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2. Godenschemering, 

de dag des oordeels 

of de hel

2/2 2.9. De zone van de gelukkige huwelijken en de 
verliefdheidstoestand
We zullen nu terugkeren naar de poolconstellatie in de 

aardse mens. We weten dat de beide polen, de mannelijke 
en de vrouwelijke, in elk mens aanwezig zijn. We weten dat 
ze eens in evenwicht waren, dat wil zeggen dat ze gelijk-
waardig waren. Deze toestand van de wezens wordt met 
het begrip Adam aangeduid. Adam was een wezen dat zich 
in het zaligheidsrijk bij de uitgang van een spiraalkringloop 
bevond, de zone waarin de wezens zich aan het einde van 
de voorafgaande kosmische spiraalkringloop bevinden. We 
weten dat de poolconstellatie hier veranderde en dat het 
wezen eenpolig begon te worden. Deze poolverandering 
vormde de basis of diepste oorzaak voor de wezensvorm van 
man en vrouw. Via het plantenrijk tot in het dierenrijk ont-
wikkelden deze twee geslachten zich tot hun culminatie. In 
het dierenrijk vinden we dus het meest zuivere mannelijke 
en het meest zuivere vrouwelijke wezen. Voor de wezens 
in het dierenrijk, die in de paringstoestand leven, was dit 
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de meest volmaakte vorm. Het dierenrijk kan tot op zekere 
hoogte ‘de zone van de gelukkige huwelijken’ genoemd 
worden. Hiermee zijn we bij de toestand van de hoogste 
lichtbeleving van het eigenlijke dierenrijk gekomen

Maar het was niet de bedoeling van het leven dat de 
wezens geen nog sterkere lichtbeleving zouden krijgen. Dat 
kon echter alleen gebeuren door het wezen een nog ruimer 
bewustzijn te geven. Door middel daarvan zou het ertoe 
gebracht kunnen worden om de gehele, allesvervullende, 
goddelijke lichtovervloed te beleven waarop het gehele 
heelal berust. Deze allesdoordringende lichtbeleving kan 
onmogelijk beleefd worden door 
een mannelijk wezen of een vrou-
welijk wezen, van wie het niveau 
van de liefde slechts hemzelf, zijn 
partner en zijn nakomelingen 
omvat, een sympathietoestand 
die zuiver organisch zo gering is 
dat deze niet veel sympathie kan 
uitstralen naar wezens buiten deze 
paringstoestand. Het wezen voelt gewoonweg antipathie ten 
opzichte van wezens van zijn eigen geslacht, met wie het 
eigenlijk concurreert wat betreft de begeerte om een wezen 
van het tegenovergestelde geslacht te bezitten, dat als enige 
het object is voor de kunstmatig voorgebrachte sympathie 
die we als verliefdheid kennen.

2.10. De organismen van de wezens worden 
verfijnder en vervolmaakt 
Opdat het dier zich echter verder kon ontwikkelen en 

mens kon worden, moest er zich een nieuw orgaan ontwik-
kelen. De orgaantoestand waardoor het dier geleid werd, 
was de eenpoligheid, dus een toestand waarin het alleen de 
paringsdrift en de lichaams- of organismeontwikkeling kon 
ontplooien. Het gehele gebied van de eenpoligheid vanaf 
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haar begin in het plantenrijk door het dierenrijk en door 
het begin van het mensenrijk had slecht tot doel een orga-
nisme te ontwikkelen waarin de hoogste bewustzijnstoe-
stand in fysieke materie beleefd zou kunnen worden. Deze 
bewustzijnstoestand is het absoluut geheel volmaakte men-
senbewustzijn, dat wat verkondigd is als het doel van Gods 
schepping van de mens, namelijk ‘de mens naar Gods beeld, 
als zijn gelijkenis’. Alle soorten organismen, vanaf het plan-
tenorganisme en alle dierenorganismen tot aan tweederde 
deel van het ontwikkelingsgebied van de mens, zijn embry-
onale lichamen of foetusorganismen voor het werkelijke 
volmaakte mensenlichaam zoals dat er over een paar dui-
zend jaar op aarde uit zal komen te zien. We zien hoe deze 
organismen vervolmaakt worden; hoe ze verfijnd worden 
wat betreft organen en voedingsmiddelen. Ze groeien van 
de bloederige voedingstoestand van het roofdier naar grof 
vegetarisch voedsel met wortels, bladeren en producten van 
stelen en verder naar het fijnste vegetarische vruchtvlees dat 
om de pit zit en dat bedoeld is om het hoogste ideale voed-
sel te zijn samen met lucht en met beginnende gedachten-
voeding, die qua volmaaktheid de hoogste voedingstoestand 
zal worden. Na deze voedingstoestand incarneert de mens 
niet meer in fysieke materie.

2.11. De fysieke wereld is een soort 
baarmoedertoestand binnen de geestelijke wereld
Als we naar heel dat godenschemerings- of oorlogstijd-

perk kijken waar de mensen in leven, dan is dat een abso-
luut onontbeerlijk goddelijk scheppingsproces, waarzonder 
de mens onmogelijk van dier omgevormd zou kunnen 
worden om de absoluut geheel volmaakte mens te worden. 
Zolang dit scheppingsproces plaatsvindt, is de aardse mens 
een embryo dat zich naar een geboorte toe ontwikkelt. 
Als het wezen deze geboorte doormaakt, ontwaakt het als 
het ware plotseling in een kosmische wereld, die voor het 
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betreffende wezen net zo fantastisch groot en avontuurlijk 
is als de fysieke wereld dat is voor het pasgeboren baby’tje 
dat zojuist ter wereld gekomen is. Deze geboorte heb ik in 
mijn hoofdwerk Livets Bog ‘de grote geboorte’ genoemd. 
De mensen moeten dus naar het mineralen-, planten- en 
dierenrijk leren kijken als een gecombineerde embryonale 
toestand, waarin de wezens zich bevinden vanwege hun 
onwetendheid omtrent de werkelijke kosmische en eeuwige 
wereld achter de fysieke wereld. Binnen deze kosmische 
wereld bestaat de fysieke wereld als een soort baarmoeder. 
In deze baarmoeder komen de minerale energieën dus voor 
als de eerste beginnende, tere kiemen voor de vorming van 
een embryo. Vervolgens komt het plantenrijk, waarin het 
embryo levensorganen begint te vormen en een neiging tot 
dagbewustzijn kan krijgen in de vorm van een vermogen 
om te vermoeden. Na deze toestand ontwikkelt het embryo 
zich verder en kan zich in deze baarmoedertoestand nu echt 
gaan bewegen. Daarna komt het laatste stadium van het 
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embryo: de beginnende mens. Dan komen de beginnende 
hogere vermogens tot ontwikkeling, waardoor de wezens 
zich ontwikkelen om in de kosmische wereld buiten tijd en 
ruimte te kunnen leven. Deze wereld is weer hetzelfde als 
wat de mensen door de eeuwen heen ‘de geestelijke wereld’ 
hebben genoemd. Hoe ver het embryo zich in de fysieke 
wereld ook ontwikkeld mag hebben, toch blijft het volledig 
in deze wereld opgesloten net zoals de foetus in de baar-
moeder, zolang het nog niet geboren is, dat wil zeggen ‘de 
grote geboorte’ beleefd heeft. Daarom is de geestelijke of 
primaire wereld achter de fysieke eigenlijk voor alle mensen 
op aarde een mysterie, iets waarvoor velen helemaal niet 
voldoende ontwikkeld zijn om erin te kunnen geloven en 
waarvan anderen het absolute bestaan ontkennen. Maar wat 
deze in kosmische zin ongeboren wezens ook zullen zeggen, 
het is niet meer dan een uiting van de beginnende doch 
onbewuste, mentale beweging van deze nog niet gebo-
ren foetus die overeenkomt met de spieractiviteit van de 
gewone foetus in een bepaald stadium in de baarmoeder.

In dit kosmische baarmoedergebied, dat de fysieke wereld 
voor de verschillende stadia van de mensenfoetus: het 
minerale, het plantaardige en het dierlijke stadium, is, kan 
het wezen natuurlijk geen fundamentele beleving hebben 
van de kosmische wereld erbuiten, voordat het kosmisch 
geboren wordt, net zo min als een foetus in de baarmoe-
der de fysieke wereld buiten de baarmoeder kan beleven, 
voordat het in die wereld geboren is. Maar het kan zich wel 
gaan bewegen, zijn kleine ledematen bewegen, nog voor 
dat het geboren is, maar dat is om zo te zeggen onbewust. 
Het kan hoogstens net zoals de plant de invloed van de 
uiterlijke wereld gaan vermoeden in de vorm van beha-
gen en onbehagen. Kijken we naar het levende wezen in 
zijn kosmische embryonale toestand dan zien we hier ook 
een stadium waarin het zover gekomen is dat het zich kan 
bewegen. Deze beweging is juist de gehele situatie van het 
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huidige fysieke wezen, de toestand van dag des oordeels of 
godenschemering, die alles overschaduwt. Deze oorlogs- en 
vernietigingsmanifestaties van de onvolmaakte mens zijn dus 
niets anders dan de beginnende tekenen van leven van een 
kosmische foetus. Deze kosmische foetus schopt en woelt 
in de fysieke wereld, zijn baarmoederruimte dus, zoals de 
gewone foetus bewegingen maakt in de baarmoeder van het 
moederlichaam.

2.12. De eenpolige toestand 
We willen nu kijken naar de bewegingstoestand van deze 

kosmische foetus. Deze vormt een soort opleidingstoestand, 
het bekwaam worden in scheppen en beleven. Maar geen 
van deze belevingen en scheppingsprocessen is een uiting 
van de bewegingstoestand van een volmaakte of voldragen 
foetus. Dat worden ze natuurlijk pas vlak voor ‘de grote 
geboorte’. Gedurende de bewustzijnstoestanden vanaf de 
plant en het dier tot aan een flink stuk van de beginnende 
menselijke toestand in het dier overheerst de eenpoligheid 
van het dier zijn bewustzijns- en scheppingstoestand. Deze 
scheppings- en belevingstoestand betreft dus slechts schep-
pings- en belevingstoestanden van een kosmische foetus, 
dat wil zeggen parings-, voortplantings- en nakomelingen-
toestanden, en daarbuiten heeft het wezen om zo te zeggen 
geen bijzonder groot vermogen om sympathie te betonen 
en helemaal geen vermogen om de absolute, volmaakte 
liefde te ontplooien, die nu juist de levensvoorwaarde is om 
in de kosmische wereld geboren te kunnen worden, dus de 
voorwaarde om ‘de grote geboorte’ en het hierdoor voort-
gebrachte ‘kosmische bewustzijn’ te kunnen beleven.

In de eenpolige toestand, die met de schepping van Eva 
tot stand kwam, zijn de wezens slechts voorbeschikt om 
een bepaald soort wezens te kunnen liefhebben, namelijk 
de wezens van het tegenovergestelde geslacht. Het man-
nelijke wezen is geschapen om het vrouwelijke wezen lief 
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te hebben, en het vrouwelijke wezen is geschapen om het 
mannelijke wezen lief te hebben. In dit wederzijdse bewust-
zijnsgebied kunnen de wezens de paringsdaad uitvoeren, 
die hun een kleine lichtflits van het hoogste vuur geeft, een 
gevoel van de zaligheid die de heersende grondtoon is in de 
kosmische wereld, die ze eens bij het begin van de eenpo-
ligheid, de schepping van Eva en de hieruit voortkomende 
zondeval moesten verlaten en waar ze nu aan het einde van 
de kosmische embryonale toestand weer op weg naar toe 
zijn om erin geboren te worden en daardoor wakker dag-
bewust te worden van de details, schoonheid en liefde van 
deze kosmische wereld, die hetzelfde zijn als geïntellectu-
aliseerd gevoel en kosmisch bewustzijn. Maar hoe moeten 
de wezens deze volmaakte verheven toestand bereiken, 
die mogelijk maakt dat ze in deze verheven kosmische 
wereld geboren kunnen worden? Ze leven nu immers in de 
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paringstoestand van het dier en kunnen het hoogste gevoel 
van behagen van het leven beleven in de vorm van de flits 
van de paradijselijke wereld, die het culminatiegevoel van de 
paringsdaad hun geeft. Ze beleven vreugde aan hun hier-
door voortgebrachte nageslacht en geluk aan het samenle-
ven met hun partner. Is die toestand niet bevredigend? Valt 
er meer te wensen? Ja, absoluut. Het is niet de zin van het 
leven dat de primaire levenssituatie van het dier het eind-
resultaat zal zijn van Gods vervolmaking van het levende 
wezen.

2.13. Het verschijnen van een geheel nieuwe 
wezenstoestand
Het doel is namelijk de schepping van de volmaakte mens 

naar Gods beeld, als zijn gelijkenis. Alle kosmische krach-
ten die door de vertegenwoordigers van de wereldverlos-
sing gemanifesteerd zijn, hebben in hun meest effectieve 
vorm het wezen gestimuleerd om zijn naaste lief te heb-
ben als zichzelf. En omdat het begrip ‘naaste’ alle levende 
wezens betreft waarmee je in contact komt, wil dat dus 
zeggen dat je alle levende wezens moet liefhebben met een 
liefde waarvan het hoogtepunt tot culminatie komt in een 
contactuitwisseling met de medemensen, die inhoudt dat 
je hen precies zo liefhebt als je jezelf liefhebt. Dat zal dus 
betekenen dat je je medemensen moet liefhebben ongeacht 
hun verschijning als man of hun verschijning als vrouw. Dat 
wil weer zeggen dat niet de man of de vrouw het primaire 
object van deze liefde is. Daarentegen worden juist de 
nieuwe wezenstoestand in de man en de nieuwe wezenstoe-
stand in de vrouw, namelijk de beginnende mens in de man 
en in de vrouw, het primaire object. Men heeft onzelfzuch-
tig lief, hoewel deze liefde in haar beginstadia niet hele-
maal in zuivere vorm voorkomt, maar heel goed enigszins 
geslachtelijke bepaald kan zijn om later geheel boven deze 
ondertoon verheven te zijn.
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2.14. De stervende Eva
Maar wat zijn nu de ‘man’ en de ‘vrouw’ voor wezens? 

We weten dat het eenpolige wezen alleen of een zuiver 
mannetjesdier of een zuiver wijfjesdier kan zijn, maar de 
‘man’ en de ‘vrouw’ zijn juist geen zuiver mannetjesdier 
of zuiver wijfjesdier. Ze hebben een beetje van de aard die 
ervoor gezorgd heeft dat ze het predicaat ‘mens’ gekregen 
hebben, hoewel ze ook op een heel groot gebied hetzelfde 
bewustzijn hebben als het dier, dezelfde paringsdrift hebben 
en de door middel van deze drift flitsgewijze beleving van 
het paradijs oftewel het gevoel van kosmische zaligheid en 
eveneens de vreugde over hun nakomelingen en de hier-
door voortgebrachte drang om ze te beschermen. Boven-
dien vinden we – nog afgezien van het kuddebewustzijn bij 
de heel primitieve mens – ook hetzelfde gebrek aan sym-
pathie voor de naaste als bij het dier, dezelfde doodsvijand-
schap, hetzelfde gedrag van ieder voor zich oftewel ‘ieder 
is zichzelf het naast’, hetzelfde egoïsme en dezelfde totale 
onverschilligheid, als het al geen regelrechte doodsvijand-
schap is, tegenover wezens van andere rassen. 

Wat maakt dan dat deze bepaalde wezens de naam ‘mens’ 
gekregen hebben? Dat is de sterk groeiende, mentale en 
geleidelijk aan ook fysieke superioriteit die zich bij een 
bepaalde groep dieren voordoet. Deze wezens weken lang-
zamerhand op bepaalde gebieden zoveel van het gewone 
dier af dat ze een beginnende nieuwe soort wezens vorm-
den. En deze nieuwe wezens vormden stuk voor stuk de 
beginnende ‘mens’. Dit nieuwe wezen week dus hierin van 
het gewone dier af dat er in zijn psyche twee vormen van 
mentaliteit voorkwamen: de ‘dierlijke’ en de beginnende 
‘menselijke’. Dat het dier ertoe kon overgaan mens te wor-
den, gebeurde door opnieuw een verandering in de twee 
polen, de mannelijke en de vrouwelijke, in het wezen. Met 
de schepping van Eva, die we de geboorte van de eenpo-
ligheid kunnen noemen, werd het wezen eenpolig, maar 
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in een bepaald lichamelijk ontwikkeld stadium bij het dier 
beleefde het weer een verandering in zijn pooltoestand. Die 
kunnen we de dood van Eva noemen, omdat de eenpolig-
heid hierna geleidelijk aan afnam ten gunste van de dubbel-
poligheid. De schepping van Eva werd dus de geboorte van 
de eenpoligheid en de dood van Eva werd de geboorte van 
de dubbelpoligheid.

2.15. De door instinct bepaalde 
gevoelsontwikkeling
De geboorte van de dubbelpoligheid is hetzelfde als de 

beginnende geboorte van de mens. Hoe ziet deze dubbelpo-
ligheid er in eerste instantie uit? De beginnende mens in het 
dier vertoont zich als een beginnende verruiming van het 
bewustzijn en denkvermogen van het wezen. Het begint te 
denken aan dingen die geheel buiten de paringstoestand en 
de voortplantingstoestand liggen. Zijn instinctfuncties wor-
den verruimd met een nieuw vermogen, namelijk ‘gevoel’. 
Het kan zich voorstellingen gaan vormen; deze worden 
nog sterk door het instinct beheerst. Deze ontwikkeling van 
het gevoelsvermogen drukt voorlopig haar stempel op de 
beginnende mens. Deze voorstellingen zijn in feite religieus. 
Ze bestaan uit fantasieën over wezens, goden of geesten die 
achter de krachten in de natuur staan en die zowel vriende-
lijk als onvriendelijk kunnen zijn. Deze religieuze ontwik-
keling heeft zich via veel verschillende primitieve stadia 
voortgezet tot in de religieuze stadia van nu. 

2.16. De ontwikkeling van het intelligentie
vermogen en het gebrek aan humaniteit of 
naastenliefde
Geleidelijk aan begon er zich echter ook een ander 

vermogen in de mens te ontwikkelen, namelijk het intel-
ligentievermogen. Dit maakte de beginnende mens snel heel 
superieur aan het dier. Hij kon met behulp van zijn intel-
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ligentie wapens gaan vervaardigen en daarmee zijn vijanden 
gemakkelijker overwinnen. Met de intelligentieontwikke-
ling kregen de wezens het vermogen om te onderzoeken en 
te analyseren. De fysieke wereld die ze zodoende konden 
onderzoeken werd mettertijd steeds tastbaarder en meer een 
realiteit voor hen dan de religieuze wereld, waar ze geen 
vermogens voor hadden om die te onderzoeken. Het gevolg 
van dit materiële onderzoek werd dat een buitengewoon 
groot aantal mensen op aarde materialist werd en dit mate-
rialisme maakte de mensen meer of minder goddeloos. Het 
menselijke vermogen van de intelligentie heeft de mensen 
dus een zeer grote macht over de fysieke materie en haar 
krachten gegeven. Ze zijn in staat om de miljoenen en nog 
een miljoenen paardenkrachten van de natuur voor zich te 
laten werken. Maar hoewel het manifestatie- of scheppings-
vermogen van het wezen zo hoog ontwikkeld is dat het de 
mens op dat gebied hemelhoog boven het dier verheven 
heeft, heeft de mens zijn humane vermogen of naastenliefde 
nog niet in overeenkomstige mate ontwikkeld. Dat wil 
weer zeggen dat de in schepping zo bekwame mens in zijn 
bewustzijn of psyche nog de dierlijke eigenschappen, ego-
isme of zelfzucht, bezit. Hij leeft nog op heel grote schaal 
vanuit het principe: ‘ieder is zichzelf het naast’. Als de mens 
zijn grote menselijke begaafdheid in dienst stelt van zijn 
nog dierlijke eigenschappen, moet hij wel een wezen gaan 
worden dat de dierlijke eigenschappen in een vergeleken 
met het dier buitenproportionele toestand kan manifesteren. 
Deze mens is dus een wezen dat geen dier meer is, omdat 
het een begaafdheid bezit die duizenden malen groter is dan 
die van het dier, terwijl zijn gevoelsleven net zoals bij de 
dieren nog in hoge mate gedragen wordt door instinctener-
gie en parings- of huwelijkssympathie oftewel de eenpolige 
sympathie.
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2.17. Duivelbewustzijn, 
de culminatie van de 
duisternis en de oorlog 
van iedereen met 
iedereen
Dit wezen dat dus een begin-

nende menselijke begaafdheid 
of intelligentie heeft, maar dat 
buiten zijn paringssympathie 
of verliefdheid nog maar een 
min of meer bruut en inhumaan gevoel voor zijn naaste 
heeft, kan niets anders dan een erg gevaarlijk wezen zijn. 
Het is namelijk juist voorbeschikt om kwaad te doen. En 
zo’n wezen dat van nature voorbeschikt is om bijna alleen 
maar kwaad te kunnen doen, wordt in de Bijbel ‘de Boze’, 
de duivel of Satan en dergelijke genoemd. Omdat we deze 
onvolmaakte mens – of dit onvolmaakte, maar boven het 
dier verheven wezen – noch een dier, noch een mens kun-
nen noemen, zijn we genoodzaakt het bewustzijn van zo’n 
wezen ‘duivelbewustzijn ‘ te noemen. Tijdens deze duivel-
bewustzijnstoestand zal het levende wezen de culminatie van 
de duisternis, het absoluut noodzakelijke contrast, schep-
pen en beleven, omdat zonder het bestaan daarvan het licht 
absoluut ook niet zou bestaan.

Ik wil graag opmerken dat als we hier genoodzaakt zijn 
om het levende wezen van de naam ‘duivelbewustzijn’ 
te voorzien, dit absoluut als analyse gebeurt en niet om 
welke denigrerende reden ook. De aardse mens heeft dus 
een psyche met een duizenden malen hogere intelligentie 
dan het dier en een in verhouding hiermee overeenkom-
stig scheppingsvermogen. Maar omdat hij in meerdere of 
mindere mate nog alleen egoïstische en daarmee meer of 
minder meedogenloze verlangens heeft die hij wil bevredi-
gen, ongeacht wat dat andere wezens aan leven en welzijn 
kost, kan er alleen maar duisternis en nog eens duisternis 
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rondom zo’n wezen ontstaan. Hij zal in feite met iedereen 
in oorlog zijn. Maar omdat zijn medemensen min of meer 
van dezelfde soort zijn, is het absoluut onvermijdelijk dat de 
mensen in dit ontwikkelingsstadium zeker in meerdere of 
mindere mate met elkaar in oorlog moeten zijn, al naarge-
lang ze op die ontwikkelingstrede meer of minder culmine-
ren. En zien we niet juist dat de aardse mensen zich in zo’n 
situatie bevinden? En tonen hun wereldoorlogen, hun mar-
tel- en gaskamers, hun terechtstellings- en straftoestanden, 
hun tuchthuizen, hun roof- en plunderingstoestanden, hun 
neiging om andere volken en rassen te onderdrukken, hun 
fabricage van atoom- en waterstofbommen, hun verveel-
voudigde vermogen om te moorden en te doden, en hun 
neiging om te vernietigen en te verminken niet juist een 
bewustzijnstoestand, die niet van een mens en niet van een 
dier is, maar een bewustzijn is dat overeenkomt met wat in 
de Bijbel door het begrip de duivel gepersonifieerd is? Het is 
niet zo vreemd dat zo’n gedrag oorlog, ziekte, honger, nood 
en ellende in een veelvoud van variaties voortbrengt, de 
mensen teistert en hun bestaan tot een hel of godenscheme-
ring maakt, die zelfmoord, psychisch lijden, haat en verbit-
tering voortbrengt. Dat is ook niet zo merkwaardig dat een 
wereld waarin men in feite geen andere vrede kent dan een 
vorm van wapenstilstand die af en toe tussen de eigenlijke 
oorlogsuitbarstingen bestaat. 

2.18. De lijdenservaringen brengen het humane 
vermogen of de beginnende naastenliefde in het 
wezen voort
Wanneer de mensen nu in zo’n situatie verkeren, is dat 

niets anders dan een schakel in de goddelijke wereldorde. 
We kunnen beslist geen enkel wezen deze situatie van 
de mensheid verwijten. Die is heel natuurlijk en wordt 
gestuurd en geleid volgens een goddelijk plan. Door middel 
daarvan zullen de mensen nu hun humane zintuig ontwik-
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kelen, wat een hoofdvoorwaarde is, wil het wezen later 
kosmisch bewustzijn kunnen krijgen. Deze godensche-
merings- of dag-des-oordeelstoestanden zijn dus de eerste 
culminerende gevolgen van de poolverandering. Dat het 
wezen daarom zover is kunnen komen dat het zijn van het 
dier geërfde, dierlijke eigenschappen – die in het dieren-
rijk dus primaire levensvoorwaarden zijn – tot zo’n kolos-
saal ontwikkelingspeil of tot zo’n culminatie heeft kunnen 
ontplooien als het geval is, dan is dat te wijten aan de begin-
nende dood van Eva, dat wil zeggen de ontwikkeling van 
de tegenovergestelde pool. In de man is de vrouwelijke pool 
gaan groeien en in de vrouw is de mannelijke pool gaan 
groeien. Voorlopig hebben de vrouwelijke pool in de man 
en de mannelijke pool in de vrouw de enorme ontwikkeling 
van de intelligentie voortgebracht. Deze ontwikkeling heeft 
de mens ertoe gebracht het dierlijke principe, dat dodend 
is, in ruimere mate te kunnen ontplooien. De door deze 
moordtoestand en dit verminkings- of vernietigingsproces 
voortgebrachte, ongelukkige lotssituaties bij anderen komen 
nu naar de veroorzaker terug, die dan vergelijkbare lijdens-
ervaringen moet doormaken als die welke hij andere wezens 
heeft aangedaan. Door het beleven van dat lijden ontstaat 
in het wezen het beginnende humane vermogen, het ver-
mogen dat de volmaakte naastenliefde zal worden die in de 
mens het intuïtievermogen voortbrengt, waarmee de mens 
kosmisch bewustzijn krijgt en de mens naar Gods beeld, als 
zijn gelijkenis wordt.

Verlichting is niet lichte dingen inbeelden,  
maar bewustwording van het duister.
Carl Jung

Citaat
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3.1. Het duivelbewustzijn
We hebben in het voorafgaande gezien hoe de ontwik-

keling van de tegenovergestelde pool in de mens een naar 
verhouding zeer groot intelligentievermogen veroorzaakte. 
Maar omdat de mentaliteit van de mens nog hoofdzakelijk 
door egoïstische of dierlijke principes geleid werd, werd de 
intelligentie ook een werktuig in dienst van deze vorm van 
mentaliteit en werd de mens geniaal zowel in het aanval-
len van vijanden als in het zich verdedigen tegen hen met 
de vele intellectuele strijd- en oorlogsmethoden die hij 
door het nieuwe vermogen kon uitvinden en manifesteren. 
Omdat het wezen geen enkele vorm van humaan gevoel 
had behalve de paringstoestand en de bescherming van de 
nakomelingen, moesten zijn gewoonten en gedrag natuur-
lijk een buitenproportioneel dierlijke toestand worden. Deze 
buitenproportioneel dierlijke toestand is dus hetzelfde als 
datgene wat we duivelbewustzijn genoemd hebben. Door 
zo’n intellectueel dierlijk gedrag bezorgden de wezens elkaar 
wederzijds veel onderdrukking, ondergang, verminking, 
nood en ellende. Hun bestaan werd, zoals we gezien heb-
ben, een dag-des-oordeels- of godenschemeringsbestaan. 
De mensheid werd overstelpt met ongelukkige lotssituaties, 
voortgebracht door de verschijnselen die de mensen met 
hun groeiende intelligentie maar gebrek aan humaan gevoel 
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konden veroorzaken. Hierdoor krijgen we een beeld van 
wat voor vorm een bestaan noodzakelijkerwijs moet krijgen 
als het wezen een grote intelligentie heeft maar geen naas-
tenliefde. De mensen kregen onderwijs in en een beleving 
van deze kosmische, psychologische toestand van het duivel-
bewustzijn en de hieruit voortkomende dag des oordeels of 
hel, of het hieruit voortkomende godenschemeringsbestaan.

3.2. De slimme buit de minder slimme uit
Het is echter niet de bedoeling dat de mensen in deze 

toestand van duisternis zullen blijven leven. Om er echter 
uit te komen moet de mentaliteit van de mensen verande-
ren. Om een volmaakt bestaan te krijgen is het niet genoeg 
dat de mensen alleen zichzelf liefhebben en daarom hun 
begaafdheid alleen gebruiken om enkel voor zichzelf en 
in het beste geval voor hun gezin of familie behaaglijke 
omstandigheden te scheppen, ongeacht wat dat andere 
mensen aan last, lijden en moeilijkheden kost. Heeft de 
wereld inderdaad niet gezien dat hoe wezens de zweep over 
andere mensen hebben gehaald en hen voor zich hebben 
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laten sloven, opdat zij zelf riant in luxe, overdaad en ledig-
heid konden leven? Hebben miljoenen en nog eens miljoe-
nen arbeiders later in de loop van de geschiedenis niet in het 
zweet huns aanschijns miljoenen aan rijkdommen verdiend 
voor een onderdrukkende en onverzadigbare heersende 
klasse, die eiste om een oppermachtig bestaan te leiden en 
in slotten, kastelen en luxepaleizen te wonen? En wat kreeg 
de onderdrukte en door arbeid zwetende mensenmassa, die 
deze rijkdommen en dit bestaan voor de egoïstische heer-
sende klasse voortbracht? Die kregen slechts een karig hon-
gerloon en werden daarmee in een proletariërsbestaan en 
hieruit voortkomende andere vormen van vernedering en 
onwetendheid gehouden, totdat ze er zelf toe kwamen zich 
te verenigen in vakverenigingsvormen of bonden om voor 
bevrijding te strijden. We zien hier dus hoe de slimmen de 
minder slimmen uitbuitten en riant leefden ten koste van 
hen en ze dwongen als slaven voor hen te werken. We zien 
dat deze slavernij nog niet overwonnen is, maar hier en daar 
in meerdere of mindere mate voorkomt. De uitbuiting en 
het riante bestaan van de slimmen ten koste van de minder 
slimmen komt nog steeds overal voor, gecamoufleerd dan 
wel openlijk. Het huidige financiële stelsel en de huidige 
handelsmethodes bieden enorme mogelijkheden voor deze 
camouflage, roof en plundering, waardoor er hier letterlijk 
een heel eldorado voor de slimmen ligt om de minder slim-
men uit te buiten. Het is niet zo vreemd dat deze situatie 
oorlog tussen staten, oorlog tussen arbeiders en arbeids-
gevers, oorlog tussen handelslui en oorlog tussen mensen 
onderling moet voortbrengen. De oorlog van iedereen met 
iedereen viert gewoon wittebroodsweken.

3.3. Naar de ontwikkelingstrede die men niet 
bereikt heeft, kan men ook niet handelen
We zien dat deze verschijnselen uitsluitend te wijten 

zijn aan het nog ontbrekende evenwicht tussen de intel-
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ligentie en de humaniteit oftewel het gevoel van liefde van 
de wezens. Omdat deze toestand echter een kwestie van 
ontwikkeling is en geen kwestie van wil, kunnen we geen 
enkel mens het bestaan ervan verwijten. Die is een voort-
brengsel van de psychische toestand die weer een stadium in 
de ontwikkeling is. Het is een stadium dat de mensen alleen 
geleidelijk aan kunnen ontgroeien maar dat ze niet gedwon-
gen kunnen verlaten. Je verandert het karakter of de psyche 
van een wezen niet door hem in een dwangbuis te leggen. 
Je kunt natuurlijk met macht en geweld wezens verhinderen 
dat ze de aard van hun specifieke ontwikkelingstrede zullen 
ontplooien, maar dat verandert de psychische structuur van 
het wezen niet. Het zal in vrijgelaten toestand weer precies 
op dezelfde manier handelen. Hoe zou het anders kunnen 
handelen? Moeten niet alle wezens handelen vanuit de trede 
tot waar ze zich ontwikkeld hebben? Van de ontwikkeling-
treden die ze niet bereikt hebben, kunnen ze het gedrag 
natuurlijk niet op een normale manier en vrijwillig manifes-
teren. Daarom kan geen enkel rechtswezen met zijn wetten, 
doodstraffen en marteling moordenaars, rovers, bedriegers, 
dieven en andere verschillende zogenaamde ‘misdadigers’ 
bedwingen. Je kunt alleen proberen om je met behulp van 
een rechtswezen zo goed mogelijk tegen deze aanslagen te 
beschermen, maar je verandert de ‘misdadigers’ niet.

We moeten ook niet denken dat, wanneer er veel mensen 
zijn die zich absoluut niet kunnen voorstellen om te moor-
den, te roven of te plunderen, te liegen of te bedriegen, dit 
uitsluitend te danken is aan het feit dat ze bang zijn voor 
straf. Het is daarentegen in feite zo dat zij het eenvoudigweg 
niet over hun hart kunnen verkrijgen dat tegenover andere 
mensen te doen. Dat ze het niet over hun hart kunnen 
verkrijgen is absoluut te danken aan het feit dat deze men-
sen zover in hun ontwikkeling zijn dat hun humane gevoel 
nu hun wil begint te dicteren. Dit gevoel bepaalt immers 
de capaciteit van de werkelijke sympathie van het wezen 
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voor andere wezens. Deze sympathie is dus hetzelfde als de 
naastenliefde of de liefde waarmee het wezen de volmaakte 
mens naar Gods beeld wordt. Mensen bij wie dit vermogen 
sterk ontwikkeld is, kunnen gemakkelijk nalaten de alge-
mene juridische wetten te overtreden. Ze zouden ook een 
prachtig en volmaakt leven leiden, zelfs als deze wetten niet 
bestonden. 

Het is heel anders gesteld met mensen die dit vermogen 
niet ontwikkeld hebben. Voor deze wezens is het zo dat ze 
het niet alleen over hun hart kunnen verkrijgen om andere 
wezens kwaad te doen, maar hun intelligentie zegt hun 
gewoonweg dat het verstandig is om daar te stelen, te roven 
en te plunderen waar ze ermee kunnen wegkomen zonder 
dat het ontdekt wordt en ze daardoor straf kunnen ontlo-
pen. Ze missen in meerdere of mindere mate het gevoel 
dat het verdrietig is voor de mensen die het slachtoffer zijn. 
Hierin staan ze op dezelfde trede als een leeuw of een tijger. 
Die kunnen evenmin voelen dat het droevig is om een 
ander dier te overvallen om hun honger te stillen. Daarom 
bestaat er een hele zogenaamde ‘onderwereld’ of ‘misdadi-
gerswereld’. Deze wezens die allemaal overtreders zijn van 
de uitgevaardigde juridische wetten, zijn dus wezens die nog 
minder ontwikkeld zijn dan de bewustzijnslagen van waaruit 
de genoemde wetten uitgevaardigd zijn. Daarom zijn straf 
en terechtstellingen niet de juiste aanpak van zulke wezens.

Citaat

De schepping van Eva werd de geboorte van de 
eenpoligheid en de dood van Eva werd de geboorte 
van de dubbelpoligheid.
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3.4. De naastenliefde is de culminatie van het 
kuddebewustzijn van de dieren
We zien hier dat duivelbewustzijn niet het uiteindelijke 

resultaat is, maar dat het zo zal worden dat het wezen het 
beslist niet over zijn hart kan verkrijgen om andere wezens 
kwaad te doen. Om dit vermogen te verkrijgen moeten de 
mensen door de sferen van het lijden heen. In deze sferen 
bevinden de wezens zich in de mate waarin ze het over hun 
hart kunnen verkrijgen om anderen kwaad te doen. Om 
deze wezens uit de sferen van het lijden te krijgen is het niet 
voldoende dat ze intelligentie bezitten en zich met behulp 
daarvan kunnen beschermen of verdedigen tegen de aansla-
gen van andere wezens. Ze zullen niet veel gevoel krijgen 
van hoeveel pijn of leed hun eigen egoïstische of zelfzuch-
tige gedrag voor hun medewezens kan betekenen. Om het 
leed van je naaste daadwerkelijk te kunnen begrijpen heb je 
een speciaal vermogen nodig. Dit vermogen is het humane 
gevoel. Dit gevoel ontstaat als een omgevormd gevolg van 
de lijdenservaringen. Deze omvorming wordt ook tot stand 
gebracht door de ontwikkeling of groei van de tegenoverge-
stelde pool in het wezen. Er is dan dus sprake van de ont-
wikkeling van een nieuwe sympathie.

Tot dan toe werd het sympathievermogen van de wezens 
alleen kunstmatig in stand gehouden door middel van een 
organisch proces, dat tot uiting kwam in wat we verliefdheid 
noemen. Het voorwerp van deze sympathie is een wezen 
van het tegenovergestelde geslacht. Verliefdheid is een heel 
sterke of buitenproportionele aantrekkingskracht tussen de 
beide geslachten. Het mannelijke wezen is het object voor 
het vrouwelijke wezen en omgekeerd is het vrouwelijke 
wezen het object voor het mannelijke wezen. Deze weder-
zijdse hang naar of aantrekkingskracht tussen wezens van 
het tegenovergestelde geslacht is de allerhoogste uiting van 
sympathie in de ontwikkelingstocht van het levende wezen 
door het dierenrijk en tot ver in het mensenrijk. De sympa-



thie-instelling van de wezens ten opzichte van wezens van 
hun eigen geslacht en ook ten opzichte van hun nakomelin-
gen is in dit ontwikkelingsgedeelte erg latent. Er wordt hier 
een zekere tolerantie geschapen tussen de wezens van de 
soort, omdat de gemeenschappelijke levensomstandigheden 
het voor de soorten tot een levensvoorwaarde maken om in 
een kudde te leven. Maar dit kuddebewustzijn is slechts een 
instinctieve aantrekking tussen de wezens. Deze aantrek-
king is geen gevoel van sympathie van hetzelfde soort als de 
sympathie die de betreffende wezens voor hun partner en 
nakomelingen voelen. Maar niettemin vormt het kuddebe-
wustzijn toch een verschijnsel dat door de poolontwikkeling 
en de lijdenservaringen het humane vermogen wordt dat 
later de naastenliefde wordt die van het dier de mens naar 
Gods beeld maakt. Omdat de naastenliefde in haar hoogste 
verschijningsvorm iemand ertoe brengt om zijn naaste lief 
te hebben als zichzelf, wordt het wezen daarom door zijn 
liefde met alle wezens verbonden. Het voelt het lijden en 
welzijn van de anderen als zijn eigen. Het is één met alle 
wezens en daardoor is het ook één met God. Als de naasten-
liefde iemand op die manier echter met alle andere wezens 
en vormen van leven verbindt en hem één met hen laat zijn, 
is de liefde daarmee in feite de culminatie van het kuddebe-
wustzijn, dat ervoor zorgt dat de diersoorten de levensom-
standigheden kunnen overwinnen en hun paringstoestand 
of toestand van welzijn in het dierenrijk op het fysieke vlak 
kunnen ontplooien. Het is niet zo vreemd dat de liefde de 
grondtoon van het heelal is.

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

Wordt vervolgd.


