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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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1.9. De seksuele polen zijn de moederorganen voor
iedere regeling van het gedrag in de vorm van licht
of duisternis
Wil de levensbeleving voor het eeuwige Ik van de wezens
kunnen plaatsvinden, dan is het nodig dat het voorwerp
voor deze beleving, dat wil dus zeggen het ‘leven’, in contrasten voorkomt. Het is het doel van de levensbeleving om
het eeuwige Ik de beleving van de culminatie van gezond
behagen en van het hieruit voortkomende absolute welzijn in kennis en gedrag te geven, die van het wezen een
zon voor zijn omgeving maakt. De vervulling van dit doel
maakt van het eeuwige Ik ‘de mens naar Gods beeld, als zijn
gelijkenis’. Willen zo’n goddelijke levensbeleving en zo’n
goddelijk gedrag echter waargenomen en geschapen kunnen worden, dan moet ditzelfde Ik de mogelijkheid geboden worden om de lijnrechte tegenstelling ervan te beleven.
Deze tegenstelling moet een bestaan zijn, waarin het wezen
niet onmiddellijk een vreugde en zegen voor zijn omgeving
is, maar om zo te zeggen zo’n regelrechte tegenstelling tot
dit gedrag is dat het een doodsvijand voor zijn omgeving
is. Zijn gedrag veroorzaakt doodsangst, verminking, ziekten, nood en ellende, zorgen en verdriet. Deze twee grote
tegengestelde levensbelevingstoestanden beleven de eeuwige
Ikken in de kosmische spiraalkringlopen. Deze worden
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gemarkeerd door het feit dat ze ruimte bieden aan een culminatiezone voor de duisternis en een culminatiezone voor
het licht. Deze twee levensbelevingssferen worden uitsluitend geschapen door de verhouding van de twee seksuele
polen ten opzichte van elkaar in het levende wezen.
We moeten niet vergeten dat er in elk levend wezen
zowel een mannelijke als een vrouwelijke pool voorkomt.
Deze twee polen vormen de moeder- of hoofdorganen
voor iedere bewustzijnsschepping en voor iedere regeling
of schepping van het gedrag in de vorm van licht of duisternis. Ze zetelen in het bovenbewustzijn en lotselement van
het wezen, dat wil zeggen in zijn eeuwige geestelijke of
kosmische structuur. In deze structuur kan het eeuwige Ik
of het eeuwige levende wezen de ondergang of dood van
de fysieke levens overleven en weer in een nieuw fysiek
lichaam geboren worden enzovoort, totdat het eindresultaat
van de reïncarnatie bereikt is en het wezen volmaakt geworden is. De werking van de genoemde twee polen ontplooit
zich zodanig dat ze soms gelijkwaardig zijn in hun functie,
waardoor het wezen als ‘dubbelpolig’ verschijnt, en soms dat
maar een van de polen de sturende is, terwijl de andere pool
in een bijna latente toestand verkeert, waardoor het wezen
dan als ‘eenpolig’ verschijnt. Tijdens de eenpolige toestand
ontstaat de culminatiebeleving van het wezen in de duisternis, terwijl het de culminatiebeleving in het licht beleeft als
het in de dubbelpolige toestand verschijnt. Het begin van de
eenpolige toestand vormt het begin van een nieuw levenstijdperk en een nieuwe spiraalkringloop. Het eindresultaat
van dit levenstijdperk is het godenschemerings- of dag-desoordeelstijdperk van de mensen, dus het tijdperk waarin de
mensheid op het ogenblik leeft.
1.10. Adam en het paradijs of de Hof van Eden
Dit beginnende levenstijdperk kan symbolisch weergegeven worden met het bijbelse verhaal over Adam, het paradijs
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en de schepping van Eva. Omdat het levende wezen eeuwig
is, kan het beslist geen begin gehad hebben. Er kan enkel
een begin en een einde zijn aan gedeelten of tijdperken van
levensbeleving om plaats te maken voor nieuwe belevingstijdperken. Als de Bijbel vertelt dat Adam zich in de Hof
van Eden bevond, waar helemaal geen ‘kwaad’ bestond – de
leeuw liep naast het lam en alles ademde absolute vrede en
absoluut geluk – geeft dat juist in principe de bestaansvorm
aan waarin de wezens zich aan het einde van een voorafgaande spiraalkringloop bevinden. Dit afsluitende tijdperk
wordt in Livets Bog het ‘zaligheidsrijk’ genoemd. Dit zaligheidsrijk is het paradijs. Hier zijn alle wezens dubbelpolig, maar ze zijn verzadigd geraakt van de kracht van deze
toestand op het uiterlijke bestaansvlak. Ze leven alleen in
de herinneringen van hun belevingen in de spiraal die ze nu
gaan verlaten om een nieuwe spiraal binnen te gaan. Deze
wezens hebben het vermogen voor uiterlijke manifestatie
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allang verloren door het tot oververzadiging beleven van het
hoogste geluk en de hoogste zaligheid vanwege hun dubbelpolige toestand op de hoog boven het fysieke bestaan
verheven geestelijke bestaansvlakken. Daarom moeten ze nu
helemaal van onderafaan beginnen met incarneren in fysieke
materie om daarin een organisme en zintuigen te ontwikkelen om weer in de uiterlijke wereld te kunnen beleven.
Deze beginnende nieuwe wezens zien we hier op aarde het
plantenrijk vormen. De Ikken van het plantenrijk vormen
ieder afzonderlijk de vanuit het zaligheidsrijk in het plantenrijk geïncarneerde ‘Adam’. Deze Adam heeft natuurlijk
nog geen noemenswaardig fysiek bewustzijn. Dat moet hij
nu ingeblazen krijgen door middel van allerlei klimaatomstandigheden en fysieke levensomstandigheden in de fysieke
wereld. Maar ook al heeft deze Adam niet meer uiterlijk
fysiek bewustzijn dan het kunnen vermoeden van zijn uiterlijke toestand in de vorm van behagen en onbehagen, daartegenover heeft hij zijn gehele herinneringswereld van een
voorafgaande spiraal om in te leven. Dit geestelijke bestaan
is dus het dagbewustzijn van de plant of van deze Adam.
1.11. Om de duisternis te kunnen beleven moet er
een situatie met concurrentie en jaloezie ingevoerd
worden
Deze in de uiterlijke wereld nog bijna bewusteloze Adam
moet zijn nieuwe bewustzijn nu verwerven door het beleven van de contrasten van de duisternis; hij staat immers op
de drempel naar het deel van de spiraalkringloop, waarin
het wezen de culminatie van de duisternis moet beleven om
zo het vermogen te verwerven om de culminatie van het
licht in het laatste tijdperk van de nieuwe spiraalkringloop te
beleven. Maar wil het wezen de duisternis kunnen beleven,
dan moet er de voorwaarde voor geschapen worden dat het
situaties kan beleven waarin het zijn naaste niet kan liefhebben als zichzelf. Deze situatie wordt in de Bijbel weergeHet hoogste vuur: 1. Door het domein van de seksuele polen
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geven daar waar deze God laat zeggen dat het niet goed is
voor de mens om alleen te zijn (Gen. 2:18). Wat hier met
‘alleen zijn’ aangeduid wordt, is in feite hetzelfde als te zeggen: Het is niet goed voor de mens dat er maar één soort is.
Er moet ook een soort mensen geschapen worden die voor
de mens een levensvoorwaarde wordt om belangstelling
voor te hebben en om van te houden, en een soort voor
wie afstoting gevoeld wordt en van wie hij daarom niet kan
houden. Door zo’n situatie in te voeren onder de wezens
die Adam in het paradijs vertegenwoordigde, zouden er
concurrentie, jaloezie en afgunst ontstaan, die de wortel
voor het kwaad in de wereld zijn. Door de invoering hiervan werd het voor de wezens mogelijk om de psychische
toestand te kunnen scheppen en beleven die moest eindigen
met het krijgen van het duivelbewustzijn dat de oorlog van
iedereen met iedereen oftewel het tijdperk van de godenschemering of van de dag des oordeels kan veroorzaken.
1.12. De schepping van Eva
Maar hoe is deze situatie geschapen? Ja, hier komen we
terug bij de symbolische verklaring van de Bijbel, dat God
Adam in een diepe slaap liet vallen. Ondertussen nam Hij
een rib uit Adam en veranderde die in een vrouw, die de
Bijbel de naam Eva geeft. Natuurlijk is deze verklaring
alleen maar een symbool voor iets wat in werkelijkheid
plaatsgevonden heeft en wat ook in het heden plaatsvindt
en in alle eeuwigheid zal plaatsvinden. En het is een geniaal
symbool. Het kan door de heel primitieve of nog naïeve
mens letterlijk opgevat worden, maar de ontwikkelde mens
geeft het een prachtige, logische verklaring voor het Evamysterie. Dat God Adam in een diepe slaap liet vallen, toont
ons Adam in de toestand van het plantwezen. Plantwezens
zijn in heel hoge mate slapende wezens. Ze kunnen in
het gunstigste geval niet meer dan behagen en onbehagen
vermoeden door middel van de toestand van hun nog zeer
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onvolmaakte fysieke organisme. Buiten het vermogen om
te vermoeden hebben ze op het fysieke vlak geen wakker
dagbewustzijn. In deze slapende Adam, met andere woorden in deze slapende wezens die oorspronkelijk dubbelpolig
waren, stagneert in zijn innerlijk, dat dus het innerlijk van
de plant is, de ene pool. In sommige wezens is dat de mannelijke pool en begint de vrouwelijke pool te groeien. Door
deze groei wordt Adam, dat wil zeggen het oorspronkelijke
kosmische wezen, een vrouwelijk wezen. In andere slapende
‘adammen’ of plantwezens begint juist de mannelijke pool
te groeien om uiteindelijk het bewustzijn van de wezens te
beheersen. Deze wezens worden een mannelijk wezen. We
zien dus hier dat de schepping van Eva een innerlijke organische omvorming van Adam was. Deze omvorming resulteerde in de schepping van het mannelijke en van het vrouwelijke wezen. Het begrip Eva staat in kosmische belichting
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niet alleen voor het ontstaan van het vrouwelijke wezen of
de vrouw, maar vertegenwoordigt in even hoge mate de
schepping van het mannelijke wezen of van de man. Het
begrip Adam staat voor het kosmische wezen in de eindfase
van een spiraaltijdperk, waar het op het punt staat om het
begintijdperk van een nieuwe spiraal binnen te gaan. Vanaf
dat moment bevinden de wezens zich in een situatie waarin
ze steeds meer voorbeschikt zijn om datgene te doen wat
de Bijbel de ‘zondeval’ noemt. We zullen nu echter begrijpen dat het in kosmische zin geen zondeval was maar een
absoluut levensvoorwaardelijke noodzaak, opdat het levende
wezen opnieuw een enorme tijdsperiode in de culminatie
van de stralenglans van de Godheid zal kunnen beleven.
1.13. ‘Zonden’ zijn onvolmaakte handelingen
voortgebracht uit kosmische onwetendheid
Zoals eerder vermeld draaien alle krachten in de wezens
er nu om om hen zover te ontwikkelen dat ze een moordend wezen kunnen worden. Naarmate het plantwezen
zich ontwikkelt, zien we wezens die het principe van het
doden dan al tot ontplooiing kunnen brengen. Deze planten
noemen we vleesetend. Dat de ontwikkeling voor de veranderde Adam die kant op zou gaan, van dubbelpoligheid naar
eenpoligheid, daar hebben we ook de symbolische woorden van de Bijbel voor. Er wordt namelijk van de zondeval
gesproken. Wat is de ‘zondeval’ in feite voor een verschijnsel? Het is een symbolische uitdrukking voor mismanifestaties. Echte ‘zonde’ bestaat helemaal niet. Alles wat onder
het begrip ‘zonde’ of het ‘kwaad’ valt, kan enkel en alleen
voortgebracht worden uit kosmische onwetendheid. Alle
bestaande handelwijzen kunnen alleen voorkomen als uiting
van de specifieke bewustzijnstoestand en ontwikkelingstrede
van het wezen, die weer hetzelfde zijn als een uiting van
de onvolmaakte bewustzijnstoestand van het betreffende
wezen. Vanuit deze meer of minder onvolmaakte bewust
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zijnstoestand handelen alle levende wezens die geen volschapen mensen geworden zijn. Volmaakte mensen kunnen
natuurlijk alleen handelen vanuit de naleving van de wet van
het leven: de naastenliefde. De mensen leven echter vanuit
het bijgeloof dat onvolmaakte handelingen ‘zonden’ zijn.
Hierin worden ze vanuit bepaalde religieuze gemeenschappen gestimuleerd – ook in het christendom heeft men deze
opvatting en gaat men ervan uit dat deze ‘zondige’ handelingen na de dood leiden tot een eeuwige verdoemenis en
een eeuwige straf in het vuur van de hel en ook dat men
fysiek gezien bepaalde onvolmaakte mensen ‘misdadigers’
noemt en hen straft met terechtstelling, gevangenneming of
levenslange opsluiting.
Ongeacht hoe tegenwoordig ook wordt gedacht over
de onvolmaakte mensen, die vanwege hun onvolmaakte
toestand de gewone door de mensen opgestelde juridische
wetten overtreden, toch is hun handelwijze enkel en alleen
uitgevoerd als gevolg van de beperking van hun ontwikkelingstrede. Het ontwikkelingspeil en de hieruit voortkomende maatstaf voor gedrag, die de mensen in hun ontwikkeling niet bereikt hebben, daar kunnen ze onmogelijk naar
handelen. Ze kunnen alleen experts zijn in de sfeer van de
trede waartoe ze behoren en niet in die van een hoger liggende trede. Daarom zijn ze in wezen in absolute zin niet
‘zondig’, maar ‘fout’ in verhouding tot de volmaaktheid die
ze nog niet bereikt hebben en daarom niet in hun manifestatie kunnen tonen. Maar de fouten oftewel de meer of
minder onaangename gevolgen of lotssituaties die deze fouten de veroorzaker bezorgen, geven hem ervaringen of kennis over deze fouten. Het wezen kan leren om herhaling van
zulke fouten te voorkomen. Zolang het wezen kosmisch
gezien onvolmaakt is, zal het zijn fouten blijven maken en
een overeenkomstig ongelukkig lot krijgen op de gebieden
waarop het nog onwetend is.
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1.14. De slang, de zondeval en de verdrijving uit
het paradijs
Het zijn, zoals vermeld, deze fouten die als de ‘zondeval’ opgevat worden. Maar dat was nu juist het voorlopige
doel van de schepping van Eva oftewel de poolverandering,
waardoor het wezen een eenpolig wezen werd, zodat het
helemaal geen mogelijkheid had om in ware zin liefdevol
te zijn. Daarentegen werd het principe van het doden een
levensvoorwaarde voor het wezen. Hoe zouden roofdieren
kunnen leven als ze geen vlees konden krijgen? Hoe zouden
planteneters moeten leven als ze geen gelegenheid kregen
om planten te doden? En hoe zouden de wezens zich van de
hieruit voortkomende meer of minder dodelijke gevolgen
moeten vrijwaren? Natuurlijk alleen de allerhoogst ontwikkelde mensen, mensen die zich tot dubbelpoligheid ontwikkeld hebben en de volmaakte mensen naar Gods beeld,
als zijn gelijkenis geworden zijn, kunnen volledig leven
van voedsel dat vrij is van moord. Het vruchtvlees rond de
pitten in rijpe eetbare vruchten is voor de volmaakte mensen bedoeld en dit voedsel geeft absoluut geen ongunstige
gevolgen.
Dat de duistere bestaansvorm een schakel is in Gods plan
met de mensen, blijkt ook uit de symbolische taal van de
Bijbel, waar het heet dat ‘de slang Eva verleidde’. Er staat
dat de wezens niet van de boom der kennis van goed en
kwaad mochten eten. Omdat dit nu juist de bestaansvorm in
de spiraalkringloop was, waarin God de wezens geschapen
had om hen eenpolig te laten worden, is de aanduiding ‘verboden’ verkeerd. Het was namelijk de bestaansvorm, waar
de wezens nu noodzakelijkerwijs doorheen moesten in de
spiraalkringloop. Dat wordt ook bevestigd door de woorden
van de ‘slang’ tot Eva. Deze deelt haar mee, dat de wezens
niet zouden sterven door van de boom der kennis te eten,
ze zouden juist het vermogen krijgen om tussen goed en
kwaad te onderscheiden en om daardoor net zoals God zelf
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te worden (Gen. 3:1-5). Dat komt helemaal overeen met het
Illustratie:
plan van God om het wezen ‘naar zijn beeld, als zijn gelijke- Bert Bouman
nis’ te scheppen. Dat deze bestaansvorm niet kon plaatsvinden in de bestaansvorm waarin Adam in het zaligheidsrijk
verkeerde en die ook in de hoogste geestelijke en goddelijke
sferen oftewel het werkelijke paradijs in de spiraalkringloop
voorkomt, spreekt natuurlijk vanzelf. Zolang de wezens in
de zone van het principe van het doden op het fysieke vlak
moesten leven, moesten ze zich ook buiten het paradijs
bevinden.
1.15. De eenpolige verliefdheidstoestand bij het
dier
Omdat deze beginnende wezens in de nieuwe spiraal nog
geen noemenswaardig vermogen hadden om elkaar lief te
hebben, zou hun bestaan totaal vreugdeloos geweest zijn, als
dit bestaan überhaupt al had kunnen voorkomen. Maar midden in deze sfeer van duisternis is de wezens de gelegenheid
geboden om een lichtflits van het paradijs te beleven dat ze
verlaten hadden. Door hun poolconstellatie als eenpolige
wezens zijn ze ervoor geschapen om wezens van het tegenHet hoogste vuur: 1. Door het domein van de seksuele polen
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overgestelde geslacht te kunnen liefhebben. De liefde, die
hieruit voortkwam, was een op kunstmatige manier gestimuleerde, organische toestand. Met behulp van de werking
en productie van secreten in het fysieke organisme werd een
honger of verlangen naar een samenleving, dat wil zeggen
een paringstoestand, met een wezen van het tegenovergestelde geslacht gecreëerd. En als die honger weerklank vond
bij zo’n wezen ontstond de sterke sympathie die leidde
tot een huwelijk en tot de stimulans tot voortplanting en
bescherming van de nakomelingen, zodat de wezens fysieke
organismen konden blijven krijgen, als ze vanuit het geestelijke vlak op het fysieke vlak moesten incarneren. Dat deze
toestand geen liefde is, blijkt uit het feit dat zij niet onvoorwaardelijk is. Zij vereist namelijk als antwoord de verliefdheid van de andere partij, anders wordt de paringstoestand
of het huwelijk ongelukkig. Maar pas veel verder in de
ontwikkeling is er vooral sprake van ongelukkige huwelijken. De dieren leven veel gelukkiger in hun huwelijk of
paringsgerichte samenleving dan de mensen. Maar dat heeft
ook zo zijn oorzaken, die in het goddelijke plan van Gods
schepping van de mens naar zijn beeld ingecalculeerd zijn.
1.16. Het bewustzijn van het dier en de zone van
de gelukkige huwelijken
Omdat de dieren niet het grote denkvermogen hebben
dat de mensen door ontwikkeling verkregen hebben, en ze
geen zorgen hebben voor de dag van morgen of geen verdriet over het verleden zoals de mensen, maar hoofdzakelijk
in het nu leven, leven ze enkel voor hun paring en nakomelingen en zijn ze heel gelukkig. Ondanks het feit dat ze
voortdurend op hun hoede moeten zijn voor doodsvijanden
die jacht op hen maken, omdat hun organisme als voedsel
voor hen kan dienen, denken ze daar niet aan. Dat doen ze
alleen op het moment, dat er zich een drama voltrekt en
een wezen om het leven wordt gebracht door een sterkere
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vijand. De dieren die er getuige van zijn, vergeten het snel,
meteen nadat het drama voorbij is. Natuurlijk kan het nog
wel wat pijn geven bij het wezen van wie de partner of
de nakomelingen geroofd zijn, maar het vermogen om te
treuren komt bij de dieren nog niet heel algemeen voor.
Daarom zijn de dieren veel gelukkiger dan de mensen. Ze
zijn, zoals we zullen zien, ook nog niet zo ver van het paradijs verwijderd en nog niet zover in de duisternis gekomen
als de mensen.
In het dierenrijk komt de paringstoestand in zijn meest
volmaakte vorm voor. De dieren zijn om zo te zeggen voor
niets anders geschapen. Hun hele leven draait alleen om het
beleven van deze toestand. De paringstoestand is voor hen
in veel grotere mate dan voor de mensen een toestand van
licht. Natuurlijk maken de dieren veel lijden mee van de
kant van de natuur zoals honger, kou en strijd met andere
soorten. Maar omdat hun bewustzijn of geest nog zo onontwikkeld is dat ze niet zoals de mensen in intellectuele banen
kunnen denken, kunnen de gebeurtenissen die ze meemaken hun levensvreugde en gedachtentoestand of psychische
gesteldheid niet in de war brengen zoals bij de mensen, die
heel erg gedeprimeerd kunnen zijn, zelfs in gevallen waarin
ze het in fysieke zin uitstekend maken. De leeuwerik zingt
boven de groene weiden, de merel laat zijn trillers in de
bosjes klinken, de koekoek roept in het bos en de dieren
dwalen in vertrouwen over de vlakten, hoewel het doodsgevaar overal loert. Als een blikseminslag kan de dood hen
overvallen en moet een wezen ten prooi vallen aan de
honger of drang tot verzadiging van een overmacht. Maar
in een oogwenk is het gevaar ook weer voorbij en de vogels
zenden hun prachtige tonen weer ten hemel en de dieren
grazen rustig verder. Jazeker, de dieren zijn nog niet zover
gevorderd in de verdrijving uit het paradijs. Ze vormen ‘de
zone van de gelukkige huwelijken’.
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2.1. Van dubbelpoligheid naar eenpoligheid
Ik heb nu verklaard hoe alle levende wezens een eeuwige
tocht door kosmische spiraalkringlopen maken en hoe ze
door zo’n spiraal voortbewogen worden door de seksuele polen die het mannelijke en het vrouwelijke principe
vertegenwoordigen. Ik heb verklaard hoe Adam in werkelijkheid geen benaming is voor een man of een vrouw.
Adam is daarentegen de uitdrukking voor een wezenstoestand waarin de levende wezens zich bevinden als ze een
spiraalkringloop doorlopen hebben en verzadigd zijn van
hun bewustzijnsvermogens, waardoor ze zich niet meer in
de uiterlijke wereld kunnen manifesteren. Daarna kunnen
ze alleen in hun herinneringen leven. Deze belevingstoestand is een zaligheidsbeleving. Deze toestand van zaligheid
is het paradijs waarin Adam leefde. Ik heb verder verklaard
hoe de Bijbel van dit paradijs zegt dat het een rijk van vrede
is, omdat de leeuw naast het lam ligt, wat wil zeggen dat
er in deze sfeer absoluut geen enkel kwaad gemanifesteerd
kan worden. Ja, het wezen kan helemaal niets naar buiten
toe in de uiterlijke wereld beleven, want zijn zintuigen
van dit laatste deel van de spiraal zijn allang opgehouden te
bestaan. Daarom kunnen de wezens of daarom kan Adam
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onmogelijk waarnemen in de uiterlijke wereld. Ik heb ook verklaard
hoe Adam door zijn poolverandering
van dubbelpolig naar eenpolig, door
middel van de schepping van Eva, de
slang, de zondeval en via het plantenrijk het dierenstadium bereikte, waar
het doden een levensvoorwaarde
was om te leven. Bovendien heb ik
verklaard dat de paringsdrift en de
voortplanting het wezen een beleving
gaven van het lichtbestaan of van
paradijs dat ze nu verlaten hadden.
Maar buiten dat was het leven van
de dieren het begin van een bestaan
in de duisternis waarin het dierlijke
of het doden in het bestaan zijn culminatie zou bereiken en
miljoenen malen versterkt zou worden.
2.2. De mensen moeten het verschil tussen dier en
mens leren kennen
We hebben nu het stadium in de kringloop bereikt,
waarin de aardse mensen zich tegenwoordig bevinden. We
zien dat hun bewustzijn ver boven dat van de dieren uitgegroeid is, hoewel we ondanks dat moeten toegeven dat
ze nog heel onvolschapen of onvolmaakte wezens zijn. Ze
staan er nog heel ver vanaf om drager te zijn van de goddelijke bewustzijnstoestand die het doel is waartoe ze zich
moeten ontwikkelen. Dat ze mensen geworden zijn, is, zoals
eerder verklaard, te danken aan de beginnende poolverandering om vanuit eenpoligheid, zoals bij de zuivere dieren,
een mens te worden. Alles wat tot het begrip de aardse mens
gerekend kan worden, is dus een beginnend dubbelpolig
wezen. Met name deze beginnende nieuwe pooltoestand in
het wezen heeft de omvorming van dier tot mens bewerkHet hoogste vuur: 2. Godenschemering, de dag des oordeels of de hel
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stelligd. De beginnende omvorming van de wezens van dier
tot mens werd de inleiding tot de beleving van de duisternis
of de beleving van de tijd van verdrukking (Matth. 24:15) of
grote benauwdheid (Dan. 12:1) door het wezen. In de aardse
mens zien we het omgevormde dier, maar de omvorming
is nog niet helemaal voltooid. De grote massa bestaat uit
mensen die nog niet klaar zijn met de dierlijke mentaliteit
en die de menselijke mentaliteit maar binnen een bepaald
beperkt gebied bezitten. Als de mensen de wereld waarin
ze leven, en het algemene, menselijke bewustzijnsniveau
dat hen omringt en waartoe ze elk afzonderlijk in meer of
mindere mate behoren, willen begrijpen, is het absoluut
nodig dat ze het verschil tussen dier en mens leren kennen.
Als de mensen iets willen doen aan hun ongelukkige lot, de
oorlog willen afschaffen, met elkaar in vrede willen leven
en het absolute geluk willen beleven, is het noodzakelijk dat
ze leren de moraal te zien die de Godheid hun door middel
van de natuur en het eigen dagelijkse leven van de mensen
voorschrijft. De moraal die uit de processen van de natuur
en uit de ongelukkige lotssituaties van de mensen afgeleid
kan worden, leidt hen tot de volledige menselijke volmaaktheid. Het is daarom van het grootste levensbelang dat de
mensen de moraal leren die zijn absolute wortel in de werkelijkheid heeft en niet in blinde, verdwaasde fantasieën.
2.3. Als de mug tegen de orkaan ingaat
Omdat de eigen taal van het leven of van de natuur als
feit laat zien dat de aardse mens aan een ontwikkelings- of
omvormingsproces onderworpen is en daarom bewerkt
wordt om een doel te zullen vervullen oftewel een specifiek
eindresultaat te moeten bereiken, zal het voor de mensen
veel gemakkelijker zijn als ze zich bewust worden van het
doel of de bedoeling van de Godheid of van het leven met
de mensen. Als de mensen tegen dit doel ingaan, wat ze
namelijk in hoge mate doen in alle situaties waarin ze deze
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bedoeling of dit doel niet kennen, is dat hetzelfde als tegen
de wereldorde ingaan; het is hetzelfde alsof een mug tegen
de orkaan ingaat. Net zoals dat levensgevaarlijk is voor de
mug, zo is het absoluut in hoogste mate levensgevaarlijk
voor de mensen om tegen de wereldorde in te gaan. En
zien we dat niet juist, wanneer we naar de mensen van nu
kijken. Liggen de ziekenhuizen niet vol zieke en verminkte
mensen? Komt niet een enorm aantal mensen iedere dag om
door ongelukken en verwondingen? Sterft niet een buitengewoon hoog percentage van de mensen een onnatuurlijke
dood, waardoor ze hun leven niet volledig zullen leven en
niet sterven op de werkelijke leeftijd waarop het de bedoeling was dat hun lichaam vanwege ouderdom zou sterven en
waarbij de mens op een natuurlijke manier van zijn versleten
fysieke levenswerktuig bevrijd wordt? Als we al die beschadigingen en de talrijke variaties van lijden zien, niet alleen in
de fysieke lichamen van de mensen maar ook in hun ziel of
psyche, wordt het de intellectuele mens duidelijk dat er iets
mis moet zijn.
2.4. Geen enkel levend wezen kan de wereldorde
veranderen
De mensen werden omringd door en zijn afhankelijk van
krachten en verschijnselen die ze niet kennen en daarom
zullen ze blindelings tegenover deze krachten handelen.
Omdat echter al deze krachten die hetzelfde zijn als datgene wat we de natuur noemen – hiertoe behoren ook de
invloed op onze medewezens en hun relatie met ons – logische en daarmee onmisbare schakels zijn in de totale wereldorde, waarvan het eindresultaat een vreugde en zegen is
voor alles wat leeft en daarom ‘zeer goed’ is (Gen. 1:31), zullen de genoemde invloeden van de natuur en van de medewezens verschijnselen zijn die absoluut moeten plaatsvinden
om in harmonie met de wereldorde te zijn. In het tegenovergestelde geval zou het eindresultaat ervan onmogelijk
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een zegen en vreugde kunnen zijn voor enig wezen en zou
het een ongeluk moeten zijn voor alles wat leeft. Proberen
de wereldorde te veranderen of erin in te grijpen zal, zoals
eerder vermeld, hetzelfde zijn als een mug die de storm of
de orkaan zou willen overwinnen. Het is voor geen enkel
levend wezen mogelijk om de wereldorde te veranderen.
Zelfs God kan deze structuur niet eens veranderen, omdat
deze eeuwig is. Zij is geen resultaat van een vooraf bepaald
plan. Zij gaat op in de drie-enige analyse van de Godheid:
het Ik, het scheppingsvermogen en het geschapene, die in
mijn hoofdwerk Livets Bog X1, X2 en X3 genoemd zijn.
Het absolute eindresultaat van de wereldorde is culminerende liefde. Alle bewegingssoorten, alle scheppingsprocessen, ja, absoluut alle verschijnselen in het heelal, de manifestaties van alle levende wezens, zijn dus allemaal zonder
uitzondering een schakel in de schepping van het eindresultaat dat alles een vreugde en zegen is voor alles wat leeft. Als
een wezen tegen deze wereldorde ingaat, is dat hetzelfde als
de mug die tegen de orkaan ingaat.
2.5. De kennis over het goddelijke wereldplan
moet hoofdzakelijk door persoonlijke ervaring
verworven worden
Omdat de kennis over dit plan alleen begrepen of verworven kan worden door 80% persoonlijke ervaring en 20%
informatie of onderwijs met behulp van het ervaringsmateriaal dat door de persoonlijke beleving van andere wezens
ingewonnen is, moeten de wezens de kennis over de heersende wereldorde of het heersende goddelijke plan over het
geheel genomen hoofdzakelijk door ervaring verkrijgen.
Hoe onbekender de mensen met dit plan zijn, des te meer
ze verkeerd handelen in relatie tot datgene wat ze zouden
moeten doen om in harmonie met het genoemde plan te
zijn. Elke verkeerde handelwijze wordt echter onontkoombaar een schakel in de schepping van een ongelukkig lot
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voor het handelende wezen. Het is daarom een levensvoorwaarde om in harmonie met het goddelijke wereldplan te komen. Hoe meer iemand tegen dit plan handelt,
des te groter ongeluk en lijden iemand in zijn lot invoegt.
Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat zo iemand uiteindelijk
zoveel ervaren heeft, dat hij zijn gedrag volledig in harmonie met het wereldplan kan brengen. Deze harmonie is het
fundament voor de volmaakte mens naar Gods beeld, als zijn
gelijkenis. Zonder deze harmonie kan geen enkel wezen
ooit dit stralende en fonkelende eindresultaat bereiken.
De pijn en het lijden of de ongelukkige lotssituaties
blijken hier dus een beschermend bolwerk te zijn tegen het
afdwalen van God. Het ‘kwade’ doen is hetzelfde als tegen
het wereldplan ingaan, wat weer hetzelfde is als de mug die
zijn hopeloze en dodelijke beweging tegen de orkaan in
maakt. Het ‘goede’ doen is hetzelfde als in harmonie zijn
met het wereldplan, wat hetzelfde is als met de orkaan meegaan. Met de orkaan meegaan geeft voorspoed. De kosmische voorspoed die je krijgt door met het plan en de structuur van de wereldorde mee te gaan in plaats van er tegenin,
is ‘kosmisch bewustzijn’, het is hetzelfde als ‘Christusbewustzijn’. Een wezen met Christusbewustzijn is hetzelfde als
de mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis. Het is hetzelfde
als het eindresultaat van Gods schepping van de mens of het
wezen dat ‘één is met God’ (Joh. 17:21).
2.6. De vorming van het lot
Dat de aardse mensheid nu zo diep in ongelukkige
omstandigheden verkeert dat we haar huidige tijdperk
zonder meer de dag des oordeels of godenschemering kunnen noemen, komt omdat de mensen nog niet begrijpen
hoe in harmonie met de wereldorde te zijn. Op een heleboel gebieden wervelen de mensen tegen de wereldorde in
precies zoals een mug tegen de orkaan. Net zoals de mug
de gehele vernietigende of dodelijke reactie van de orkaan
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krijgt, zo krijgen de mensen overal waar ze tegen de structuur en bedoeling van de wereldorde ingaan, ook dodelijke en vernietigende reacties. Zo’n reactie zal elke oorlog
onvermijdelijk krijgen. Hetzelfde geldt voor elke strijd
tussen mensen onderling. Het geldt in alle situaties waarin
iemand geen vreugde en zegen is voor anderen: daar is hij
onvolmaakt. En in relatie hiertoe zal het lot zich vormen.
De vreugde en zegen die we anderen niet geven, kunnen
we onmogelijk zelf ontvangen. Het kwaad dat we anderen
aandoen, komt volgens de wet van de beweging naar onszelf terug. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het goede dat we
jegens anderen doen, dat komt ook naar onszelf terug. Zo
wordt het lot gevormd.
2.7. De duizendjarige geboden van de godsdiensten
hebben de oorlog en het kwaad niet kunnen
verwijderen
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de mensen het
absolute goede en het absolute kwade leren kennen, zodat
hun gedrag altijd een ontplooiing van het goede is. Om in
harmonie met de wereldorde te komen en haar voorspoed
te krijgen en de volmaakte mens te worden moeten de
mensen dus beslist zover komen dat ze het goede kunnen
doen, dat wil zeggen dat ze een stralende en verwarmende
zon worden voor hun omgeving. En is dat niet juist de kern
Citaat

Het vruchtvlees rond de pitten in rijpe eetbare
vruchten is voor de volmaakte mensen bedoeld en
dit voedsel geeft absoluut geen ongunstige gevolgen.
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in de voorschriften die de godsdiensten de mensen al duizenden jaren geboden hebben? Heet het in de zuivere vorm
van de christelijke wereldgodsdienst oftewel in de woorden
van Jezus niet: “Hebt uw vijanden lief en doet goed wie u
vervolgen, enz.” (Matth. 5:44-45)? Waarom leven de mensen
dit gebod niet na? Ja, waarom leven de christelijke kerk en
haar geestelijken en autoriteiten dit gebod niet eens na? Is
het, zoals eerder vermeld, niet zo dat figuurlijk of symbolisch gezien het goddelijke gedrag alleen maar door 80%
persoonlijke ervaring en door 20% informatie of theoretisch
onderwijs verworven kan worden? De aanwijzing van het
ware christendom om je naaste lief te hebben zoals je jezelf
liefhebt, kan de mensen er dus onmogelijk toe brengen het
christelijke of naastenliefdevolle gedrag te ontplooien. Er is
dus 80% persoonlijke ervaring of eigen beleving voor nodig
om de humaniteit in de eigen ziel te kunnen beleven en
om de humaniteit te vertegenwoordigen, die een mens het
onderwijs laat accepteren dat tot doel heeft om de mensen
zover te brengen dat ze hun naaste liefhebben als zichzelf
en dat ze het kwaad dat ze hun naaste berokkend hebben,
goed maken. De mens moet een psyche verkregen hebben waardoor hij zich niet kan voorstellen dat hij door de
kruisiging van een onschuldig wezen ‘vergeving van zijn
zonden’ kan oogsten. Deze kerkelijke voorstelling dat je op
die manier, en ook door middel van sacramenten, doop en
avondmaal, ‘vergeving der zonden’ kunt verkrijgen, heeft
nu na eeuwen verkondigd te zijn de oorlog of het kwaad
niet uit het bewustzijn van de mensen kunnen verwijderen.
En is de godenschemering of oorlogssituatie, telkens als die
in deze eeuw uitbreekt niet erger dan ooit tevoren? Hebben de mensen ooit eerder zo’n overweldigende capaciteit
bezeten om te moorden en te doden, om te verminken en
te vernietigen, als juist tijdens het dag-des-oordeelsgeweld
of het godenschemeringstijdperk dat de mensheid in deze
eeuw teistert?
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2.8. De onfeilbare weg uit de duisternis
Het is evenwel een feit dat de mensen het vermogen om
zo’n volmaakt gedrag te vertonen dat ze in harmonie met
het wereldplan kunnen zijn, nog niet bezitten en dat ze het
20% vermogen om het te begrijpen misschien ook nog niet
eens bezitten. Het is duidelijk dat de wereld dan een dag des
oordeels of een godenschemering moet zijn voor de wezens,
van wie deze capaciteit nog zo gering is. Er ontbreekt in de
wereld dus een vermogen om de wet van het bestaan na te
leven, en ook ontbreekt de kennis over het bestaan van dit
wereldplan totaal. Zolang de mensen onvolmaakte wezens
zijn, zijn ze analfabeten met betrekking tot de eeuwigheidsdimensionele wereld die achter het fysieke bestaan van de
wezens ligt en vanwaar alle leven uitgaat door middel van
de kosmische spiraalkringloop. Oorlogen noch tuchthuizen,
terechtstellingen noch straf kunnen de dag-des-oordeelstoestand of de ongelukkige lotssituaties afschaffen. Alleen
het feit dat de mens zijn gedrag in harmonie brengt met
het eigen plan van de wereldorde met de mensen, kan voor
hem de absoluut onfeilbare weg uit de zone van de duisternis of uit de hel zijn.
Wordt vervolgd.
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