragt i KOSMOS under fællestitlen ”Bisættelse”.)
1939: Livets Bog, bind II:
Stk. 336 - 337 – 338 – 339 – 340 – 342 – 343 – 344 – 345 – 352 – 594
1941: Livets Bog, bind III:
Stk. 651 – 653
1944: Livets Bog, bind IV:
Stk. 1189 – 1190 – 1191 – 1192 – 1196 – 1222 – 1224 – 1230 – 1234 – 1350 – 1351 – 1402 – 1566
1947: Livets Bog, bind V:
Stk. 1688 – 1690 – 1700 – 1701 – 1702 – 1708

(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Søvnen:
(forsat fra forrige slides)

1951: Bisættelse (bogen) – bemærk at langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 artikler
bragt i KOSMOS i 1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
Kapitlerne: 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 80 – 99 – 118 – 123 – 125 – 131 160
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 1963 – 1965 – 1967 – 2026 – 2111 – 2129 - 2381
1960: Livets Bog, bind VII: Efterskrift
1963: Det evige verdensbillede (DEV) bog 1: stk. 6.10
1964: Det evige verdensbillede (DEV) bog 2: stk. 17.15 – 19.20 – 21.17
1968: Det evige verdensbillede (DEV) bog 3: stk. 33,9 – 33.16 – 33.73
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 5: stk. 73.1 samt udvalgte tekster til symbolerne 47 - 48
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 6: udvalgte tekster til symbol 90
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 1: kapitel 8
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 2: kapitel 54 – 55 – 56
KOSMOS artikler:
1972 : ”Gennem dødens port – søvnen og døden” af Martinus
1991: ”Hvile” af Martinus/Mogens Møller

Litteratur
Makrojeget:
1932: Livets Bog, bind I: Ikke nævnt
1939: Livets Bog, bind II:
Stk. 596 – 597 – 598 – 599 - 602
1941: Livets Bog, bind III: Ikke nævnt
1944: Livets Bog, bind IV: Ikke nævnt
1947: Livets Bog, bind V:
Stk. 1698
1951: Bisættelse (bogen) – bemærk at langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 artikler
bragt i KOSMOS i 1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
Kapitlerne: 62 – 63 – 64 – 74 – 93 - 95
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 1957 – 2019 – 2021 – 2022
1960: Livets Bog, bind VII: Ikke nævnt
(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Makrojeget:
1963: Det evige verdensbillede (DEV) bog 1: stk. 11.34
1964: Det evige verdensbillede (DEV) bog 2: ikke nævnt
1968: Det evige verdensbillede (DEV) bog 3: ikke nævnt
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 5: udvalgte tekster til symbol nr. 47
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 6: ikke nævnt
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 1: ikke nævnt
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 2: ikke nævnt
KOSMOS artikler:
I 1940erne afholdte Martinus en serie foredrag over emnet ”Dødsmysteriet” i Martinus Instituttets
foredragssal. Det originale manuskript findes, og har dannet baggrund for flere artikler bragt i
KOSMOS efter 1981.
I flere af disse foredrag fortæller Martinus om makrojeget og mikrojeget

Litteratur
Mikrokosmos:
1932: Livets Bog, bind I:
Stk. 58
1939: Livets Bog, bind II:
Stk. 298 – 302 – 312 – 316 – 346 – 377 – 385 – 434 – 471 – 493 – 504 – 600 – 603 - 608 - 621
1941: Livets Bog, bind III:
Stk. 678 – 764 – 823 – 903 – 911 – 912 – 921 - 962 – 1010 – 1030 - 1031
1944: Livets Bog, bind IV:
Stk. 1061 – 1073 – 1269 – 1374 - 1408
1947: Livets Bog, bind V:
Stk. 1610 – 1641 – 1675 – 1693 – 1694 – 1790 - 1927
1951: Bisættelse (bogen) – bemærk at langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 artikler
bragt i KOSMOS i 1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
Kapitlerne: 7 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 22 – 27 – 28 – 29 – 38 – 39 – 40 – 41 – 59 – 60 –
75 – 78 – 82 – 89 – 90 – 91 – 99 – 104 – 182 – 200 - 204

(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Mikrokosmos:
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 1942 – 1975 – 1981 – 2026 – 2028 – 2029 – 2037 – 2039 – 2047 – 2053 – 2078 – 2080 – 2081 –
2092 – 2101 – 2112 – 2113 – 2114 – 2115 – 2116 – 2118 – 2124 – 2131 – 2134 – 2137 – 2140 – 2144
– 2168 – 2173 – 2186 – 2207 – 2269 – 2323 – 2324 – 2350 – 2353 – 2366 - 2383
1960: Livets Bog, bind VII:
Stk. 2604 – 2637 – 2649 – 2654 – 2657 – 2658 , pkt. 13
1963: Det evige verdensbillede (DEV) bog 1:
Stk. 8.2 – 11.32 – 14.6 – 14.8 – 14.9 – 14.11 – 14.14 – 14.15 – 14.17 – 14.19 – 14.21 – 15.1
1964: Det evige verdensbillede (DEV) bog 2:
Stk. 17.7 – 17.19 – 20.2 – 21.3 – 22.7
1968: Det evige verdensbillede (DEV) bog 3:
Stk. 28.1 – 31.1 – 31.2 – 32.6 – 32.9
(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Mikrokosmos:
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 4:
Stk. 35.7 – 37.6 – 40.5 – 40.6 – 40.7 – 40.9
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 5:
Stk. 45.1 – 45.2 – 45.2 samt udvalgte tekster til symbolerne nr.: 45 – 46 – 47 – 48 – 49 derpå stk. 57.2
– 59.1 – 59.2 – 60.1 – 60.2 – 60.3 – 61.1 – 65.3 – 68.2 – 69.2 – 71.2 – 75.11 – 75.16 – 76.3 – 76.4 –
77.1 77.2 – 77.3 samt udvalgte tekster til symbolerne nr.: 60 – 66 - 75
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 6:
Stk. 99.1 samt udvalgte tekster til symbolerne nr.: 81 – 85 – 87- 98
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 1: ikke nævnt
1965: Småbog: ”Vejen til paradis”, bog 2: ikke nævnt
KOSMOS:
Martinus har ofte nævnt mikrokosmos i de artikler han skrev til KOSMOS. Endvidere i mange af sine
foredrag som senere blev bearbejdet til artikler i KOSMOS.

Litteratur
Mellemkosmos – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
1932: Livets Bog, bind I: Ikke nævnt
1939: Livets Bog, bind II:
Stk. 302, citat: ”Hele Verden, hele Livet, al Bevidsthed, alt, hvad der kan sanses og tænkes ned
igennem Mikrokosmos og op igennem Makrokosmos, alt, hvad der kommer til Syne i Mellemkosmos
(den jordmenneskelige Sansesfære) ligesaavel som alt, hvad der igennem Tiderne har været oplevet,
og alt, hvad der i Fremtiden vil blive oplevet, er saaledes udelukkende identisk med Reaktionerne af
alle de Stoffer, saavel fysiske som kosmiske, af hvilke hele Universet bestaar..”
1941: Livets Bog, bind III:
Stk. 678, citat (…) ”Og vi har derfor her i „Livets Bog” givet denne Aabenbaring eller Energiform
Udtrykket „Mellemkosmos” (…)".
1944: Livets Bog, Bind IV:
Stk. 1408, citat: (…) "Af saadanne skal den jo bruge Millioner for at kunne afstedkomme
et levende Væsen fra Mellemkosmos, f. Eks. et Jordmenneske.” (…)”.
1947: Livets Bog, bind V:
I stk. 1693 skriver Martinus bl.a. om de tre "kosmos": mikrokosmos, mellemkosmos og
makrokosmos"
(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Mellemkosmos – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
1951: Bisættelse (bogen) – bemærk at langt det meste af bogens indhold er baseret på 15 artikler
bragt i KOSMOS i 1934-35 under fællestitlen ”Bisættelse”.
Kapitlerne: 89 – 90 – 91 – 92 – 94 – citat fra kap. 200: ” Hvorfor nutidsmennesket har vanskeligt ved
at forstå fremtidsstatens kosmiske hensyntagen til dens lig og store forståelse af livet i mikrokosmos
såvel som i mellemkosmos og makrokosmos”
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 2026, citat: ” (…) Vi er her ved de Realiteter i Verdensbilledet eller Livsmysteriets Analyser, der gør
det til Kendsgerning, at vi ikke blot skal elske vore Medvæsener fra Mellemkosmos og i det daglige Liv
leve i Harmoni og Fordragelighed med disse Væsener, men vi maa ogsaa, for at faa det fulde normale
Liv, skabe Beskyttelse for vore Mikrovæsener. (…)” - (…) Vor livsoplevelse er således et meget intimt
forhold til de tre uudslettelige fakta: mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos (…)
stk. 2028, citat: ”Som vi her har set, er vort Liv saaledes ikke blot et Forhold til Mikrovæsenerne i vor
egen Organisme, der er det samme som Mikrokosmos.Det er ogsaa et Forhold til det Kosmos, i hvilket
vore Medmennesker,Dyr, Planter og Mineraler eksisterer, og igennem hvilket Kosmos vi oplever den
primære Del af vor Livsoplevelse. Det er dette Kosmos, vi kender som Mellemkosmos, og som netop er
vort primære Tilværelsesplan.”
Stk. 2029, citat: ” (…) Den forannævnte livsoplevelsesverden eller mellemkosmos har sine
ydergrænser."

Litteratur
Mellemkosmos - – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 2037, citat:
"Guds Rige udgør altsaa et treenigt Kosmos: Mellemkosmos der udgør vort fysiske og psykiske Livsrum
i Verdensaltet, samt et Makrokosmos, der er Bolig for selve Forsyns- eller Guddomsjeg'et, og et
Mikrokosmos, der er Bolig, Livsrum eller Verdensalt for alle de smaa Væsener, der lever i og udgør
Materien eller Manifestationsmaterialet for os.
Medens Jordmenneskene er godt kendte med Mellemkosmos, der jo er Livsrum og Bolig for os selv og
alle vore Medvæsener,Menneskene, Dyrene, Planterne og Mineralerne, er de ikke saa kendte med de
to store Kosmos: Mikrokosmos og Makrokosmos, som i Virkeligheden er selve Livets Allerhelligste.”
Stk. 2078, citat:
”Dette Kærlighedens Domæne eller Guds Rige fremtræder for os i en ydre fysisk Struktur, vi kalder
„Verdensaltet". For enhver Iagttager fremtræder dette Verdensalt i tre særlige perspektiviske
Afdelinger eller Omraader, Mikrokosmos, Makrokosmos og Mellemkosmos.
Oprindelig har man kun betragtet Verdensaltet som to Omraader, men her i Livets Bog har vi faaet et
nærmere Indblik i Verdensaltets Struktur, der viser os „Mellemkosmos" som et særligt selvstændigt
Kosmos. (Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Mellemkosmos - – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
1952: Livets Bog, bind VI:
Stk. 2078 (fortsat fra forrige slide):
Medens Mikrokosmos og Makrokosmos viser sig at være henholdsvis en Stjerneverden i det smaa og i
det store, er Mellemkosmos derimod Udtryk for alle de særlige Former, Materien eller Stoffet i Kraft af
en allestedsnærværende Bevægelsesenergi bringes til at fremtræde i.
Ligefra vor egen Organisme og ned til de allermindste for os synlige Former for levende Væseners
Organismer, ligefra de haardeste Klippeformationer og Stendannelser til de mest luftige
Skyformationer og straaleformige Foreteelser,ligefra alt, hvad der findes af menneskelige, dyriske og
vegetabilske Livsformers Frembringelser, ja kort sagt, alt hvad der forekommer af Former og Ting, der
afviger fra Sol- og Stjerneformerne i Makrokosmos og Mikrokosmos, udgør „Mellemkosmos".
Disse to Former for Kosmos er netop karakteristiske ved denne deres Form. Stjerneformen
i Mikrokosmos er ganske vist ikke synlig for de blotte Øjne, men igennem Videnskabens Instrumenter
og Beregninger er den blevet til Kendsgerning for Menneskeheden i Form af Atomvidenskab.
(Fortsætter på næste slides)

Litteratur
Mellemkosmos - – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
Stk. 2078 (fortsat fra forrige slide):
For det kosmiske Syn er det i Virkeligheden det samme Princip, vi saaledes bliver Vidne til i
Mikrokosmos som i Makrokosmos. Forskellen er kun perspektivisk.
Det ene Felt fremtræder for os som smaat og det andet Felt som stort.
Men imellem disse to Felter af stort og smaat har vi altsaa Mellemkosmos,
der udgør vor direkte daglige Oplevelse af Livet.

Litteratur
Mellemkosmos - – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
Hvad der særlig udgør mellemkosmos:
Stk. 2079, citat:
” Denne daglige Oplevelse er en Oplevelse af Former og Ting, der bliver til Aarsag og Virkninger, der
igen bliver Aarsag til nye Former og Ting og saaledes fortsættende. Vi ser en permanent Forvandling
omkring os. I denne Forvandlingsproces befinder vor egen Organisme sig ogsaa. Den udgør ogsaa en
Form eller Ting, der er blevet til, vokser frem imod en Kulmination i Fremtræden, hvorefter den
degenererer og forsvinder. Materien eller Stoffet i den overgaar i nye Former.
I Kraft af vor Organisme befinder vi os som en Faktor i denne store Forvandlingsproces.
Vi udløser ogsaa Energi eller Kraft, skaber Former og Ting, skaber Klæder, bygger Huse og Maskiner,
søger Føde og opretholder vort daglige Liv, skaber Forholdet imellem os selv og vore Omgivelser. Alle
disse Former og Ting, vi selv skaber, saavel som de, Naturen skaber omkring os, saasom Regn og
Solskin, Kulde og Hede, Land og Vand, Atmosfære,Lys og Mørke etc. udgør Mellemkosmos.”
Stk. 2080, citat
”Nævnte Mellemkosmos afgrænses altsaa af det sol- og stjerneformige Mikrokosmos og
Makrokosmos, sammen med hvilke det danner det ydre fyiske stjerneformige Univers eller
Verdensbillede. Dette materielle Verdensbillede udgør den ydre fysiske Side ved Aabenbaringen af
selve Guds Domæne.
Vi har her for os Porten til „Himmeriges Rige".

Litteratur
Mellemkosmos - – udvalgte stk./citater fra Livets Bog:
1963: Det evige verdensbillede (DEV) bog 1:
Stk. 8.2 – 11.32 – 14.8 – 14.9 – 14.10 – 14.11 – 14.14 – 14.17 – 14.19 – 14.21
1964: Det evige verdensbillede (DEV) bog 2:
Stk. 17.17 – 17.19 – 19.20 – 20.2 – 22.7
1968: Det evige verdensbillede (DEV) bog 3:
Stk. 28.1 – 31.1 – 32.6 – 32.9
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 4:
Stk. 35.7 – 37.6
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 5:
Stk. 45.2 – 60.1 – 60.2 – 69.1 – 75.11 – 76.3 – 76.4 – 77.1 – 77.3 samt udvalgte tekster til symbolerne:
45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 60 – 75
19xx: Det evige verdensbillede (DEV) bog 6:
Stk. 99.1 samt udvalgte tekster til symbolerne: 80 – 81 – 82 - 87
KOSMOS:
Martinus har ofte nævnt mellemkosmos i de artikler han skrev til KOSMOS. Endvidere i mange af sine
foredrag som senere blev bearbejdet til artikler i KOSMOS.

Martinus
Flere af Martinus’ nære medarbejdere gennem tiden har beskrevet, at
Martinus holdning til de mennesker, der får en eller anden interesse
for hans arbejde, kort kan udtrykkes med hans egne ord:
”Tag det af mit Arbejde, De har Brug for, og lad Resten ligge!"

Hjertelyset

Bjarne Rasmussen - 2020

