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INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS
Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven
in het wereldbeeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn kosmische
analyses de lezer tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit
wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft Martinus beschreven in zijn levenswerk: het Derde
Testament. Het werd geschreven voor mensen die een verklaring van
het leven zoeken die zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden
kan stellen, op verstand berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat
zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is
toegankelijk voor iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaar
heden in de vorm van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.
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2.8. Het licht en het ideaal van het principe van
het doden
De weg of tocht naar het licht kan ook op een andere
manier getoond worden. Als we de situaties hier op aarde
onderzoeken en naar de relatie tussen de staten kijken
hoe die nu is en hoe die zich zal ontwikkelen, dan hebben we daarmee ook een beeld van de weg naar het licht.
De enorme ramp die we nu beleven (WO II, vert.) is een
rechtstreeks gevolg van het feit dat de regeringen van de
verschillende staten idealen hebben aangehangen die beslist
niet geschikt waren om een behaaglijke toestand voor de
andere staten te creëren. De regeringen van sommige staten
wilden koloniën of rijkdommen hebben van degenen die
meer hadden dan zijzelf en omdat die hun koloniën en
rijkdommen niet goedschiks wilden afstaan, moest dat leiden
tot de wereldbrand die de aarde teistert.
Kijken we naar de individuele mensen dan zien we dat
die ook verschillende instellingen en verschillende idealen
hebben. Sommigen zijn ingesteld op het ideaal van het principe van het doden, geconcentreerd in het begrip ‘macht
voor recht’, terwijl anderen ingesteld zijn op het tegenovergestelde ideaal. Er zijn echter ook mensen die beide
idealen in hun bewustzijn hebben, maar op zo’n manier dat
één ervan gedurende bepaalde perioden de overhand heeft.
Deze mensen hebben vaak belangstelling voor een heleboel
materiële dingen maar omdat bij hen het werkelijke rechts
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begrip nog niet volledig ontwikkeld is, vallen ze vaak ten
prooi aan eerzucht en machtshonger en werken ze met hun
ellebogen om anderen vóór te zijn. De gedachtensoorten die
ten grondslag liggen aan deze toestanden horen thuis in de
lagere zones en veroorzaken onvermijdelijk lijden, angst en
verdriet. Hetzelfde geldt voor de mentale toestanden waarin
het principe van het doden de overhand heeft, dan vinden
de mensen het geweldig om zich te kunnen wreken, te
kunnen haten en vernietigen. Angst en pijn zijn evenwel in
diepste zin de oorzakelijke factoren voor impulsen of ‘gebeden’ gericht tot de eeuwige Voorzienigheid. Zoals gezegd
zijn de mensen met een deel van hun bewustzijn ingesteld
op het tegenovergestelde van het ideaal van het principe
van het doden. Dat ze ook het tegenovergestelde ideaal
van het principe van het doden, namelijk het ideaal van de
naastenliefde, huldigen, laat zien dat ze met een deel van
hun bewustzijn ingesteld zijn op het licht. Het licht is de
nieuwe wereldimpuls door middel waarvan alle wezens de
toestand zullen bereiken die ik kosmisch bewustzijn noem.
Het licht is het zaad waarin ‘alle geslachten der aarde gezegend zullen worden’ (Gen. 12:3). Hierdoor zal iedereen in een
levende communicatie met de Voorzienigheid komen. De
aardse mens is op zijn tocht naar het licht over het algemeen
echter nog niet erg op de Voorzienigheid ingesteld. Hij zal
door de bevrediging van zijn verlangens leren wat hij in
werkelijkheid in zijn schoot droeg. We moeten begrijpen
dat het goddelijk en liefdevol is, dat de mens verlangens en
interesses heeft die duistenis, angst, verdriet en wanhoop
voortbrengen, want zonder de bevrediging van deze verlangens en interesses zou het volledig uitgesloten zijn dat hij
wijsheid zou kunnen verkrijgen. In het stadium waarin de
aardse mens zich bevindt, geldt in zijn algemeenheid dat de
een zijn dood de ander zijn brood is. In dat stadium gaat het
menselijke verlangen ernaar uit om een geweldige materiële
tycoon te zijn. U moet begrijpen dat ik dit alles niet zeg om
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kritiek te leveren, maar om te laten zien wat er daadwerkelijk in het leven plaatsvindt.
2.9. Wereldoorlog in de innerlijke wereld en
wereldoorlog in de uiterlijke wereld
De manifestatie van al deze idealen is in feite een uiting
van lotsgolven die uitgezonden worden, en de geweldige
wereldbrand die wij nu beleven is in diepste zin het gevolg
van deze lotsgolven die terugkeren. We hebben geleerd
dat ‘zoals men zaait zal men oogsten’ (zie Gal. 6:7). Voor de
aarde is de terugkeer van deze lotsgolven nu in volle gang.
Er is nooit eerder op aarde zo’n kolossale ontplooiing van
het principe van het doden geweest en dat zal nooit ofte
nimmer opnieuw komen. Kijken we naar de individuele
mensen, dan gebeurt hetzelfde. Ook hier komen de lotsgolven terug en die zullen bewerkstelligen dat de mensen
een ‘wereldoorlog’ in hun innerlijk zullen beleven. Als de
lotsgolven in zo’n overweldigende hoeveelheid terugkeren,
zullen de betreffende mensen die ze uitgezonden hebben
een toestand van angst en pijn beleven. Er ontstaan duisternis en chaos in het bewustzijn, die precies overeenkomen
met wat ik verteld heb over de soldaat op het slagveld, van
wie zijn gehele ziel een soort schreeuw tot de Voorzienigheid was om hulp. Nadat hij deze duisternis en chaos in zijn
bewustzijn een toereikend aantal keren beleefd had, zodat
het doden van een ander mens nagenoeg uitgeleefd was,
begon hij steeds meer naar de Voorzienigheid te verlangen
om in aanraking te komen met andere krachten die ertoe
konden leiden dat hij orde in zijn bewustzijn kon krijgen.
Als hij orde in zijn bewustzijn heeft gekregen, zal hij geleidelijk aan steeds meer naastenliefde manifesteren, hij gaat
leven om anderen te dienen en niet om zich te laten dienen
(zie Matth. 20:28). Dan komt er harmonie in zijn bewustzijn,
er ontstaat een volledige balans in zijn bewustzijn, zodat al
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zijn bewustzijnscentra op de Godheid gericht worden. Hij
wordt geestesonderzoeker en zijn gehele organisme wordt
een werktuig voor de manifestatie van liefde.
Voor de aarde geldt hetzelfde. Als de geweldige wereldbrand uitgewoed is, zullen alle staten op aarde in harmonie
komen. Alle staten zullen een even groot deel krijgen van
alle verschillende rijkdommen die op aarde aanwezig zijn.
Ze zullen zich allemaal instellen op vrede en harmonie. Alle
regeringen zullen ondergeschikt zijn aan een gemeenschappelijke regering voor de gehele aarde en tegen die tijd zal
het ware mensenrijk een feit zijn op aarde. Dan is de aarde
‘één kudde en één herder’ (zie Joh. 10:16) geworden. Voor
de individuele mens zal dat, zoals gezegd, betekenen dat hij
al zijn bewustzijnscentra instelt op de Godheid. Hij zal dan
begrijpen dat alle levende wezens met elkaar de Godheid
zijn en dat alle wezens door wie hij omringd wordt – ongeacht of dat wezens zijn die tegen hem zijn, die onaangenaam
tegen hem doen, die hem beledigen en over hem roddelen
of dat het wezens zijn die liefdevol en begripvol jegens hem
zijn – allemaal een uitdrukking zijn van iets wat de Godheid
hem wil leren. Dan zal hij begrijpen dat niet alleen hijzelf,
maar alle wezens de gehele tijd, permanent blootstaan aan de
beïnvloeding door de Godheid. Zodra de individuele mens
dat begrijpt, is er niet langer plaats voor verontwaardiging
over iets of iemand, ongeacht hoe die zich gedraagt, er kan
hoogstens sprake van zijn dat hij de rechterwang toekeert
(zie Matth. 5:39). Dat is hetzelfde als het verstand inschakelen. Dan gaat hij zijns weegs en komt niet meer samen met
degenen die geprobeerd hebben hem te beledigen of te irriteren. Het is een teken van de omgangsvorm om de ander
‘naar rechts te laten gaan als je zelf naar links gaat’ (zie Gen.
13:9). Op die manier krijgt de mens vrede in zijn bewustzijn
en krijgt hij er een levendig begrip voor dat alles wat hij aan
onaangenaamheden beleeft Gods bewerking van hem is.
Zolang hij hier geen levendig begrip voor gekregen heeft en
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zijn bewustzijn niet volledig geconcentreerd heeft op al het
goede, het lichte en het volmaakte in het leven, is het duidelijk dat er onrust en oproer, oorlogstoestanden en ziekte
in zijn bewustzijn blijven bestaan. Als de individuele mens al
zijn bewustzijnscentra op de Godheid, op het licht, ingesteld
heeft, dan heeft hij zijn tocht naar het licht volbracht.

2.10. Hoe de tocht naar het licht innerlijk gevoeld
wordt
Nu heb ik u verteld over de tocht naar het licht en ik wil
u nu laten zien hoe deze tocht innerlijk gevoeld wordt. De
tocht naar het licht is hetzelfde als de tocht naar een rechtstreekse instelling op de Godheid. Als je je rechtstreeks op
de Godheid instelt, voel je het gehele heelal, met andere
woorden alle levende wezens, als één enkel wezen, dan
wordt het bestaan één communicatie met één enkel wezen,
de Godheid. Het gehele bestaan wordt één groot gebed
tot de Godheid ‘in de binnenkamer’. Het wordt één grote
concentratie van onze gehele energieontplooiing. Hoe we
ons ook tegenover onze naaste gedragen, het wordt iets
wat we jegens de Godheid doen. En net zoals we helemaal
niets tegenover onze naaste, tegenover de Godheid, kunnen
ondernemen zonder onze waarnemingsorganen te gebruiken, zo kan de Godheid ook niets tegenover ons ondernemen zonder waarnemingsorganen te gebruiken. Wil de
Godheid ons waarnemen, dan moet dat met waarnemingsorganen gebeuren. Wie zijn dan Gods waarnemingsorganen? Dat zijn alle bestaande levende wezens. Als God tegen
ons praat via een van de levende wezens die zijn waarnemingsorganen zijn, dan straalt Hij energie uit. Deze energie
verdwijnt niet in de lege ruimte. Die ontmoet een energiegolf die uitgezonden is door een ander wezen en waar ze
elkaar ontmoeten ontstaat schepping. Hetzelfde is het geval
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met de individuele mens. Niemand kan spreken, eten, horen
of zien zonder energie uit te stralen. Of hij adem haalt, zich
beweegt, denkt, spreekt, eet, drinkt of wat dan ook onderneemt, hij straalt de een of andere vorm van energie uit. Al
deze energieontplooiing zou echter niets betekenen, als het
geen reactie was op een andere energie-uitstraling die vanuit
het centrum van het heelal komt. Waar de energieën van
het afzonderlijke levende wezen in aanraking komen met de
energieën van de Godheid, ontstaat schepping, ontstaat een
reactie tussen de kracht van de Godheid en de kracht van
het afzonderlijke levende wezen. Als u iets hoort en dat met
uw zintuigen opneemt, dan is er een reactie ontstaan tussen
de energie die u met behulp van uw zintuigen uitzendt en
de energie die het wezen uitzendt dat u iets vertelt.

2.11. De volledige communicatie met de Godheid
Als u naar mij luistert, is dat een volledige communicatie.
U analyseert wat ik u vertel en geeft dat een plaats in uw
bewustzijn, en vervolgens richt u uw gedachten misschien
op de ruimte of op andere wezens en ook daar ontstaat een
reactie, er vindt schepping plaats. In de totale reactie op
de omgeving is men in staat verder aan zijn organisme te
werken, zodat het steeds verfijnder en steeds beter geschikt
wordt voor een volledige communicatie met de Godheid.
Voortdurend vindt er een reactie plaats, een samenwerking
tussen iemands eigen energieën en die van de omgeving, de
energieën van de Godheid. Alles wat een mens kan voortbrengen is het resultaat van deze samenwerking. Alle stoelen
waarop u zit, zou de timmerman niet gemaakt kunnen hebben zonder hout. U kunt geen organisme opbouwen zonder
te eten en te drinken, want de schepping van uw organisme
geschiedt niet alleen met krachten van binnenuit vanuit
uw Ik, er is ook iets nodig vanuit uw omgeving, vanuit het
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heelal of van de Godheid. U moet alles van buitenaf krijgen.
Als u adem wilt halen moet u lucht van buitenaf hebben, als
u wilt eten en drinken moet u voedingsmiddelen hebben,
als u wilt horen moet u geluidsgolven van buitenaf opvangen, of het nu bijvoorbeeld het gesprek van andere mensen
is of het gezang van vogels. Wilt u denken dan is dat ook
op basis van iets wat u van buitenaf gekregen hebt, iets wat
u gelezen of gehoord hebt. U kunt dus geen moment leven
zonder de een of andere vorm van energie van buitenaf
aangevoerd te krijgen. Er moet voortdurend een reactie
ontstaan tussen de energie van de Voorzienigheid, die u van
buitenaf aangevoerd krijgt, en de energie die u vanuit uw Ik
uitstraalt.
Het is belangrijk dat u begrijpt dat we niet één seconde
kunnen bestaan zonder samen te werken met de krachten
die ons ter beschikking staan. Dat zijn geen dode krachten,
hoewel veel van de krachten waar de mensen over kunnen beschikken, bijvoorbeeld de natuurkrachten, over het
algemeen als dode krachten opgevat worden. Ze zijn echter
uitingen van de hoogste planmatigheid, ze zijn elk afzonderlijk een heel specifieke vorm van reactie, ze zijn verstandig en logisch georganiseerd en gepland, zodat we, als we
voldoende ontwikkeld zijn, kunnen zien dat ze een boodschap van de Godheid zijn aan ons. Als we het een of ander
beleven kunnen we zien dat het een boodschap is van een
ander wezen en op dezelfde manier moeten we gaan zien
dat alles wat er gebeurt – of het nu heel koud wordt, of het
onaangenaamheden en roddel van andere mensen zijn, of
het woeden van de elementen, wereldoorlog, werkloosheid,
ziekte enzovoorts – een boodschap van de Godheid aan ons
is.
Als ik u nu al deze dingen vertel, is dat opdat u zich
bewust kunt worden van deze boodschap en tot de werkelijke relatie met God kunt komen. Het is noodzakelijk zich
bewust te zijn van al de dingen waar ik u over vertel en ik
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doe dat niet alleen om u kennis te laten nemen van deze
dingen zodat u ermee kunt pronken, maar vooral opdat
u met behulp van deze kennis een werkelijk harmonisch
bestaan zult kunnen beleven en in harmonie kunt zijn met
de wetten van het leven. Het is geen teken van een werkelijk harmonisch leven als u alleen maar theoretisch weet dat
er leven na de dood is. In feite weet u niet waartoe u eigenlijk geboren bent en wat uw lotsbestemming is. U weet niet
werkelijk wat u in de eerste jaren van uw bestaan beleefd
hebt; als u het nu weet, dan is het iets wat u van uw ouders
gehoord hebt. Maar als u kosmisch bewustzijn krijgt, kunt
u onder meer daadwerkelijk beleven dat u na de dood leeft,
en beleven waartoe u echt geboren bent en wat uw lotsbestemming is. Dan krijgt u een werkelijk goddelijke beleving,
dan kunt u deze dingen rechtstreeks vanuit de Godheid
beleven en ervaren, dan kunt u direct antwoord krijgen op
alles waar u de Godheid om vraagt. Dat klinkt u ongeloofwaardig in de oren, maar het is niettemin volkomen juist.
Dan heeft u de tocht naar het licht volbracht, dan bent u in
harmonie met de Godheid gekomen, dan wordt uw gehele
bestaan één grote communicatie met de Godheid, dan praat
u met God zoals iemand met zijn naaste praat, dan wordt
uw gehele gedrag één groot gebed in de binnenkamer.

2.12. Stadia in de tocht naar het licht
Nu wil ik iets vertellen over de verschillende stadia in
de tocht naar het licht, zoals die voor het levende wezen
verloopt vanaf het dier tot aan de ware mens die kosmisch
bewustzijn gekregen heeft.
Het eerste stadium op deze tocht is het statium van het
dier. Als we het bewustzijn van het dier onderzoeken zullen
we zien dat er geen evenwicht is tussen gevoel en intelligentie. Het dier heeft geweldig veel gevoel in vergelijking
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tot het kleine beetje intelligentie waarover het beschikt. Het
leven van het dier berust bijna uitsluitend op instinct en
gewoontebewustzijn vanuit een vorige spiraal. Dit gewoontebewustzijn maakt dat het een angstkreet slaakt wanneer
het in levensgevaar komt. Het dier slaakt puur uit gewoonte
automatisch zijn angstkreet in doodsnood, als alle hoop op
redding verloren is. Deze angstkreet in doodsnood is niet
gericht tot het dier of de jager die hem vervolgt, maar deze
is gericht tot het onbekende. Het dier bezit geen dagbewuste kennis over het feit dat er in het onbekende een
Voorzienigheid bestaat. De angstkreet van het dier in doodsnood is de eerste prille vorm van gebed of van een relatie tot
God. Hiermee is het een klein stukje gevorderd op de tocht
naar het licht.

2.13. De stadia van de natuurmens en van de
gelovige mens
Geleidelijk aan wordt het dier zich steeds meer bewust
van zijn angstkreet en ontwikkelt zijn intelligentie zich,
en dan is het niet langer een dier maar een natuurmens.
Daarmee hebben we het volgende stadium bereikt. De
natuurmens bezit iets meer intelligentie dan het dier, maar
er bestaat nog steeds geen evenwicht tussen gevoel en intelligentie. In vergelijking tot de intelligentie overheerst het
gevoel nog steeds. Dit zorgt ervoor dat het wezen in dit stadium een gelovig wezen is. Het gelooft er vast en zeker in
dat er een Voorzienigheid bestaat, maar het heeft daar geen
realistische kennis over. Hetzelfde geldt voor de beschaafde
mens die naar de kerk gaat. Ook bij hem hebben het gevoel
en de gewoonte-instinctfunctie nog steeds de overhand.
Zulke mensen worden niet in bijzondere mate gereguleerd
door de intelligentie als het over geestelijke gebieden gaat.
Iemand kan heel goed uitstekend zijn op het gebied van
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materieel onderzoek en toch een gelovig christen zijn die
zijn intelligentie niet op geestelijke gebieden kan gebruiken.
In dit stadium begint de Godheid opgevat te worden als
een levend wezen, maar daar weet zo iemand absoluut niets
over. In deze situatie bevinden heel veel moderne mensen
zich die nog op de een of andere manier geloven.

Kerkgangers
in de Bethelehemskerk,
Slijkeinde
(1882),
Vincent van
Gogh

2.14. Het goddeloze stadium waarin de
intelligentie de overhand heeft
In het volgende stadium komen we bij een wezen bij wie
de intelligentie zo sterk ontwikkeld is dat deze de overhand heeft. Ook hier is er een toestand van disbalans. Het
wezen begint nu de verschillende bewustzijnstoestanden met
behulp van zijn intelligentie te reguleren en begint zijn wil
ermee te sturen. Het doet op heel veel gebieden ervaringen
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op, op materieel wetenschappelijke gebieden of op zakelijk
gebied. Het gebruikt zijn verstand overal waar dat mogelijk is en waar het zijn verstand niet kan gebruiken gelooft
het absoluut nergens in. Omdat het in verhouding tot zijn
intelligentie te weinig gevoel heeft, kan het niet in aanraking komen met de geestelijke gebieden en geen hogere
gevoelservaringen krijgen. En omdat het zijn intelligentie
niet op deze gebieden kan gebruiken, sterft het bewustzijn
van een bestaan van God en verdwijnt een tijd lang geheel
uit zijn ziel. Daardoor komt het in een bewustzijnstoestand
waarin het gewoonweg ontkent dat er een God bestaat, of
in het gunstigste geval beschouwt het Hem als overbodig,
wat in feite wil zeggen dat het niet gelooft dat er een God
bestaat. In dit stadium is er geen sprake van dat het wezen
zich tot de Voorzienigheid wendt. In dit stadium kent het
niet zoiets als ‘het gebed in de binnenkamer’. Het vindt
zoiets niet modern en kijkt neer op de mensen die zich met
zoiets bezighouden. Maar dit stadium moest het wezen nu
juist bereiken. Dit stadium vormt het uiterste contrast met
het licht en zonder dat we het uiterste contrast met het licht
beleefd hebben, zullen we nooit ofte nimmer werkelijk prijs
stellen op het licht, op de werkelijke relatie tot God.

2.15. De materialistische wereldbeschouwing
Er is daarom geen reden om deze mensen te verwijten dat
ze zo ver van de Godheid verwijderd zijn als maar mogelijk
en in feite de dood aanbidden. In deze toestand geloven
ze niet dat je de waarheid kunt vinden, tenzij je de gevestigde wetenschappelijke onderzoekmethoden gebruikt, die
bestaan uit wegen, meten en registreren; alle andere manieren om dichter bij de waarheid te komen beschouwen ze
als naïef en onwetenschappelijk. Maar dat is alleen te wijten
aan het feit dat alle andere onderzoekmethoden, bijvoor
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beeld het onderzoek van levensuitingen, hun verstand te
boven gaat. En omdat het niet mogelijk is om maten- en
gewichtenonderzoek op het religieuze gebied te gebruiken
beschouwen ze de realiteiten die tot dit gebied behoren dan
ook als bijgeloof en fantasie. Mensen die aanhangers zijn van
de materialistische wereldbeschouwing, kunnen als ze oud
worden de dood niet rustig tegemoet zien als een vriend of
als een organismevervanging, omdat ze van mening zijn dat
het een teken van naïviteit zou zijn om in een leven na de
dood te geloven, omdat dat naar hun mening niet bestaat.
Toch moet hierbij aangemerkt worden dat het gewoontebewustzijn dat er zowel een God als een leven na de dood
bestaat zich niet helemaal laat uitwissen, het kan hoogstens
een tijdje in slaap gesust worden.

2.16. De relatie tot God bij de stervende materialist
Als een mens die aanhanger is van de materialistische
wereldbeschouwing op zijn sterfbed ligt, ontwaakt zijn
gewoontebewustzijn inzake het bestaan van een God weer,
dan begint hij weer te voelen dat God bestaat en dat hij
verder zal leven na de ‘dood’. Dit gevoel maakt hem rustig, maar dat gebeurt alleen als hij een lang ziekbed heeft
en niet als hij door een ongeluk of iets dergelijks plotseling
sterft. Zolang iemand die de materialistische wereldbeschouwing aanhangt gezond en wel is, bestrijdt hij iedere
vorm van geestelijkheid en beschouwt de materialistische
wereldbeschouwing als de enige weg naar de waarheid, die
de moderne mens waardig is. Maar in de toestand waarin
hij het geloof in God en in de hoogste idealen volledig
ontrouw geworden is, en in plaats daarvan idealen gevormd
heeft op de materiële gebieden die vaak tot het principe van
het doden behoren, is het onvermijdelijk dat het betreffende wezen een overeenkomstig duister lot krijgt in de
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vorm van ernstige ziekten, financiële problemen, ja, misschien zelfs een economische ondergang, werkloosheid,
nood en ellende, over het algemeen allerlei soorten moeilijkheden die zich hier op aarde voordoen. Ik moet hier
ten behoeve van de volledigheid aan toevoegen dat zo’n
wezen heel goed een paar levens kan beleven waarin het
een grote en machtige materiële tycoon is en in rijkdom
en welvaart leeft, maar de lotsgolven, die het uitgezonden
heeft om de idealen aan te hangen die bij het principe van
het doden behoren, zullen onafwendbaar veroorzaken dat
het een ongelukkig lot krijgt en in een toestand geraakt die
overeenkomt met die van de soldaat op het slagveld, zoals
ik u verteld heb. Deze toestand van wanhoop, angst en pijn
is in werkelijkheid een soort schreeuw om hulp tot God,
en vanaf dat moment is iemand in de toestand gekomen dat
hij zijn intelligentie steeds meer op geestelijke gebieden kan
gaan gebruiken.

2.17. Levensuitinguitkomsten en het bestaan van
God als bewust feit
Dan kan hij er niet langer in geloven dat er alleen maar
meet- en weeguitkomsten bestaan. Dan gaat hij inzien dat er
andere soorten antwoorden bestaan, namelijk levensuitingsuitkomsten. Hiermee is hij begonnen de occulte gebieden
te onderzoeken, en daardoor doet hij een heleboel nieuwe
ervaringen op, die de Godheid steeds meer een werkelijk
bewust feit voor hem laten worden. Deze ervaringen zullen ervoor zorgen dat zijn intelligentie op dezelfde hoogte
komt met zijn gevoel, dat ontwikkeld is door alle lijdenservaringen die het aanhangen van de idealen op het gebied
van het principe van het doden hem opgeleverd hebben.
Als de intelligentie ter hoogte van het gevoel gekomen is, is
daartussen een evenwicht ontstaan en in deze evenwichts
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toestand is zijn aangeboren gewoontebewustzijn over het
bestaan van de Godheid volledig in gebruik genomen. Nu
onderzoekt hij al zijn ervaringen met behulp van zijn intelligentie en wordt het hem geleidelijk aan volstrekt duidelijk
dat God bestaat. Nu heeft hij een toestand bereikt waarin
hij dagbewust weet dat God bestaat. Deze toestand noem ik
de kosmisch bewuste toestand. Als het wezen deze toestand
bereikt heeft, zal het in staat zijn de Godheid permanent
te beleven, en dan vindt de beleving plaats die ik ‘de grote
geboorte’ noem.

2.18. Wezens op het fysieke vlak en in de eerste
sfeer en wezens op de hogere vlakken
In de situaties waarover ik u nu ga vertellen, hebben we
te maken met wezens op het fysieke vlak, wezens in de
eerste sfeer en wezens op de hogere vlakken, dat wil zeggen het ware mensenrijk, het wijsheidsrijk, de goddelijke
wereld enzovoorts. De eerste sfeer wordt gevormd door het
deel van het ware mensenrijk dat direct aan het fysieke vlak
grenst. In deze eerst sfeer komen bijvoorbeeld de mensen
wanneer ze overlijden. Maar nu moet u zich realiseren
dat als er sprake is van geestelijke vlakken of sferen, u niet
moet geloven dat u zich op de een of andere bepaalde plek
bevindt. De geestelijke vlakken of sferen vertegenwoordigen
in werkelijkheid in diepste zin toestanden en ze zijn overal
aanwezig.
We hebben veel met de eerste sfeer te maken, want hier
bevindt zich een heerschare aan wezens die tot taak hebben
om onder meer de aardse mensen behulpzaam te zijn om in
verbinding te komen met de Godheid, dat wil zeggen om te
zorgen voor de verhoring van de gebeden die in de binnenkamer gebeden worden. Net zoals we onze medemensen
meestal niet zullen helpen behalve wanneer ze ons er op de
De werkelijke relatie tot God 2
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Symbool nr.
18.
De lotsbogen van het
levende wezen
(© Martinus
Institut, reg.
18)

een of andere manier om vragen en we hun verzoek ook
niet kunnen opvangen zonder onze zintuigen te gebruiken, zo kan de Godheid onze gebeden ook niet waarnemen zonder waarnemingsorganen te gebruiken, en tot deze
waarnemingsorganen behoren onder meer de psychische
wezens in de eerste sfeer. Onze gebeden worden opgevangen door deze psychische wezens, die tot taak hebben alles
te ondernemen wat mogelijk is ten gunste van de verhoring
van onze gebeden, dat wil zeggen van alles wat niet in strijd
is met onze lotsbestemming.

2.19. De lotsbestemming van de mens
Over onze lotsbestemming kan gezegd worden dat we
allemaal een bepaald doel hebben dat we in ieder bestaan
moeten bereiken. Voordat we een nieuwe fysiek organisme
kregen, werd er in de geestelijke wereld bepaald welke som
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aan belevingen en welk doel we in deze incarnatie zouden
moeten bereiken, niet op een aardse manier met notities in
boeken en protocollen, maar het doel werd onder andere
aan de hand van ons lot uit de vorige incarnatie, vanuit het
wereldplan en vanuit de kwaliteit en samenstelling van onze
talentzaadjes geheel automatisch bepaald. We moeten dus in
verband met ons lot in iedere incarnatie een bepaalde som
aan belevingen krijgen en die belevingen moeten we tot
elke prijs doormaken. Als onze eigen lotsgolven terugkeren
vanuit het heelal en ons bewustzijn bereiken, beleven we
dat als een licht of een duister lot, al naargelang de aard van
de lotsgolven die we uitgezonden hebben. Als men vanuit
de geestelijke wereld kan zien dat er bijvoorbeeld onvermijdelijk een reeks duistere lotsgolven naar ons zal terugkeren
en dat er niets aan te doen is, omdat het ervaringen zijn die
we noodzakelijkerwijs moeten krijgen, tja, dan heeft het
geen nut als we bijvoorbeeld bidden om het een of andere
baantje als directeur te krijgen of dat we de hoofdprijs in
de loterij mogen winnen, als dat in strijd zou zijn met onze
lotsbestemming. Het is weliswaar onvermijdelijk dat dergelijke gebeden, zoals ik zojuist gezegd heb, opgevangen
worden door de psychische wezens van wie het de taak is de
aardse mensen te dienen (zie Hebr. 1:14), maar in zulke gevallen zullen de psychische wezens niet kunnen helpen. Over
het algemeen moet gezegd worden dat de wezens op het
psychische vlak vanwaar ze de lotsgolven kunnen zien, helpen zo goed ze kunnen, maar waar ze kunnen zien dat het
een of andere wezen deze of gene beleving moet doormaken en dat het daarom een ongunstige ingreep in zijn (haar)
lot en daarmee in strijd met de levenswetten zou zijn als ze
hulp boden, daar kunnen ze met de beste wil van de wereld
niet helpen.
(Wordt vervolgd.)
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Allan Kardec

Spiritisme en
Allan Kardec

I

André
Stroobant

k denk dat heel veel mensen wel eens iets over de geestelijke wereld gehoord hebben zonder zich dat te realiseren. Al was het alleen maar in het kerstverhaal waarin
de engel Gabriël Maria de geboorte van Jezus aankondigt.
Of anders in de vorm van de medicijnman bij de Indianen.
Of in de vorm van het Orakel van Delphi. Want hoewel
velen dat als een soort koffie-dikkijken zullen beschouwen
heet het dat de priesteressen de boodschap van de goden aan
de stervelingen doorgaven. Trouwens stervelingen is niet
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het correcte woord, want de aardemensen laten wel hun
fysieke lichaam achter maar zijn niet volledig niets geworden, met andere woorden ze leven nog steeds. Martinus
zei dat de mensen hun woordgebruik zouden herzien en
aanpassen naarmate ze meer van het mysterie van het leven
zouden begrijpen. Wij zeggen op een bewolkte dag nog
vaak dat de zon niet schijnt, maar dat is natuurlijk onzin. Hij
schijnt, zoals het spreekwoord zegt, achter de wolken. Voor
het woord dood geldt hetzelfde. Volgens Martinus zou voor
het ter wereld komen het woord ‘geboorte nummer 1’ en
voor het overlijden ‘geboorte nummer 2’ gebruikt moeten
worden, omdat het in beide gevallen een overgang naar
een andere wereld betreft. En als dan de reïncarnatiecyclus
afgerond is, vindt de grote geboorte plaats. Maar dit geheel
terzijde.
Als we het hebben over het spiritisme zoals Martinus daarop
ingaat in zijn artikel ‘De werkelijke
relatie tot God’, dan is er sprake
van het zogenoemde moderne
spiritisme dat halverwege de 19e
eeuw ontstond.
Een belangrijke figuur voor het
spiritisme is Allan Kardec geweest.
Hieronder volgt een samenvatting
van wat daarover in Wikipedia
staat:
“Allan Kardec, pseudoniem van
Hippolyte Léon Denisart Rivail
(1804-1869), was een Frans pedagoog. Hij studeerde aan het instituut van de beroemde professor
Pestalozzi in Yverdon in Zwitserland. Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827), pedagoog, filosoof,
Spiritisme en Allan Kardec

Het graf van
Allan Kardec
in Père-LaChaise, Parijs
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politicus en filantroop wordt als belangrijk pionier voor de
pedagogiek beschouwd. Rivail/Kardec werd al vroeg een
van de meest uitblinkende leerlingen van Pestallozzi, een
intelligente en toegewijde medewerker, die later een grote
invloed zou gaan hebben op het onderwijs in Frankrijk.
Na het beëindigen van zijn studies in Yverdon verhuisde
hij naar Parijs. Hij onderscheidde zich als pedagoog en
verspreider van de leermethode van Pestallozzi. Hij werd lid
van verscheidene wetenschappelijke sociëteiten.
In 1854 hoorde Kardec voor de eerste keer praten over de
draaiende tafels, een populair vermaak van de hogere Franse
kringen. In het begin was hij sceptisch maar zich baserend
op het wetenschappelijke principe dat er geen effect is zonder oorzaak, begon hij verschillende mediums te observeren
en mediamieke fenomenen te analyseren.
Kardec heeft zijn spiritistische leer beschreven in Het Boek der
Geesten (1857), Het Boek der Mediums (1861), Het Evangelie
volgens het Spiritisme (1863), Hemel en Hel (1865), en Genesis
volgens het Spiritisme (1868). Volgens Kardec is het spiritisme
een ‘wetenschap’ betreffende de natuur, de oorsprong en
de bestemming van de geesten, alsmede hun relaties met de
lichamelijke wereld. Het spiritisme zou nog brengen wat
Jezus heeft gezegd met betrekking tot de beloofde Vertrooster: de kennis der zaken, zodat de mens weet waar hij vanCitaat

Er moet voortdurend een reactie ontstaan tussen de
energie van de Voorzienigheid, die u van buitenaf
aangevoerd krijgt, en de energie die u vanuit uw Ik
uitstraalt.
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daan komt, waarheen hij gaat en waarom hij op Aarde is; de
spiritistische leer maakt dat we ons aangetrokken voelen tot
de ware principes van Gods wet en brengt ons troost door
middel van geloof en hoop.
Het spiritisme van Kardec wordt ook wel Kardecisme
genoemd. Zijn graf op de begraafplaats Père-La-Chaise in
Parijs wordt nog steeds druk bezocht.”
Als tegengeluid kon ik niet nalaten ook het volgende uit
Wikipedia mee te nemen (voor wie zich er verder in wil
verdiepen):
“Spiritisme heeft velen aangezet tot bedrog. Het is immers
voor anderen moeilijk te controleren of iemand daadwerkelijk contact heeft met geesten. Rico Bulthuis beschrijft in
zijn – op ware gebeurtenissen gebaseerde – romans De Schim
van Joyce Herfst en Madame Clazina Rooselinde, Clairvoyante
(1949) diverse malafide ‘mediums’.” Hij was ook geïnteresseerd in astrologie en schreef de 12-delige serie ‘Dat bent u
RAM, STIER enz.’ over de sterrenbeelden van de dierenriem, een bewerking van de boekjes van André Barbault. Ik
heb ze met plezier gelezen. Rico Bulthuis (1911-2009) is de
vader van actrice Sacha Bulthuis (1948-2009), bekend van
De Appel, theatergezelschap in Den Haag, en grootvader
Spiritisme en Allan Kardec
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van Aus Greidanus jr. (1975) en Pauline Greidanus (1976),
die ook beide acteren.
Surfend op het net kwam ik een foto tegen van Hindrik
Bulthuis (1865-1945) van wie Rico de derde zoon was.
Deze Hindrik was eerst volapukist (Volapuk, een voorganger van Esperanto) en later esperantist. Hij vertaalde talloze
boeken naar het Esperanto. Erg spraakzaam lijkt hij niet te
zijn geweest, uitgaande van de uitspraak van zoon Rico, die
gezegd heeft dat zijn vader negen talen sprak maar nooit een
gesprek met hem heeft gevoerd.

Rico Bulthuis

Sacha Bulthuis

Aus Greidanus jr.
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Hindrik Bulthuis

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2017
van zaterdag 22 juli tot zaterdag 12 augustus

Week 4: 23 juli - 29 juli – We komen onszelf tegen
Week 5: 30 juli - 5 augustus – De wereldsituatie in kosmisch

perspectief
Week 6: 6 augustus - 12 augustus – Het leven - een hartekwestie
Reserveren via telefoon 00 45 3834 6280, ma t/m do 13.00-16.00 uur,
vrij 9.00-12.00 uur, of e-mail: info@martinus.dk

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

