= Stjernerejserne =
Sæsonerne 1 - 9
Vers 2.0

1. Sæson: ”Kosmos”
Episoderne i 1. Sæson er primært at formidle hvorledes Martinus har formidlet de
sammenhænge der er mellem makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos ud fra
analogier til himmellegemerne – hvilket har inspireret mig til at give mit filmprojekt titlen
”Stjernerejserne” (jeg er selv tidligere navigatør/langfartsstyrmand og har derude navigeret
efter himmellegemerne 

1. Episode: ”Kosmos”
Kilder: Martinus i Livets Bog bind 6 (udgivet i 1952), stk. 2113 – 2114 – 2115 – 2116
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=56&stki=2113&mode=opsla
g

2. Episode: ”Partikler, tomrum og tankekraft”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1982/parser.php?fil=kos198211-203&nr=58

3. Episode: ”Jordmenneskehedens skytsengel nr. 1”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1971/kos1971-24-287.php
og
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1971/kos1971-25-299.php

4. Episode. ”Jeget og dets egen verden”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1988/parser.php?fil=kos198809-163&nr=2
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5. Episode: ”Tre slags skæbne”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1991/kos1991-06-103.php

6. Episode: ”Brev nr. 18 – spørgsmål 23: Hvem er min Næste ?”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/breve/1951/parser.php?fil=bre195118-004&nr=2

7. Episode: ”Sygdom og helbredelse”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1997/kos1997-05-083.php

8. Episode: ”Besættelse” og ”Hvordan undgår man at blive besat ?”
Kilder: Martinus
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1990/parser.php?fil=kos199010-203&nr=29
og:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1933/parser.php?fil=kos193304-015&nr=5
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9. Episode: ”Ansvar” (uddrag fra nedenstående materiale)
Kilder:
Martinus i 1942:
”Jubilæumsforedrag”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1979/kos1979-10-111.php
Martinus i 1942:
”Samvittighed”
Se: (over tre dele):
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/breve/1942/bre1942-22-002.php
Martinus i 1948:
”Menneskeheden og verdensbilledet”
(se også hele artikelserien
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1948/parser.php?fil=kos194801-003&nr=5 )
Martinus i 1949:
”Gudesønnens kongerige”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1998/kos1998-03-043.php
Martinus i 1977:
I to dele: ”Mikrokosmos II” i Kosmos 1977.
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1977/kos1977-10-111.php

Per Bruus-Jensen i 1961:
”Hvordan kan jeg gøre Guds vilje ?” (artikel i Kosmos)
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1961/kos1961-01-049.php

Bemærk: det kan også anbefales at se Per Bruus-Jensen udsendelsen ” Martinus Kosmologi.
Lektion 8 – Skæbne og personligt ansvar” på:
https://www.youtube.com/watch?v=8TDJTuBMFEw&list=PLp2uGC_RWg24m33RGERP_Yd3Rc
Qp0oguM&index=8
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2. Sæson: ”Porten”
1. Episode: ”Livet mellem to inkarnationer”
Kilder: I 1908 afholdte teosoffen/antroposoffen Rudolf Steiner foredraget ”Das leben
zwischen zwei Wiederkörperungen”. I 1995 blev foredraget oversat til dansk og udgivet i en
lille bog ”Livet mellem to inkarnationer”. Bogen kan købes i flere boghandlere.

2. Episode. ”Livet efter døden - Til dem der sørger”
Kilder: i 1913 afholdte teosoffen, biskop C.W. Leadbeater, foredraget ”To Those Who
Mourn”. Foredraget blev oversat til dansk og udgivet i en lille bog med titlen ”Til dem der
sørger”
Se:
https://discarnation.info/onewebmedia/c-w-l-%20Livet%20efter%20d%C3%B8den%20%201913.pdf

3. Episode: ”Døden som livsforvandling”
Kilder: I 1918 afholdte teosoffen/antroposoffen Rudolf Steiner foredraget ”Der Tod als
Lebenswandlung”. I 1983 blev foredraget oversat til dansk og udgivet i en lille bog ”Døden
som livsforvandling”. Bogen kan købes i flere boghandlere.

4. Episode: ”Dødebogen”
Kilder: Erik Meir Carlsen

Bogen kan købes i flere boghandlere.
4

5. Episode: ”Ansvaret for det sovende liv”
Kilder: Martinus i 1946
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?mode=artikelopslag&art=23

6. Episode: ”Gennem dødens port – søvnen og døden”
Kilder: Martinus i 1949
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1988/kos1988-08-143.php

7. Episode: ”Brev nr. 5 – spørgsmål 9 og 10” (om døden)
Kilder: Martinus i 1950
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/breve/1950/bre1950-05-005.php

8. Episode: ”Hvad sker der efter døden ?” – 1. del
Kilder: i 1953 udgav den velestimerede teosof Geoffrey Hodson den lille bog ”Through the
Gates of Death”. I 2008 blev bogen oversat til dansk og udgivet med titlen ”Hvad sker der
efter døden”. Bogen kan købes i flere boghandlere.
I denne 8. episode oplæses den første halvdel af bogen.

9. Episode: ”Hvad sker der efter døden ?” – 2. del
Kilder: i 1953 udgav den velestimerede teosof Geoffrey Hodson den lille bog ”Through the
Gates of Death”. I 2008 blev bogen oversat til dansk og udgivet med titlen ”Hvad sker der
efter døden”. Bogen kan købes i flere boghandlere.
I denne 9. episode oplæses den anden halvdel af bogen.
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3. Sæson: ”Den åndelige verden”

Da den del af den åndelige verden som jordmenneskene er tilknyttet under ”Livet i den
åndelige mellem to fysiske inkarnationer på jordkloden” samt emnet ”Reinkarnation i den
fysiske verden (jordkloden)” er beskrevet i rigtigt mange åndsvidenskabelige værker i
teosofien, antroposofien og kosmologien (Martinus åndsvidenskaben), så vil dette emne for
så vidt ikke blive beskrevet yderligere i mit filmprojekt ”Stjernerejserne” med en enkelt
undtagelse, og det er det diskarnerede Makrojeg og dettes ”kommunikation” med dets
efterladte animalske jordmenneske organisme (lig..) som stadig indeholder levende
mikroindivider..

4. Sæson: ”Fællesmausoleum”
Denne 4. Sæson indledes med fire Episoder baseret på bogen ”Bisættelse” førende frem til
det hensigtsmæssige i at etablere Fællesmausoleer hvor ens mikrokosmos/mikroindivider kan
gennemføre sin ”Fødsel 2 proces” så næstekærligt og optimalt som muligt iflg. Martinus
åndsvidenskaben på området.
I Episoderne 5-6-7 formidler jeg efterfølgende om diverse mangeårige eksisterende og stadig
aktive Fællesmausoleer uden for Danmark via bl.a. videomateriale - samt formidler mit eget
udkast til et design af et Fællesmausoleum til bare 48 krypter.

1. Episode: ”Bogen Bisættelse: kap. 57 - 63”
Kilder: Martinus bogen ”Bisættelse”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=71&stk=57&mode=opslag
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2. Episode: ”Bogen Bisættelse: kap. 90 - 98”
Kilder: Martinus bogen ”Bisættelse”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=71&stk=90&mode=opslag

3. Episode: ”Bogen Bisættelse: kap. 170 - 176”
Kilder: Martinus bogen ”Bisættelse”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=71&stk=170&mode=opslag

4. Episode: ”Bogen Bisættelse: kap. 198 - 204”
Kilder: Martinus bogen ”Bisættelse”
Se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=71&stk=198&mode=opslag

5. Episode: ”Fællesmausoleum” 1.del
Kilder: diverse kilder (tekst, videoklip etc.)

6. Episode: ”Fællesmausoleum” 2.del
Kilder: diverse kilder (tekst, videoklip etc.)

7. Episode: ”Fællesmausoleum” 3.del
Kilder: diverse kilder (tekst, videoklip etc.)

5. Sæson: ”Healing House”
1. Episode: ”Healing House”
Kilder: undertegnede Bjarne Rasmussen
”Formålet med ”Healing House” og dets omgivelser (natur) er at kombinere en bopæl
designet til at give beboeren/beboerne optimal daglig mental, emotionel & fysisk
velbefindende under studier og praktiske øvelser i Martinus åndsvidenskaben samt udvalgte
dele af teosofi og antroposofi åndsvidenskaberne på de områder som Martinus ikke har
formidlet om i sit værk Det Tredje Testamente – alt med henblik på at optimere ens
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talentkerner i såvel den aktuelle inkarnation som til den kommende reinkarnation; endvidere
som forberedelse til ens mikrokosmos ”Fødsel 2 proces” i den aktuelle inkarnation.”
I 1. Episode: ”Healing House” uddybes formålet nærmere.
Noté:
Prototypen på et sådant ”Healing House” kunne evt. bygges/virke som en slags
”bestyrerbolig” for en prototype af et Fællesmausoleum.

6. Sæson: ”Koblingslegemet”
1. Episode ”Koblingslegemet”
Martinus har ikke formidlet særligt meget om et såkaldt ”Koblingslegeme” mellem det fysiske
legeme og de åndelige legemer. Martinus personlige elev gennem mange år, Per BruusJensen (PBJ), førte imidlertid mange samtaler med Martinus om dette emne.
Mange år senere skrev PBJ nogle bøger hvori han formidlede meget uddybende om emnet i
sine bøger:
”X – en komplet indføring i Martinus kosmologi” bind 1, stk. 1.221 og stk. 1.222
”X – en komplet indføring i Martinus kosmologi” bind 2, stk. 2.133
”Eksistens og udødelighed” bind 1, fra side 148 til side 163.
Her bør det også bemærkes, at Rudolf Steiner har uddybet emnet virkeligt meget i rigtig
mange af hans mange teosofiske og antroposofiske foredrag. Han benævner deri dette
”Koblingslegeme” som værende ”Det æteriske legeme”. I teosofien uddybes emnet også
meget.
Endvidere kan jeg anbefale bogen ”Den æteriske dublet” forfattet af Arthur E. Powell.
Min interesse for emnet har sit udspring i at Martinus i bogen ”Bisættelse” kap. 170 skriver
om ” Jegets forhold til dets afsjælede, fysiske legeme eller lig”, se:
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=71&stk=170&mode=opslag
men Martinus har ikke yderligt uddybet emnet; hvilket måske kan tilskrives, at Martinus
sagde, at han ikke formidlede noget som andre allerede havde formidlet om et emne –
hvilket netop teosofien og antroposofien havde gjort før 1920.
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7. Sæson: ”Reinkarnation”
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8. Sæson: ”E.T.”

Fra og med 8. Sæson af ”Stjernerejserne” forlader jeg mere eller mindre åndsvidenskaberne
idet mit fokus i de enkelte Episoder primært vil være på at formidle hvorledes skrifter såvel i
som udenfor den autoriserede bibel formidler tilstedeværelsen af overjordiske væseners
tilstedeværelse her på jordkloden under såvel mindre som større verdensgenløsninger.
Kilderne til Episoderne i 8. sæson vil primært være:






Den danske autoriserede bibel – Det gamle og det nye testamente.
De gammeltestamentlige Pseudopigrafer
De nytestamentlige Apokryfer
Andre skrifter fra de bibelske tider som ikke er medtaget de autoriserede bibel
udgaver
Andre kilder vedr. overjordiske væsener her på jordkloden i de bibelske tider

NB:
Martinus har flere gange såvel mundtligt som skriftligt bekræftet flere af de hændelser i de
bibelske skrifter hvori der formidles om tilstedeværelsen af overjordiske væsener her på
jordkloden.

9. Sæson: ”Materialisation- og dematerialisation.”
Om ”De højere verdener” har Martinus bl.a. formidlet om ”Det rigtige menneskerige” der
bebos af færdigudviklede mennesker, og som bl.a. hjælper diverse kloder, herunder
jordkloden, når beboerne tilknyttet den aktuelle klode nærmer sig ”den store fødsel” også
benævnt ”Opnåelse af kosmisk bevidsthed”.
Martinus har også formidlet hvorledes disse færdigudviklede mennesker kan materialisere sig
her på jordkloden når de finder det formålstjenligt.
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Hertil skal tilføjes, at såvel teosofien som antroposofien formidler rigtigt meget om ”De
højere verdener” hvorfor Martinus havde udtalt, at netop derfor ville han ikke uddybe det ret
meget yderligere.
Min personlige interesse i at producere såvel 8. som 9. Sæson af ”Stjernerejserne” har sit
udspring i, at jeg er ret overbevist om, at jordmenneskene har behov for – og vil få – hjælp og
støtte af sådanne ”færdigudviklede mennesker” (- som Martinus ofte benævnede
Kristusvæsener) under et kulminerende Ragnarok her på jordkloden førende frem til
etableringen af en ny verdenskultur som formidlet af Martinus i hans åndsvidenskab Det
Tredie Testamente.

Afrunding:
I mine mange år som styrmand/navigatør kendte jeg altid skibets afgangshavn og skibets
bestemmelseshavn samt mere eller mindre skibets last. I søkortene for rejserne – der var udarbejdet af
andre der havde gjort rejsen før - blev kurserne mod destinationen
streget op, og så var det ellers vagthavende styrmand/navigatørs
pligt at navigere således, at skibet "fulgte stregerne/kurserne i
søkortet" samt overvåge vind & vejr undervejs; og under
polarsejladsen at vogte sig vel for isbjergene og ukendte klippeskær…
Så langt så godt, men her i 2022 og i min 3. alder hvor jeg begyndte
på mit åndsvidenskabelige filmprojekt "Stjernerejserne", der var jeg
ganske vist "om bord i et skib et eller andet sted", men jeg vidste ikke
rigtigt hvor ej heller hvor jeg var på vej hen eller hvad skibet mon
skulle lastes med ej heller om der mon i det hele taget var/er nogen
som havde interesse i skibets last når jeg kom frem til det der nu
måtte være min bestemmelseshavn...det er alt sammen bare analogi,
men for første gang i mit liv følger jeg bare min intuition ca. 100%
samt "hvad den store lods i den åndelige verden formidler til mig
under min nattesøvn" og som jeg alligevel ikke kan huske når jeg
vågner, men som dog alligevel leder mig på vej under "dagens "vagt"

Bjarne Rasmussen/juni 2022
”Styrmanden fra Strynø” ;-)

11

