DNV Fællesmausoleum for 48 krypter (vers 2.0)
DNV = Den Ny Verdensimpuls

Grundplan
8 krypter ved siden af
hinanden og i 3 ”lag” - i alt 24
krypter. Kister indsættes i
krypt udefra.

8 krypter ved siden af
hinanden og i 3 ”lag” - i alt
24 krypter. Kister
indsættes i krypt udefra

Indgang til udstilling

Hele facaden ind til dette rum er af
glas med glas skyde-døre i midten.

Krypt

Rummet indeholder en permanent
udstilling der forklarer Martinus
verdensbillede med hensyn til
mikrokosmos.

Krypt

Det kan også virke som
midlertidigt kapel samme dag der
skal bisættes en kiste i krypt.
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Grundflader ved basis: 14m x 14m x 14m x 14m (196 kvm)

v/Bjarne Rasmussen/2021
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DNV Fællesmausoleum for 48 krypter
Facaden med bagvedliggende udstillingsrum

Facade af farvet beton

Hele facaden ind til dette rum er af
glas med glas skyde-døre i midten.
Rummet indeholder en permanent
udstilling der forklarer Martinus
verdensbillede med hensyn til
mikrokosmos – samt virke som
midlertidigt kapel den dag der skal
bisættes kiste i krypt.

Facade af farvet beton

14 meter
Facaden med bagvedliggende magasin for opbevaring af ”Mausoleum interment trolley”

Facade af farvet beton

Facade af farvet beton

Port til magasin med køretøj
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DNV Fællesmausoleum for 48 krypter
Facaden med bagvedliggende 3 x 8 krypter (granitplade med tekst foran hver krypt)

Højde fra basis til toppunkt af kuppel er 9 meter fordelt på 6 m fra basis til overkant af taget, og fra
overkant af taget til kuplens toppunkt er der 3 m; således i alt 9 m

Bredde ved basis: 14 meter

Facaden med bagvedliggende 3 x 8 krypter (granitplade med tekst foran hver krypt)
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Eksisterende ”krypt facade” der viser princippet:
Her ses facaden af et påbegyndt byggeri af et
Fællesmausoleum i USA.
Et sådant Fællesmausoleum kunne for så vidt sagtens
opbygges af færdigstøbte jernbeton plader; lidt efter
samme princip som det vises i denne lille
animationskortfilm på youtube, og som varer under to
minutter:
Giannarelli Memorials: Mausoleum Animation
https://www.youtube.com/watch?v=ar3jDdvA3Ko
Se også denne web site Forest Lawn Memorial Park
(https://www.forestlawn.com.au/memorials/crypts-ofthe-resurrection/mausoleum-construction/ ) der også
indeholder mange fotos fra byggeri (Mausoleum
Construction) af et stort fællesmausoleum i perioden
2019 – 2021 i Australien.
Foran hver krypt placeres typisk en ”mindeplade” i fx
granitsten præget med tekst etc.

Til højre ses således et billede af et flot og aktivt
Fællesmausoleum, der ligger på Algemene
Oosterbegraafplaats i byen Enschede i Holland.
I nævnte Fællesmausoleum har man siden 2005 givet
mulighed for opbevaringaf afdøde i kister, der placeres i
krypt (se billedet til højre), og med en fredningstid på 20
år, med mulighed for 10 års forlængelse.Når den aftalte
fredningstid er udløbet åbnes kisten, og de jordiske rester
af afdøde samles i en lærredspose, der udleveres til
pårørende eller som aftalt. Efterfølgende kan de jordiske
rester begraves eller kremeres (brændes) efter nærmere
aftale.
(Se evt. www.discarnation.info)
NB:
I disse to korte videofilm vises hvorledes en kiste typisk
anbringes i krypt i sådanne typer Fællesmausoleum:
https://www.youtube.com/watch?v=CXWni-3NXmE
og
https://www.youtube.com/watch?v=t0t7D_vxHVo
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DNV Fællesmausoleum kuplen.

Kuppel af glasfiber anbragt på taget af DNV Fællesmausoleum; malet udvendigt med lapis
lazuli/ultramarinblå farve

Kuplen er indvendigt malet blåsort og en ”lys projektor” projekter/drejer rundt indvendigt i kuplen de
mest kendte stjernebilleder over Danmark i døgnene 23. og 24. marts 1921; de døgn i 1921 hvor Martinus
opnåede fuld kosmisk bevidsthed. Dagen den 24. marts 1921 regnede Martinus selv for sin sags
begyndelse; Sagens fødselsdag.
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Højden fra basis på DNV Fællesmausoleum og op til toppunktet af kuplen er i runde tal 9 m, og disse 9 m
fordeles med 6 m fra basis til overkant af taget, og fra overkant af taget til kuplens toppunkt er der 3 m;
således i alt 9 m (se også side 7: Målene på DNV Fællesmausoleum)

Den udvendige farve på kuplen er lapis lazuli (Ultramarinblå)
HEX 4166f5/RGB 65/102/245 – og den indvendig farve: blåsort
nattehimmel (se også side 5).

Farven lapis lazuli (Ultramarinblå)
benyttet i det gamle Egypten

Inde i kuplen er der et kamera som løbende optager at
stjernehimmelen ”drejer” i døgnene 23 og 24 marts 1921, og
disse løbende optagelser kan vælges at ses på en skærm på
endevæggen nede i udstillingsrummet. En skærm der også kan
fremvise Martinus verdensbillede vedr. ”Mikrokosmos fødsel 2
proces” (evt. som animationsfilm..)

Min spirituelle definition af DNV Fællesmausoleum kuplen er følgende:

Makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos symboliserer tilsammen en kugle; men kun den øverste
trediedel af denne kugle kan ses fysisk. Den mellemste trediedel og den nederste trediedel af kuglen er
imaginært; man skal forestille sig disse som værende en del af den samlede kugle.
Den øverste del af denne kugle symboliserer Makrokosmos, den åndelige stråleformige verden,
stjernehimmelen set nedenfra, og det danner den fysiske DNV Fællesmausoleum kuppel. Til denne
åndelige stråleformige verden ankommer det stråleformige makrojeg’et straks ved sin ”Fødsel 2 proces”
fra legemet i krypten..
Den mellemste del af denne kugle, som man skal forestille sig placeret under taget med DNV
Fællesmausoleum kuppelen, symboliserer Mellemkosmos, legemet i krypten.
Den nederste del af denne kugle, som man skal forestille sig placeret under Mellemkosmos, symboliserer
Mikrokosmos i legemet i krypten.
Jeg har skrevet om det i mit dokument ”Supplement til DNV Fællesmausoleum” vers 2.0
https://discarnation.info/onewebmedia/Supplement%20til%20DNV%20F%C3%A6llesmausoleum%20vers%
202-0.pdf
I mit dokument ”Rejsen tur-retur gennem Lysets port”
(https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20turretur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf) kan man læse meget mere om
hele ”Fødsel 2 processen” for ens makro’jeg og ens mikrokosmos.
På næste side har jeg forsøgt at vise processerne på grafisk vis.
NB:
Martinus ønskede sig en kuppel ovenpå sit personlige Mausoleum i Klint, og jeg formoder at de præcise
mål/tegninger på dette Mausoleum findes i Klint eller Frederiksberg. Den kuppel er dog gennemsigtig og
man skulle kunne se op i den inde fra dette mausoleum.
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DNV Fællesmausoleum bygningen ”set fra siden”
Kuppel

Makrojeg’et ankommer straks i
den stråleformige åndelige
verden i sin ”Fødsel 2 proces”.
I sin ”Fødsel 2 proces” ankommer
Mikrokosmos ”over tid” til den
stråleformige åndelige verden..!

DNV Fællesmausoleum krypt/kiste

DNV Fællesmausoleum
bygningen

I sin ”Fødsel 2 proces” ankommer
Mikrokosmos ”over tid” til den
stråleformige åndelige verden..!

Når mikrokosmos har gennemført sin ”Fødsel 2 proces fuldt ud over tid” tages
kisten ud af krypten i bygningen, og de mineralske ”rester” kan begraves eller
kremeres i en kirkegård/begravelsesplads.

Kirkegård/begravelsesplads kister/urner
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Målene på DNV Fællesmausoleum
Grundflademålene på det kvadratiske DNV Fællesmausoleum er proportionalt med målene på Kheopspyramiden i Egypten, hvilke kan være disse:
Kheops-pyramidens sidelængde ved basis er ca. 230,3 m, og sidernes hældningsvinkel 51° 50'. Den
oprindelige højde var 146,5 m, hvoraf 138,75 m står tilbage.
Grundfladen ved basis på DNV Fællesmausoleum kunne i så fald i runde tal være:
230:16 = 14m x 14m x 14m x 14m hvorved hver krypt inkl. ”væg” er 1,7m i det vandrette plan.
Grundfladen i kvm: 14 x 14m = 196 kvm inkl. udstillingsrum og magasin.
Højden fra basis på DNV Fællesmausoleum og op til toppunktet af kuplen bliver således i runde tal:
146: 16 = 9 m og disse 9 m fordeles med 6 m fra basis til overkant af taget, og fra overkant af taget til
kuplens toppunkt er der 3 m; således i alt 9 m
NB:
I 1987 udgav Bent Heick Hansen en publikation, hvor han argumenterer for, at Kheops-pyramiden er
konstrueret med anvendelse af målforholdet 7:9. Han viser hvordan man kan opdele såvel en linje (en
målesnor) som et kvadrat i dette forhold. Det vises også at denne opdeling kun afviger lidt, men alligevel
afgørende, fra forholdet 3:4, som kan ses at være anvendt ved såvel tidligere som senere byggerier i
Egypten. Den geometriske opbygning af pyramiden og placeringen af dens gange og kamre kan
konstrueres ved gentagen anvendelse af forholdet 7:9 og underinddeling af 7-delen i 3:4 – altså mål som
kan frembringes på og afsættes ved hjælp af en målesnor.
Foto: Martinus besøger de store pyramider i Egypten i 1960erne

På rådsmøder i 1970ere (optaget på bånd) fremgår det bl.a., at Martinus ønskede sig en pyramide i fx glas
anbragt over hans kiste inde i hans personlige mausoleum.
I 2019 ringede jeg til Aage Hvolby, der som rådsmedlem deltog i de rådsmøder i 1970erne (optaget på
bånd) hvori Martinus bl.a. drøftede designet af sit mausoleum.
Well, jeg spurgte Aage Hvolby af om den på rådsmøderne nævnte pyramide over Martinus kiste i hans
kommende mausoleum havde en ”okkult” betydning så at sige – hvortil Aage Hvolby blot svarede, at den
nævnte pyramide blot ligesom symboliserede en gravsten. I andre sammenhænge fremgår Martinus’ nære
tilknytning til Keops-pyramiden..
Se også hvad Ole Therkelsen skriver på sin web site om ”Pyramidens hemmelighed i lyset af Martinus
Kosmologi”: https://www.oletherkelsen.dk/ot261-pyramidens-hemmelighed-i-lyset-af-martinuskosmologi/
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