
Livet efter livet 



Livet efter livet 

 Overgangen fra den fysiske død  
    til livet i de åndelige verdener 
 Livet i de åndelige verdener 
 Overgangen fra livet i de åndelige 
    verdener til en ny fødsel på fysisk 
    plan 
 
   Hensigt: Livet efter livet viser at  
   der er et formål med livet og hvor- 
   dan dette formål leves bedst muligt 
 



Mulig liv efter døden er det spørgsmål der 
er vigtigst for de fleste mennesker 

 
 Forskning i liv efter døden er et af de 

mindste udforskede  videnskabelige 
emner 



Forskningscentre 
 http://www.windbridge.org/index.htm  
 http://iands.org/home.html 
 http://www.medicine.virginia.edu/clinical/d

epartments/psychiatry/sections/cspp/dops 
 http://www.noetic.org/  
 http://lach.web.arizona.edu/index.htm  
 http://drgaryschwartz.com/index.htm 
 http://www.nourfoundation.com/ 
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http://www.nourfoundation.com/


 

          Overgangen fra den  
                fysiske død til  
          de åndelige verdener 



Videnskabelige undersøgelser? 
 Forskning i nærdødsoplevelser 
 Dødslejevisioner af ”diskarnerede” 
 Spontan kommunikation med afdøde 
 Mediers kommunikation med diskarnerede 
 Forskning i livet mellem livet 
 Regressionsterapi  
 Reinkarnationsefterforskning 
 Instrumental transkommunikation 



Er nærdødsoplevelserne 
bevidsthed udenfor hjernen? 

Det næste jeg husker er, at jeg så ned på 

min krop oppe fra loftet og så mine børn 

kæmpe om testamentet.  



NDO med blinde 

          Gruppe med blinde og sværtseende  
 11blindfødte, 9 blinde fra 5 års alderen, 2 

svært synsskadet. 
                                                 Kenneth Ring & Sharon Cooper 



  Vicki Umipegs nærdødsoplevelse. Efter en tunneloplevelse befinder 
hun sig i en anden verden der består af lys: 

,,Alle bestod af lys, og jeg bestod af lys. Det, som lyset udstrålede, var 
kærlighed. Der var kærlighed alle vegne. Det var, som om kærligheden 
kom fra græsset, fra fuglene og fra træerne.” 

,,Jeg havde følelsen af at vide alting og som om alting gav mening. Jeg 
vidste blot, at dette var stedet, hvor jeg kunne finde svar på alle livets 
spørgsmål, om planeterne og om Gud og alting… Det var som om, 
selve stedet var viden.” 

,,Jeg ved ikke en bønne om matematik og videnskab… Pludselig forstod 

jeg næsten intuitivt beregninger, og den måde planeter bliver skabt på. 
Og det ved jeg intet om… Jeg følte ikke, at der var noget, jeg ikke 
vidste.” 

Alex Riel: Mystik & Videnskab 159-160. 





The Human Consciousness Project  

• The AWARE Study 

   Forsøg over tre år der omfatter 

   1500 patienter med hjertestop 

• Metode: der placeres skjulte symboler, som 

kun er synlige fra lofthøjde  

• Problemet: dem der har haft en NDO var ikke 

i de lokaler hvor symbolerne var ophængt 

• Forsøget er udvidet og forsætter 

http://www.mindbodysymposium.com/  

 

http://www.mindbodysymposium.com/


NDO Aktuelt 

http://www.noetisklivsfilosofi.com/ 

Hjernekirurgen dr. Eben Alexander 

Dr Lloyd Rudy   
Verdensberømt  
amerikansk hjertekirurg 

http://www.noetisklivsfilosofi.com/


Dødendes visioner 
    Doris vision: Pludselig stirrede hun opmærksomt mod 

et område i lokalet, et smil gennemstrålede hele hendes 
væsen. ” Åh herligt, herligt.” Sagde hun. Da hun blev 
spurgt om hvad det var hun så, svarede hun: ”et kærligt 
lys, skønne væsener”. Et øjeblik senere tilføjede hun: 
”Hvorfor, det er far! Åh, han er så glad for at jeg kommer; 
han er så glad. Det ville være perfekt hvis også 
W(hendes mand) ville komme.” Da hendes afdøde far 
var nær fik hun et forvirret udtryk i ansigtet og sagde: 
”Han har Vida med.” Vida var hendes søster som døde 
for 3 uger siden, hvilket Doris ikke havde fået at vide, 
pga. at hun selv lå for døden. 

    Fenwick & Fenwick: The Art of Dying (2008), s. 5. 

 



Spontan kommunikation med 
entiteter der muligvis er afdøde 

Bill og Judy Guggenheim undersøger 
systematisk 3.300 beretninger  om 
menneskers møde med mulige 
afdøde – kaldet ADC-kommunikation 
ADC-kommunikation er 5 gange 
mere hyppigt end NDO 
Nogle cases kan ikke forklares med  
psykologi 
 



Forskning i liv efter døden 

Julie Beischel, PhD 

http://www.windbridge.org/index.htm  

http://www.windbridge.org/index.htm
http://www.windbridge.org/index.htm


Mediers kommunikation med  
            mulige afdøde  

Sammenligning af resultaterne fra 5 medier og 
en kontrolgruppe på 68 personer som forsøgte 
at gætte sig til informationer fra. Fra Gary E. 
Schwartz: The Afterlife experiments. s. 300. 

Gary E. Schwartz 
Professor i psykologi, 
medicin, neurologi,  
psykiatri, og kirurgi. 



PHOTONIC 
MEASUREMENT OF 
APPARENT PRESENCE 
OF SPIRIT USING 
A COMPUTER 
AUTOMATED SYSTEM 
 
 

EXPLORE March/April 2011, Vol. 7, No. 2 



Måling af ikke-fysiske 
eksistenser  

Figure 4. Averaged FFT images of the prebaseline, Spirit 1, Spirit 2, and postbaseline trials 
(upper row) compared with the averaged FFT images 
of the prebaseline, control 1, control 2, and postbaseline trials (lower 
row). 

EXPLORE March/April 2011, Vol. 7, No. 2 



Måling af tilstedeværelsen af en ikke-fysisk 
eksistens 

Figure 5. Means and standard errors of the average pixel brightness 
in the FFTs of the prebaseline, presence of spirit, and postbaseline 
trials of the automation replication experiment.  
 EXPLORE March/April 2011, Vol. 7, No. 2 



Den forvirrede bæver 



Hvor er de åndelige verdener 
henne? 



 

Fysisk univers i tid og rum 

    Kvantevakuum 
    1093 g energi pr. cm3 

 Planck længde 10-33 m 

Uden for tid og rum 



 Hvor er indgangen? 
                  Hvor er indgangen til de åndelige verdener? 



          Måske i kvantevakuum? 



Det Holistiske Universitet 



Teosofi: Planer og energier 



           Det levende væsen  
                 Symbol nr. 6 © Martinus Institut 1981 

  Hvad overlever den fysiske død? 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-6/


Hjernen, oplevelser 
og opleveren 

http://commons.

wikimedia.org/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Cartesian_Theater.jpg


 

        Martinus’ beskrivelse af     
     overgangen fra den fysiske      
     død til de åndelige verdener 



Livet i de åndelige verdener 

 
 

      Som gæst mellem de fysiske liv 
       Som kosmisk bevidst beboer 



Symbol nr.11 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-11/


Bag Martinus’ beskrivelse af 
efterlivet er der en logisk filosofi 

• Urbegæret 
• Kontrastprincippet  
• Reinkarnationsprincippet 
• Livsenhedsprincippet 
• Karma/skæbneprincippet 
• Talentkerneprincippet 
 



Mellemtilstanden 

• Overgangszone mellem den fysiske 
verden og den åndelige verden 

• Tilstande afgør hvor man befinder sig 
• Lige-for-lige-princippet: kun det man er på 

bølgelængde med møder man 
• Alle menneskers forestillingsverdener 

findes her 
• Formål: tilvendes til de åndelige verdener 



Hvad kan man opleve i 
mellemtilstanden? 

• Troende: oplever deres religiøse 
overbevisninger (jf. angsten for helvedet) 

• Ateister: forvirring og oplevelse af verdslige 
ønsker 

• Selvmordere slipper ikke fri af deres 
sindstilstande 

• Spøgelser kan være personer som søger 
tilbage fra mellemtilstanden mod den fysiske 
verden 

• Altid mulighed for hjælp af skytsengle via bøn 



Straffes man i mellemtilstanden? 
• Nej alle kan opleve det de ønsker ud fra 

deres evner, men man kan ønske at 
straffe sig selv! 

• Mulighed for lidelser via oplevelsen af 
lidelsesfulde tilstande 

• Skytsengles suggestion sikre at alle 
kommer videre til de primære åndelige 
verdener 

• Alle fysiske nydelser og begær kan 
tilfredsstilles = mættelse = komme videre 



Den første sfæres mørketilstande  

Humane civilisationsmennesker risikere at 
opleve mellemtilstanden som et mørke pga. 
modsætningen mellem nydelse og 
forfængelighed overfor næstekærligheden 
 

Dyr og naturmennesker som lever ud fra 
instinkter oplever ikke store konflikter her 

 
 
 



Den første sfæres mørketilstande  
   Fanget i fysiske vaner eller psykiske laster fx: 
Mennesker der udtrykker stor negativitet mod 

sig selv og andre 
Mennesker der svælger i kropslig sex, 

sadisme og krig 
Mennesker der altid er kritiske i grotesk 

satirisk form med stærkt antipati mod andre 
 Lystløgnere der blander løgn og sandhed 

sammen og ikke længere formår at skelne  
 



Den første sfæres mørketilstande  

Ofre for religiøse forestillinger pga. troen 
på det ondes eksistens fx evigt helvedet  

Mennesker fyldt af nag og bitterhed  
Dør i melankoli, sorg eller depression  
 

 
 
 



Den længst levende afgud 
Dyrkelse af sig selv og sine  
   egen fortræffelighed. 
Konsekvenser i mellemtilstanden: 
Får let succes med alt  
Men det gør andre også = rivaler 
Mangler publikum = behovet for  
at blive elsket af andre kan ikke  
Opfyldes = ubehagelig tilstand 
 

Tegning v/ Mogens Møller 

,, Alle tænker på sig selv, kun jeg tænker på mig” 
 Piet Hein 



Den anden ”død” 
Paradiszoner der eksisterer side om side med ”mørke 

zonerne” 

Døden fra menneskets dyriske natur = 
renselse via mørkezonerne 

 Personlig mættelse/udlevelse eller 
suggestion bringer personen videre  

 Fødslen ind i en paradistilstand 
 Konflikter opstår når man er i konflikt med 

livets love = evige principper 
 
 



 
Den anden ”død”  

Alle konfliktfrie bevidsthedstilstande har en 
paradiszone 

  
 ”Paradis” er når man lever efter rigernes 

love fx dyreriget eller det rigtige 
menneskerige 

 To slags paradiszoner: irreligiøse 
interesser = fysiske nydelser. Religiøse: 
religiøse paradisforestillinger 



Symbol nr.11 

   Gæstetilværelsen i de åndelige verdener 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-11/


Guds primære bevidsthed 
De åndelige verdener 

Mættelse af den første sfære fører væsenet 
ind i de primære åndelige verdener 

 Præget af åndelige interesser: filosofi, 
videnskab, etik og kunst præget af 
næstekærlighed og livsmening 

 Virker som inspirationskilde for gæsterne der 
skal fødes igen = oplader væsenerne med 
livsenergi = mættes af lyset 

Gæsterne mættes også idet de ikke har 
mange evner her endnu 



Den guddommelige verden er 
nødvendig for reinkarnationen 

    ,, 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. Men alle disse jordiske væsener 
adskiller sig fra "den guddommelige verdens" egne 
eller ordinære beboere derved, at de ikke som disse 
har hjemsted i nævnte verden, men kun er gæster her 
og er hjemmehørende i den fysiske verden eller 
dyreriget.  Livets bog II stk. 385. 

 



Gæst i guddommens værksted  
Skabelsen udfra det gode, sande og det skønne 

 ,,Man ser modeller ikke alene til kommende 
kulturer og væsenssamfund, men man ser også 
ligefrem modellerne til kommende nye 
væsensarter, nye dyre- og mennesketyper af 
hidtil uanede foreteelser, nye planteformer, 

   fysiske verdener. Ja, her myldrer det af funktion 
og virksomhed, men alt er genialitet, alt er 
levende, alt er fuldkomment.  

   Vi er her i Guddommens egen tegnestue eller 
modelværksted. 

      Martinus: Livets bog III, stk. 642 



   

 
 Overgangen fra de åndelige    
      verdener til fysisk plan 



 
Reinkarnationskritik – 

kontinuitetsproblemet 1 
Hvordan kan man være den samme person  

i et nyt legeme? 
    
Tertullian  (c. 160 – c. 220 ) Immortality1950 s. 151 
”Fader ” til den vestlige teologi: ,,Mennesker fødes 
med en sjæl som et spædbarn. Men hvordan kan 
det være at en mand der dør som ældre fødes 
som et spædbarn?... Sjælen burde i det mindste 
komme tilbage i den samme alder som da det 
forlod verden, så den kan fortsætte livet der hvor 
den forlod det.  
   Fortsætter 

Bedstefar rgumentet 



Reinkarnationskritik – 
kontinuitetsproblemet 2 

    Selvom de vente tilbage med præcis  
de samme sjæle, men i forskellige  
kroppe og med forskellige skæbner, så burde 
de medbringe den samme karakter, ønsker 
og følelser som de havde før, da de ikke 
kunne kalde sig den samme sjæl, hvis de 
mangler de karakteristika, som måske 
beviser deres identitet.” 
Tertullian  (c. 160 – c. 220 ) 1950 s. 151  
”Fader ” til den vestlige teologi 

Bedstefar argumentet 



Martinus svar: Talentkerner 
• Talentkerner opbevarer alle vores erfaringer i 

evighedslegemet i X2. De overføres fra liv til liv 
og det tager de første ca. 30 år at overføre dem 

• Du kan se på hele din bevidsthedsudvikling via 
et overblik over de første 30 år – hvilke 
generelle temaer ser du? Og hvordan er du 
kommet videre fra dem i dag? 

• Kender du dine generelle livstemaer – der hvor 
du er på træningsbanen – og arbejder du 
bevidst med dem? 



           Det levende væsen  
                 Symbol nr. 6 © Martinus Institut 1981 

                 Talentkerner 
                       Vores åndelige gener 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-6/


Salighedsriget som gæst 
 Væsenets egen indre verden der i nogen 

grad er omdannet til guldkopier 
Dette skaber en salighed der er identisk 

med energien bag orgasmen = 
ekstaseenergierne/salighedsenergierne 

Denne salighedstilstand bringer gæsten i 
kontakt med inkarnerede væsener i deres 
seksuelle akt. 

Gæsten kan her huske sine 2-3 sidste liv, 
hvilket motiverer til næste inkarnation 



Symbol nr.11 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-11/


Undfangelsen 

    Martinus: ,,Når et diskarneret væsen er modent 
for at skulle inkarnere i fysisk materie, bliver det 
tiltrukket af to fysiske væseners normale 
parringsakt, hvis salighedsudstråling er på 
samme bølgelængde som dets egen 
salighedsudstråling. 

   Og igennem denne kontakt imellem de to 
parringsvæseners salighedsenergi og det 
diskarnerede væsens salighedsenergi 

   sker den proces, der hedder "undfangelse".  
Symbolbog 4 stk .34.18 



Parringsakten eller Guds ånd i mørket 

Symbol nr. 34                           Martinus institut 

http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/symbol-34/


Reinkarnationsforskning  
• Har fundet sted i over 40 år på  
   universiteter 
• Baserer sig på empirisk  
   materiale og videnskabelige  
   undersøgelses metoder 
• Der findes omkring 3000  
   efterforskede cases 
• Formålet er at undersøge om  
   der er belæg for reinkarnationshypotesen 
• Fokus på børns reinkarnationspåstande 

 



Ian Stevensons hovedværk 



James case 

 James tegner krigsfly fra han er to år og får 
hyppige mareridt om hans nedskydning   

 Han har detaljeret viden om dem (navn på 
flytype, understel og dæktryk) 

 Han  kender navnet på en pilot som han hævder 
at være 

 Han kender navnet på et hangarskib  
 Han kan beskrive hvor han blev skud ned og 

hvor hans flyver blev ramt 



James Case 

  Han kan beskrive for-og efternavn 
    på andre piloter fra hangarskibet 
Han har specifik viden om en tegning som 

hans mor i tidligere liv tegnede af hans 
søster 

Han kender hendes søsters kælenavn fra 
barndommen og at han har en ældre 
søster 

 Beskriver ting han ejede i barndommen 
 



Asymmetrien mellem 
mennesket og verden 

     
       En teolog udtalte: 

     ,,Gud har været yderst gavmild       
       med rum, men ikke med tid.” 



Daniel N. Stern: 
Spejling af vitalitetsformer 



Vitalitetsformer 
En uforklarlig medfødt livsglæde og livsgejst  



Vitalitetsformer 



 
Er vitalitetsformerne en rest af suggestionen 

fra skytsenglene i overgangen fra 
mellemtilstandens første sfære, hvormed vi 
får adgang til den højeste ild, som gæst i de 

åndelige verdener? 



Suggestion versus den højeste ild 

    
   Suggestionen gør det muligt at opleve den 

højeste ild fuldt ud, ud fra vores 
nuværende evner, uden at vores lavere 
selviske natur kommer i vejen. 

 
   Pointe: via åndsvidenskaberne bliver vi 

bedre til at opretholde den højeste ild i 
livets modgange på fysisk plan 

    



           Martinus  

           1890 - 1981 

                        Den kosmiske 
bevidsthed beror 
ikke på 
suggestion, men 
på permanent 
adgang til de 
åndelige 
verdener og den 
højeste ild 



Fra etlivskultur til evighedskultur 

• Vi står på tærsklen til en overgang fra en 
kultur der tror på det ene liv til en kultur 
der beror på viden om det evige liv 

 
• Viden om livet efter livet er måske den 

vigtigste faktor for opretholdelsen af 
livsglæde, kærlighed og mening på 
nuværende tidspunkt 

 


