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Citater fra Martinus’ artikelserie ”Bisættelse” bragt i KOSMOS i 1935. 

(Hele artikelserien kan også læses i bogen ”Bisættelse” der blev udgivet første gang i 1951) 

 

 
KOSMOS nr. 7/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 14:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php 
 
Med Hensyn til den almindelige Begravelsesform vil den, selvom den i sin nuværende traditionelle Form ikke 
kan siges helt at være Hundrede Procent i Kontakt med den højeste Moral og absolut naturlige 
Handlemaade, være langt at foretrække frem for Ligbrænding. Men af to uundgaaelige Onder maa man 
vælge det mindste.  
Og i Henhold til Verdens endnu fremtrædende, ufuldkomne og forvirrede Begreber om Økonomi og 
Samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige Bisættelse, der vil komme til at gøre sig gældende i det 
kommende internationale Verdensrige (Livets Bogs fjerde Kapitel), hvilken Bisættelse vi senere skal komme 
tilbage til, faa Vanskelighed ved at blive praktiseret af det store Flertal for Tiden. Rent privat vil kun de mest 
velstillede i Samfundet kunne praktisere denne kommende Begravelsesform. Naturligvis vil man kunne 
overvinde Vanskelighederne ved en Sammenslutning. Og Venner af den ny Verdensimpuls og det hermed 
forbundne aandsvidenskabelige Arbejde vil naturligvis tage Sagen op. Men foreløbig vil kun den 
almindelige Begravelsesform staa de fleste udviklede Mennesker aaben. Det vil derfor ikke være uden 
Betydning, hvis man reviderede den lidt. 
 
(teksten kan også læses i 173. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 7/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 14:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php 
 
Ethvert Lig bør naturligvis, naar Døden er absolut konstateret, straks føres til et køligt Kapel. Kisten bør, 
selvom den i dette Tilfælde ikke ligefrem er hermetisk, dog være saa tæt, at ingen Stank, Vædsker eller 
Materier fra Liget kan sive gennem dens Sprækker eller Sammenføjninger og forpeste Luften for 
Omgivelserne. 
Med Hensyn til Udsmykning ved den udviklede Læser allerede her fra Bladet, at Anvendelsen af afskaarne 
Blomster er imod Naturens Love og som Følge heraf ikke kan anvendes af Mennesker med en forfinet 
Samvittighed. Derimod kan man gaa over til, under Højtideligheden, at overdække Kisten med et stort hvidt 
Klæde eller Tæppe. Naar dette er hensigtmæssigt forarbejdet med Guldbroderi og Guldfrynser, vil man ikke 
kunne blive Vidne til en smukkere og mere højtidelig og passende Dekoration. Indenfor Sagen her vil man 
gaa over til at dekorere nævnte Klæde med Hovedsymbolet fra Livets Bog, der jo netop udtrykker: Individets 
Udødelighed, Verdensaltets Uforgængelighed og Guddommens Eksistens. Renere, højere og ædlere Tanker 
kan en Baare ikke indhylles i. Forøvrigt har Sagens Venner da ogsaa allerede begyndt at anvende nævnte 
Symbol paa deres Gravmonumenter og Gravstene. 
Med Hensyn til det førnævnte Tæppe vil man maaske indvende, at et saadant for de fleste vil blive for 
kostbart at anskaffe. Men hertil er der at svare, at Tæppet naturligvis ikke skal begraves sammen med 
Kisten, men kan anvendes flere Gange, ligesom der senere hen vil blive dannet Adgang til at kunne leje 
saadanne Tæpper. 
 
 
(teksten kan også læses i 174. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php
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KOSMOS nr. 7/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 14:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php  
 
Med Hensyn til selve Begravelsen er der noget utiltalende i dette, at Deltagerne henvises til at staa ved det 
aabne Hul i Jorden, den aabne Grav med den opkastede Jordbunke, med dens Rebe, Brædder og andre 
Remedier, afhængigt af Vejr og Vind, i Regn og Slud saavelsom i Frost og Sne. Det kan ikke nægtes, at en 
Højtidelighed under saadanne Forhold meget vanskeligt kan afføde den guddommelige Stemning, den i 
Forvejen dog maa være beregnet paa at tilsigte, rent bortset fra alle de Forkølelses- og Sygdomsspirer, der 
under de samme primitive Forhold faar rig og gunstig Lejlighed til at forplante sig. 
 
(teksten kan også læses i 175. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 7/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 14:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php  
 
Betydelig sundere, skønnere og derfor mere tiltalende vilde det derimod være, hvis Højtideligheden kunde 
afsluttes i Kapellet, og den ellers saa smukke og kærlige Sammenkomst dermed blev fritaget for at blive 
skæmmet af den førnævnte udendørs Tradition ved Graven. 
Jeg overværede engang en Bisættelse. Denne Højtidelighed afsluttedes netop i Kapellet paa den Maade, at 
Kisten, til en smuk Sang fra et skjult Kor, langsomt og automatisk dalede ned i en dertil indrettet Skakt i 
Gulvet og forsvandt foran Forsamlingen. Denne symbolske Foranstaltning var af overordentlig betagende 
Virkning og i fuld Samklang med Begivenhedens særlige ophøjede og alvorlige Natur. Dermed var 
Højtideligheden forbi, og Deltagerne kunde gaa hver til sit. 
At Kisten fra Rummet under Gulvet blev ført videre til en Ligbrændingsovn, hvor Helvedes Død og Rædsel i 
blind Uvidenhed blev sluppet løs paa Millioner og atter Millioner af organisk, animalske Mikroindivider i det 
afsjælede Legeme, kan vi, i Henhold til alt det, vi har faaet at vide om nævnte Proces, naturligvis ikke tage 
til Forbillede. Men der er derimod ikke noget som helst til Hindring for, at ethvert Kapel kunde være 
indrettet paa den ovenfor anførte Maade med en Elevator, hvorpaa Kisten med sit hvide guldindvirkede 
Symboltæppe kunde staa under Højtideligheden og saa, naar Tiden var inde, automatisk sænkes ned til et 
Rum under Gulvet og denne Foranstaltning dermed være den officielle Afslutning paa Ceremonien. 
Fra nævnte Rum kunde saa Begravelsesvæsenet selv besørge det efterfølgende fornødne, saaledes at 
Kistens Anbringelse i Graven og de hermed forbundne Omstændigheder blev selve Ceremonien 
uvedkommende. 
Ligesom man ikke behøver at være tvungen til at se Liget blive placeret i Ilden ved en 
Ligbrændingshøjtidelighed, saaledes behøver man jo heller ikke at være tvungen til at se Kistens 
Anbringelse i Graven og være Genstand for de med denne Anbringelse førnævnte ubehagelige 
Omstændigheder. 
I Henhold til den Hensyntagen til Mikroindividernes Liv, som den nu begyndende aandsvidenskabelige 
Udvikling vil afføde, er det en Selvfølge, at det fremskredne Menneske indenfor denne Udvikling ikke kan 
anvende animalske Lyskilder: Vokslys, Tællelys, Stearinlys o. s. v., idet en saadan Anvendelse i sig selv jo 
vilde være en Ligbrænding for de animalske Mikroindivider eller Livsenheder, som udgør Stoffet i de 
paagældende Lys. (Ogsaa berørt i Juleartiklen i "Kosmos", Nr. 9, Aarg. 1933.) Det elektriske Lys vil derimod 
være det reneste og fuldkomneste og bør anvendes overalt, hvor det overhovedet er muligt. 
Ved at tage Hensyn til de her paapegede Ting ved en Jordefærd er man saaledes med til at hæve sin sidste 
Hilsen til den "afdøde" Slægtning eller Paarørende, Ven eller Veninde op i et Plan, hvor der ikke ved den 
klæber Lemlæstelse, Død, Sorg og Lidelse for noget levende Væsen. Den er blevet en Velsignelse i Kontakt 
med Kærligheden og Livets evige Love. 
 
(teksten kan også læses i 176. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-07indh.php
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KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
  
Før vi nu gaar over til at afslutte Artiklen "Bisættelse", gennem hvilken vi i Realiteten, ligesom i Artiklen "Den 
ideelle Føde", har haft Lejlighed til at faa et lille Indblik i visse Sider af et af den ny Verdensimpuls store 
Punkter "Mikroverdenen", vil vi endnu engang søge at gøre os begribeligt, hvad det egentlig er, der er 
Kærnen i nærværende Artikel. 
Vi er her, ligesom i alt det øvrige af mit Materiale, kommen i Berøring med den Kendsgerning, at Udviklingen 
gaar i Retning af at stimulere Kærlighedens Vækst. Vi har ogsaa her lært at forstaa, at det gennem den 
højeste Visdom, gennem Verdensgenløsere eller Menneskehedens ypperste Repræsentanter er blevet 
demonstreret eller udtrykt, at denne Kærlighed ikke er en blot og bar "Familiekærlighed" med dens 
Afskygninger "Patriotisme", "Nationalisme" e. l., hvilke Former alle er egoistiske eller selviske. 
Da Egoisme eller Selviskhed netop sætter Skel, sætter en Mur, sætter et Panser, sætter Pigtraad, Kanoner 
og Maskingeværer o. s. v. mellem sit Ophav og "Næsten" og har "Ejendomsretten" til højeste Livsværdi for 
samme Ophav, er den en adskillende Realitet, der deler Individerne i flere Lejre eller Grupper. Den skærer 
Verdenssamfundet i Stumper og Stykker. 
 
(teksten kan også læses i 177. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php 
 
Da Fremtidens Mennesker jo vil have en langt højere udviklet Følelse og Intelligens end Nutidens 
Mennesker, har de ogsaa en langt dyberegaaende Forstaaelse eller Virkelighedsfornemmelse af 
Mikroindividerne. Man vil derfor her anderledes lægge Vægt paa et Ligs naturlige Behandling end i vore 
Dage. Der vil i "Planetarriget" (se "Livets Bog"s fjerde Kapitel) naturligvis slet ikke være nogen som helst 
lovmæssig Hjemmel for Ligbrænding. Ja, ikke engang Balsamering vil være tilladt. Man vil med det nøje 
Kendskab, man da har til Mikroindividerne i Liget, sørge for, at de faar al den naturlige Hjælp og Støtte, der 
kan gives dem her fra det materielle Plan, samtidigt med at man ogsaa vil vide at være i Stand til at 
beskytte alt det Levende udenfor Liget for Forraadnelsesprocessens Paavirkning. 
Man vil igennem hermetisk tillukkede Kister fuldstændig isolere Ligene fra al ydre Omgivelse. Og ligesom 
man nu har Urnehaller, saaledes vil man i Verdensriget paa særlige dertil egnede bestemte Pladser have 
mægtige Kistehaller eller "Fællesmausoleer", hvor Kisterne, forsynede med Navn og Data, føres hen, 
indsættes og opbevares til behageligt Skue for de Efterlevende, Paarørende og Besøgende. 
 
(teksten kan også læses i 198. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
 
Dette kan maaske lyde ganske fantastisk og usandsynligt for Mennesker af i Dag, men vi maa huske paa, at 
alle nulevende Slægter vil overfor Verdensrigets Indbyggere kun være primitive "Fortidsmennesker", der 
endnu ikke havde opdaget "Udødeligheden", endnu ikke kendte Mikroverdenens, Materiens, Stoffets eller 
Energiens sande Identitet med Livet, endnu jagende, dræbende, myrdende andre levende Væsener, 
sønderlemmende deres Kød og Indvolde, ædende deres Lig eller Ligrester som "Festmaaltider", serveret paa 
Borde, "udsmykkede" med amputerede, lemlæstede og døende Plantelemmer, suppleret med "Skaaltaler" 
holdt til Nydelsen af giftige og underminerende alkoholindholdige Vædsker samtidigt med Ophold i Lokaler, 
der er inficerede og stinkende af uigennemsigtige Taageskyer. Dunster eller Røg fra giftige Planters 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
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sammenrullede tørrede Blade, der i Form af Cigarer og Cigaretter er blevet den selvfølgelige permanente 
eller uundværlige Lækkerbidsken i enhver Forsamling, i enhver Situation. 
 
(teksten kan også læses i 199. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
 
Det er klart, at man i et Samfund, hvor man i en saadan Grad endnu lever ganske udenfor Fornuftens Love, 
hvor den samlede Verdensøkonomi er ganske uden Administration, hvor enkelte Væsener "tjener" Millioner, 
gaar til Grunde i Fraadseri, Dovenskab og Udsvævelser, andre kan ikke faa Adgang til at tjene til Livets 
nødtørftigste Ophold, gaar til Grunde i Fattigdom, Sult og Nedværdigelse samtidigt med, at der mellem disse 
to Kontraster skabes en blodfyldt, pulserende Næring, Stimulans og Basis for en Samfundets Underverden, 
en Forbrydelsernes Hjemstavnszone, der gør Helvedes Nærhed til en Kendsgerning og Livet til en Parodi paa 
alt, hvad der er ædelt, skønt og fuldkomment, det er klart, at man i en saadan Sfære, hvor man i den Grad 
endnu mangler Respekt for alt Levende, selvfølgeligt ikke kan forstaa en saa simpel Ting som Verdensstatens. 
Fremtidsmenneskehedens naturlige Behandling af dens Lig, dens naturlige Hensyntagen til dens "Døde", dens 
kyndige og skærmende Haand over Mikrokosmos saavel som over Mellemkosmos, og dens Harmoni og 
Kontaktskab med Makrokosmos, dens værende Eet med selve Livet, Naturen og Guddommen. 
 
(teksten kan også læses i 200. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php 
 
I vort "moderne" Samfund, hvor enhver Stat endnu har andre Stater at konkurrere med, hvor enhver Stat 
endnu er indspundet i Pengenes Edderkoppespind, og hvor Produktionen derfor ikke saa meget reguleres 
efter Forbruget som efter Profiten, og hvor denne Profit, som i sin virkelige kosmiske Analyse er ganske uden 
Værdi, er en Illusion, sættes i Stedet for den eneste eksisterende absolute Værdi i Tilværelsen, 
nemlig Arbejdsevnen, vil alt selvfølgeligt komme til at dreje sig om et Spørgsmaal om Penge, om hvad, der 
kan "betale sig". Og mange vil saaledes ved Læsningen af foranstaaende Linier angaaende Verdensstatens 
Bisættelse af dens Lig i hermetisk tillukkede Kister og Fællesmausoleer, indvende, at dette vil være altfor 
kostbart og uoverkommeligt. Men har Verden ikke Sand, Sten og Cement nok til disse Haller? - Har den ikke 
Materiale nok til disse Kister? - Har den ikke ogsaa ensomme Pladser, Ødemarker eller Terræner, der slet ikke 
egner sig til noget andet Brug? - Hvorfor ikke udnytte disse Omraader? Hvorfor ikke indvi deres store Fred og 
Ensomhed til noget smukt og højtideligt i Menneskehedens Tjeneste, til en stille Hvileplads for 
Menneskehedens udslidte og jordiske Rester? Hvorfor ikke give disse Rester af Menneskenes kostbareste 
Redskaber, bygget op af laant Materiale, tilbage til Naturen paa en værdig Maade? Hvorfor netop ikke give 
dem tilbage helt og naturligt? Hvorfor ikke være paa Højde med sin guddommelige Identitet og Herkomst og 
give Mikroindividerne tilbage uskadte, beskyttet og frelst til den Verden og de Forhold, der, for dem er Vejen 
til Livet og Lyset? Hvorfor holde paa primitive Traditioner, saare og opbrænde og dermed skabe Helvede og 
Lidelse for de Milliarder af levende Mikroindivider, der i vore Legemer har faaet anvist Univers eller "Bolig i 
Faderens Hus", der i os skal leve, røres og være, blot fordi det er "moderne" at lade sit Lig brænde? Hvorfor 
ikke netop være med til at gaa de rigtige Veje og repræsentere den guddommelige Lignelse, repræsentere 
dette at være skabt i "Guds Billede"? Og i Særdeleshed, da dette er det eneste, der er i Kontakt med 
Verdenslogiken, det eneste, der virkeligt er "hygiejnisk" og dermed det eneste, der er sundt, det eneste, der 
tilsidst skaber et urokkeligt Lys, en absolut lykkelig Skæbne, en absolut ufejlbarlig Vej til Omgivelsernes 
Kærlighed. 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
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Ja! Det er alle disse Spørgsmaal, der for det udviklede Nutidsmenneske maa gøre sig gældende i Henhold til 
de endnu latente og primitive Samfundsforhold. Men i det kommende Verdensrige, hvor alle Nationer er een 
Stat, een Administration, een Regering, hvis Medlemmer alle er fra en Zone i den højeste videnskabelige 
Eksamenskreds, en Regering bestaaende af Verdens bedste Specialister paa absolut alle Felter, faaet Flertal 
ved Afstemning af Alverdens Mennesker, vil man netop gaa den Vej, som de her nævnte Spørgsmaal antyder. 
 
(teksten kan også læses i 201. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 

KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php 
 
Naar alle Nationer er Provinser i een Stat, er der i Virkeligheden kun eet Folk i Verden. Men naar der kun er 
eet Folk i Verden, er der ingen at føre Krig imod, ingen at sætte Toldgrænser for, ingen at købe af, ingen at 
sælge til. Et Folk er i Princip at ligne ved et Individ. Et Individ kan ikke "handle" med sig selv. Penge mister 
deres Basis for Eksistens, bliver ganske overflødige. Den højt videnskabelige Administration, der vil komme 
til at regere Verden, kan ikke opretholde eller tillade den naive og ganske ulogiske Tradition, vi kender 
under Begrebet "Forretning", som i Virkeligheden kun er maskeret Røveri, er et Middel ved hvilket kunstige 
eller maskerede Næringsveje kan opretholdes. Kunstige Næringsveje vil igen sige Metoder, hvor Individet 
kan tilegne sig Værdier uden at yde Arbejde. F. Eks. en Mand køber et Hus og giver en bestemt Sum Penge 
for dette Hus. Umiddelbart efter sælger han det igen og faar den dobbelte Sum for Huset uden at have gjort 
noget som helst Arbejde for det fremkomne Overskud. Den Spekulation eller Overtalelseskunst, han maaske 
har maattet lægge for Dagen for at opnaa det nævnte Resultat, har intet som helst at gøre med, hvad 
Fremtidsstatens Mennesker vil anse for hæderligt Arbejde. Derfor vil i samme Stat ingen som helst af den 
Slags Transaktioner kunne finde Sted, idet man nemlig forlængst vil have afskaffet alt, hvad der hedder 
"Penge". Kun "Arbejde" kan eksistere som Betaling. Alle Mennesker ejer Materien, Jorden, Materialerne. 
Men det koster "Arbejde" at gøre disse Materialer brugbare i Menneskehedens Tjeneste. Det er den eneste 
naturlige Skranke, der er imellem Individet og Verden. Ved Hjælp af Penge kan Menneskene i vore Dage 
købe sig fri for at udføre det "Arbejde", det koster at gøre Materialerne brugbare til deres eget Livs Ophold. 
Resultatet bliver, at de, der ikke har Penge, maa udføre ikke alene Arbejdet for deres egen Eksistens, men 
ogsaa det Arbejde, de Besiddendes Liv eller Eksistens koster. Dette bevirker igen, at de første bliver udslidte, 
ukultiverede og forældede længe før Tiden, medens de andre bliver overkultiverede, ugidelige, dovne og 
hovmodige. Herfra maa der naturligvis fradrages visse Undtagelser, der gør sig gældende. Men i det Store 
og Hele er Pengenes Resultater netop som her anført. Dette primitive Onde vil ikke tolereres i 
Verdensstaten. Alt koster "Arbejde", men ikke "Penge". Og Arbejdsevner og Arbejdskraft vil der til enhver 
Tid være nok af i Verden, og navnlig da man i Fremtidsstaten i en langt større Maalestok, end nu er 
Tilfældet, vil forstaa at anvende Maskinerne og øvrige tekniske Hjælpemidler, ligesom vi jo ogsaa netop 
bliver Vidne til, hvilken umaadelig Arbejdskraft, der i vore Dage er i Overskud, gaar til Grunde, skaber 
Subsistensløshed, Armod og Revolution. Dette syge Lediggængeri, som Millioner af Mennesker i vore Dage 
er prisgivet, kan umuligt finde Sted i en Verden, hvor der ikke findes "Penge", og hvis eneste 
Betalingsmiddel er "Arbejde". 
 
(teksten kan også læses i 202. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
 
Da "Arbejde" saaledes i Virkeligheden er og bliver et overordentligt billigt Betalingsmiddel, idet alle og enhver 
absolut ikke kan komme uden om at yde sit Arbejdsbidrag til sin egen Eksistens, og der derfor bliver mange 
til at udføre den nødvendige Produktion plus Maskinernes Hjælp, bliver Fremtidens "Normalarbejdsdag" kun 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
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udgørende en ganske ringe Brøkdel af Nutidens "Normalarbejdsdag". Alle faar Raad til et økonomisk 
fuldkomment Liv. I Verdensstaten er Understøttelser, Fattighjælp og Filantropi ganske overflødige og ukendt 
i det praktiske Liv. Kun i dens Historiebøger vil man kunne læse om disse Lysets begyndende Straaleglimt ind 
i det kød- og blodnydende, barbariske Fortidsmenneskes primitive, mørke Verden, der i Dag kendes og 
lovprises som "moderne Civilisation", "Kultur" og "Moral", og hvis sande Identitet som "Hedenskab" endnu 
er skjult for Masserne. 
 
(teksten kan også læses i 203. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
 
I denne førstnævnte lyse og straalende Fremtidsverden, hvorfra man saaledes kan se ned paa vore Dages 
Primitivitet og Ufuldkommenhed, vil ethvert afsjælet Menneskelegeme blive bisat under en for det 
virkelige Menneske standsmæssigt, hvilket vil sige i Kontakt med Naturens Love og paa en for 
Mikroindividerne i Legemet og for det samme Legemes tidligere Jeg eller Aand harmonisk og lykkelig, 
Maade. 
Nævnte Legeme vil komme i sin dertil egnede kunstnerisk og videnskabeligt udførte Sarkofag, blive hensat i 
Verdensstatens eller Folkenes "Fællesmausoleer". Her vil de henstaa i det Spand af Tid, som det 
animalske, organiske Liv i Liget endnu har Betingelser for at kunne opretholde sin Tilværelse i dette. 
Naar disse Betingelser er ophørte, vil der kun eksistere en Art Mineralliv i Liget. Da denne Arts 
Livsenheder eller Mikroindivider bevidsthedsmæssigt er uberørte af ydre fysisk Paavirkning, dog ikke af 
Ild, vil Liget, efterhaanden som det organiske Liv i dette er uddøet, blive rigtigt begravet under særlige 
hensigtsmæssige Forhold, hvor dets naturlige Opløsning paa human Maade vil blive begunstiget. 
Og dette Legeme er saa ikke mere. Et Univers, en Stjernetaage, en Hærskare af Sole med beboede Verdener 
i Form af Mellem- og Mikrokosmos har fuldendt sit Kredsløb, er gaaet over i en højere Verdens straalende 
Atmosfære, hjulpet og bivaanet af sit eget Makroindivid. 
Men over de mørke Ødemarker lyser og funkler Fællesmausoleernes hvide Taarne og Kupler mod Himlen 
som et Monument for Kærligheden. Fredens Engel er gaaet hen over Verden. Og hvor den har gaaet, er 
"Døden" ikke mere, "ej heller Skrig eller Pine". 
 
(teksten kan også læses i 204. KAPITEL i bogen ”Bisættelse” udgivet første gang i 1951) 
 
 
 
- og således afsluttede Martinus sit værk ”Bisættelse” 

udgivet i 1951; måske havde han med sin kosmiske 
bevidsthed ”set” det smukke Taj Mahal mausoleum og 
dets kærlighedshistorie.. 

 
 
 
 
 
 
 
På de næste sider følger jeg lidt op på hvorledes det i 
skrivende stund oktober 2021 forholder sig med et lille udsnit af aktive Fællesmausoleer rundt omkring i 
verden samt min definition på DNV Fællesmausoleum kuppelens betydning/symbolik etc. 

 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
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Brasilien i 1983/2021: 

I byen Santos i Brasilien findes dette gigantiske ”bisættelses-højhus” the Memorial Necrópole Ecumênica 

med plads til over 16000 (sekstentusinde) afdøde, og 

som blev bygget i 1983… se mere i denne artikel 

https://www.elitereaders.com/tombs-with-a-view-at-

the-worlds-tallest-vertical-cemetery/ samt billedet - med 

andre ord er et af store Fællesmausoleer som Martinus 

forudsagde (- i bogen ”Bisættelse”) ville blive bygget i 

fremtiden; faktisk allerede eksisterer; og har gjort det 

længe.. 

 

 

 

Brasilien i maj 2020: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/5/1/coronavirus-surge-in-brazil-brings-coffin-shortage-morgue-

chaos  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elitereaders.com/tombs-with-a-view-at-the-worlds-tallest-vertical-cemetery/
https://www.elitereaders.com/tombs-with-a-view-at-the-worlds-tallest-vertical-cemetery/
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/1/coronavirus-surge-in-brazil-brings-coffin-shortage-morgue-chaos
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/1/coronavirus-surge-in-brazil-brings-coffin-shortage-morgue-chaos
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Brasilien i juni 2020: 

https://www.aa.com.tr/en/americas/brazilian-unions-urge-icc-to-investigate-government-/1925639 

 

 

Mexico i 2020: 

https://www.hindustantimes.com/world-news/coronavirus-hitting-the-americas-hardest-says-who/story-

duLfzss8EUscHXQqPsfbfN.html  

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/en/americas/brazilian-unions-urge-icc-to-investigate-government-/1925639
https://www.hindustantimes.com/world-news/coronavirus-hitting-the-americas-hardest-says-who/story-duLfzss8EUscHXQqPsfbfN.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/coronavirus-hitting-the-americas-hardest-says-who/story-duLfzss8EUscHXQqPsfbfN.html
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Mexico i 2020: 

https://qcostarica.com/photos-coronavirus-overwhelms-cemetery-in-mexico/  

 

 

USA i 2021: 

Her ses facaden af et påbegyndt byggeri af et Fællesmausoleum i USA. Aktive Fællesmausoleer findes der i 

øvrigt en del af i USA. 

 

 

 

https://qcostarica.com/photos-coronavirus-overwhelms-cemetery-in-mexico/
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Holland i 2004/2021: 

I byen Enschede i Holland ligger der et flot og aktivt Fællesmausoleum på Algemene Oosterbegraafplaats 

(https://www.begraafplaats.nl/begraafplaatsen/oosterbegraafplaats-808/ )  

 

 

 

I det nævnte Fællesmausoleum har man siden 2004 givet mulighed for opbevaring af 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.  

 

 

 

 

 

 

https://www.begraafplaats.nl/begraafplaatsen/oosterbegraafplaats-808/
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Australien i 2019: 

I ”Forest Lawn Memorial Park” i Australien bygges disse Fællesmausoleer, se deres web site med mange 

fotos som er taget løbende under byggeriet: https://www.forestlawn.com.au/memorials/crypts-of-the-

resurrection/mausoleum-construction/  

 

Her et enkelt eksempel: 

 

 

Italien/Venedig – Kirkegårdsøen San Michele  

Læs fx her: https://www.fdm-travel.dk/italien/kirkegaardsoeen-san-michele-i-venedig-adriaterhavet-

rejsetip  

 

 

Eksempel på ”gravmur” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forestlawn.com.au/memorials/crypts-of-the-resurrection/mausoleum-construction/
https://www.forestlawn.com.au/memorials/crypts-of-the-resurrection/mausoleum-construction/
https://www.fdm-travel.dk/italien/kirkegaardsoeen-san-michele-i-venedig-adriaterhavet-rejsetip
https://www.fdm-travel.dk/italien/kirkegaardsoeen-san-michele-i-venedig-adriaterhavet-rejsetip
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Turkmenistan – et gammelt personligt musoleum med kuppel bygget i 1400tallet i et øde 

område: https://aboveborders.dk/goezli-ata-mausoleum/  

 

 
Man kommer til at tænke på: KOSMOS nr. 8/1935: artikel ”Bisættelse” nr. 15:15  
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php  
 
(…) Men over de mørke Ødemarker lyser og funkler Fællesmausoleernes hvide Taarne og Kupler mod 
Himlen som et Monument for Kærligheden. Fredens Engel er gaaet hen over Verden. Og hvor den har 
gaaet, er "Døden" ikke mere, "ej heller Skrig eller Pine". (..) 
 
 

 
 

 
Bemærk: I bogen ”Drømmen om de blå kupler” forfattet af Ole Søndergaard i 2019, der er der mange 
flotte fotos af gamle mausoleer i mellemøsten. 

https://aboveborders.dk/goezli-ata-mausoleum/
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1935/kos1935-08indh.php
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Kuppel på model af Martinus personlige mausoleum 

 

Rådsmedlem Henning Laug’s model af det personlige 
mausoleum som Martinus ønskede sig i Klint. Jeg gætter på, at 
det kunne være inspireret af tegningen af det mausoleum til 
højre som findes på Thorvaldsens Museum sammen med 
tegninger af Thorvaldsens kristusfigur som betød meget for 
Martinus.. 

 
 

Se links 

 
 

Thorvaldsens museum 
Stanleys’s udkast til Mausoleum (1805) 
 

 
 

 
https://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne/vaerk/D855  
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/personer/c-f-f-stanley  
Thorvaldsens kristusfigur: https://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne/vaerk/A82 
 
 
NB: 
Det var i øvrigt vigtigt for Martinus at hans kommende personlige Mausoleum skulle have kuppel; hvorfor 
ved jeg ikke, men med hensyn til Martinus personlige mausoleum tillader jeg mig venligst at citere 
nedenstående fra Ole Therkelsens web site https://www.oletherkelsen.dk/ot261-pyramidens-
hemmelighed-i-lyset-af-martinus-kosmologi/  
 
”Før sin bortgang ytrede Martinus ønske om, at hans kiste skulle stå i en lille pyramide. (Se kommende kap. 
10). Det blev drøftet ved flere rådsmøder, og rådsmedlem Henning Laug (1913-1992) lavede en model i 
pap, som Martinus syntes godt om. 
 
Der foreligger en båndoptagelse fra den 5. marts 1970, hvor Martinus havde en lang samtale med 
arkitekt Boe Seest (1916-1983) om den lille pyramide og om indretningen af barndomshjemmet i Sindal. 
Den 11. august 1990, ved 100-årsdagen for Martinus’ fødsel, blev barndomshjemmet restaureret eller 
rettere genopført som det så ud i Martinus’ barndom, og det skete netop efter tegninger, som Boe Seest 
havde lavet ud fra Martinus’ egne forklaringer. 
 
De drøftede også opførelsen og placeringen af den pyramide, som Martinus ønskede opført i Klint, gerne i 
nærheden af Villa Rosenberg, hvor han boede i sommerferien. Efter Martinus’ bortgang ville 

https://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne/vaerk/D855
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/personer/c-f-f-stanley
https://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne/vaerk/A82
https://www.oletherkelsen.dk/ot261-pyramidens-hemmelighed-i-lyset-af-martinus-kosmologi/
https://www.oletherkelsen.dk/ot261-pyramidens-hemmelighed-i-lyset-af-martinus-kosmologi/
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Kirkeministeriet imidlertid slet ikke tillade dette. Enten måtte Martinus begraves i jorden, eller også måtte 
hans kiste placeres i en af de eksisterende krypter eller mausoleer i forbindelse med de danske kirker. 
 
Med hensyn til den lille Martinus-pyramide var der ideer fremme om, at den lille pyramide kunne placeres 
inde i en anden bygning, hvis indre rum evt. kunne laves sekskantet, fordi Martinus jo arbejdede med både 
seks riger og seks grundenergier. Den lille pyramide kunne evt. også placeres inden i en større pyramide, 
som man så skulle kunne gå ind i. Der foreligger i dag tegninger til opførelse af den lille Martinus-pyramide, 
men ikke til den store. 
 
Men når Martinus engang bliver mere kendt, vil man måske kunne få tilladelse til opførelse af et privat 
mausoleum, som det f.eks. er sket med den kendte filmproducent Ole Olsen (1863-1943) på det flotte 
udsigtspunkt Esterhøj i Høve kun 12 km fra Klint. I 1906 oprettede Ole Olsen Nordisk Films Kompagni, hvor 
den første produktion interessant nok var en reportage af Chr. IX’s bisættelse. Kongen blev balsameret og 
bisat i Roskilde Domkirke ligesom en lang række tidligere danske konger og dronninger.” citat slut. 
 
Jeg formoder, at Martinus og arkitekt Boe Seest måske også har drøftet kuppelen på ”Martinus 
mausoleet”, men jeg ved det ikke i skrivende stund. 
 
Well, en kuppel defineres bl.a. som et halvkugleformet tag som typisk spænder typisk over et (stort) rum 
hvis loft følger kuplens inderside og som tilsyneladende udgør en himmelhvælving når man står på 
jordoverfladen og kigger opad.  
 
I hele Det Tredie Testamente har Martinus vist kun nævnt ordet himmelhvælving een eneste gang, og det 
er i en artikel i KOSMOS nr. 7/1948, jeg citerer: 
 
”Herfra fordamper Vandet, bliver til krystalklar Luft, blaa Himmel, hvide Sommerskyer, Morgen og 
Aftenrøde for igen at fortætte sig, blive til Regn, Vaskevand, Kloakpøl og derfra begynde Kredsløbet Forfra 
igen og fortsætte sin lykkebringende Færd og paa ny danne en lysende Himmelhvælving over vore 
Hoveder. Martinus: Menneskeheden og Verdensbilledet (7:12), Kosmos 1948 nr. 7 
 
Ordet stjernehimmel har Martinus derimod ofte benytte i Det Tredie Testamente, fx i Livets Bog, bind VI, 
stk. 2037, hvorfra jeg citerer: 
 
” Guds rige er et treenigt kosmos: mellemkosmos, mikrokosmos og makrokosmos 
 
2037. Vi er allerede igennem Livets Bog blevet indviet i livets store analyser. Vi har set verdensbilledet ud 
fra det mellemkosmiske stadium, hvor vi på en jord ser det fremtræde med en sol- eller stjernehimmel 
som et makrokosmos over os, og dernæst som en bolig for mikrovæsener under os eller som et 
mikrokosmos. Guds rige udgør altså et treenigt kosmos: mellemkosmos der udgør vort fysiske og psykiske 
livsrum i verdensaltet, samt et makrokosmos, der er bolig for selve forsyns- eller guddomsjeget, og et 
mikrokosmos, der er bolig, livsrum eller verdensalt for alle de små 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 så kendte med de to store kosmos: mikrokosmos og makrokosmos, som i virkeligheden er selve 
livets allerhelligste.” citat slut. 
 
 
Ovenstående har inspireret mig til at skrive min spirituelle fortolkning af kuplen på DNV Fællesmausoleum, 
se næste side 
 

https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/kosmos/kosmos/1948/parser.php?fil=kos1948-07-003&nr=64
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Min spirituelle fortolkning af DNV Fællesmausoleum kuplen 

(DNV = Den Ny Verdensimpuls) 

 

Lad mig indlede med følgende citater fra Det Tredie Testamente: 
 

I sit værk Det Tredie Testamente definerer Martinus både makrojeget og mikroindividet. 
 
”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. 
 
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. 
 
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 
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Organmaterie eksisterer "straaleformig" Materie, som ikke tilhører dette og derfor bliver tilbage i 
"Liget". 
 
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 

 
 
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". 
 
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.  
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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. 
 
Martinus: ”Guds rige er et treenigt kosmos: mellemkosmos, mikrokosmos og makrokosmos” 
 
Stk. 2037: ”Vi er allerede igennem Livets Bog blevet indviet i livets store analyser. Vi har set verdensbilledet 
ud fra det mellemkosmiske stadium, hvor vi på en jord ser det fremtræde med en sol- eller stjernehimmel 
som et makrokosmos over os, og dernæst som en bolig for mikrovæsener under os eller som et 
mikrokosmos. Guds rige udgør altså et treenigt kosmos: mellemkosmos der udgør vort fysiske og psykiske 
livsrum i verdensaltet, samt et makrokosmos, der er bolig for selve forsyns- eller guddomsjeget, og et 
mikrokosmos, der er bolig, livsrum eller verdensalt for alle de små 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 så kendte med de to store kosmos: mikrokosmos og makrokosmos, som i virkeligheden er selve 
livets allerhelligste.” citat slut. 
 
Min definition af DNV Fællesmausoleum kuppelen er følgende: 
 
Makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos danner tilsammen en kugle.  
 
Den øverste del af denne kugle symboliserer Makrokosmos, den åndelige verden, stjernehimmelen set 
nedenfra, og det danner  DNV Fællesmausoleum kuppelen. Hertil ankommer 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. Om dette Mikrokosmos’s ”Fødsel 2 proces” skriver Martinus i Livets Bog, 
bind II udgivet i 1939: 
 
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". 
 
På næste side viser jeg det grafisk. 
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DNV Fællesmausoleum bygningen ”set fra siden” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Se også mit dokument ”Rejsen tur-retur gennem Lysets port” 

(https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-

retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf) hvori jeg har citeret fra 

Martinus værk Det Tredie Testamente thi deri har han skrevet meget om hele processen.  

Makrojeg’et ankommer straks i 

den stråleformige åndelige 

verden i sin ”Fødsel 2 proces”. 

Kuppel 

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. 

 

DNV Fælles- 

mausoleum  

bygningen 

DNV Fællesmausoleum krypt/kiste 

 

I sin ”Fødsel 2 proces” ankommer 

Mikrokosmos ”over tid” til den 

stråleformige åndelige verden..! 

 

I sin ”Fødsel 2 proces” ankommer 

Mikrokosmos ”over tid” til den 

stråleformige åndelige verden..! 

 

Kirkegård/begravelsesplads kister/urner 

 

 

https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf
https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf
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DNV Fællesmausoleum for 48 krypter (vers 2.0) 

DNV = Den Ny Verdensimpuls 

 

 

I dokumentet DNV Fællesmausoleum for 48 krypter (vers 2.0) kan man læse mit udkast til et DNV 

Fællesmausoleum. 

På web siten www.discarnation.info kan man læse meget om hvad Martinus har skrevet om emnet 

Bisættelse samt også dette dokument ”Supplement til DNV Fællesmausoleum” vers 2.0 

 

NB: 

Se også mit dokument ”Rejsen tur-retur gennem Lysets port” 

(https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-

retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf) hvori jeg har citeret fra 

Martinus værk Det Tredie Testamente thi deri har han skrevet meget om hele processen.  

 

Bjarne Rasmussen/2021 

Styrmanden fra Strynø ;-)  

 

http://www.discarnation.info/
https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf
https://moskildvad.dk/onewebmedia/Rejsen%20tur-retur%20gennem%20Lysets%20port%20%28web%20PPT%20vers%29.pdf

