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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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Het laatste artikel
van AS 1*
andré stroobant

D

* AS 1 staat
voor Artikelsamling 1
(Verzamelde
artikelen),
uitgegeven
2002.

e keuze voor het artikel ‘Fortolkning af Forord i
Livets Bog’ is een puur praktische. Het is het laatste
artikel in Artikelsamling 1 (Verzamelde artikelen),
uitgegeven in 2002, dat nog niet vertaald was en in de
Nederlandse Kosmos gepubliceerd was. Nu alle artikelen
vertaald zijn, kan in de toekomst dit boek ook in Nederland
uitgegeven worden.
Martinus heeft het artikel geschreven na het onbegrip en
de kritiek die hij kreeg na het verschijnen van Livets Bog 1 in
juli 1932.
Na zijn inwijding, beschreven als de witte en de gouden
vuurdoop in Over de geboorte van mijn missie (1936), heeft
Martinus een tijd nodig gehad om zijn nieuwe zintuiglijke vermogens onder controle te krijgen. Hij heeft in zijn
memoires verteld over een incident in de tram. Hij was zo
sensitief dat hij de ziektes van medepassagiers in zijn eigen
lichaam voelde. Hij is een keer de tram uitgezet omdat hij
dronken zou zijn. Toen twee passagiers die tegelijk met hem
uitgestapt waren hem uit een kelderopgang opraapten, constateerden ze dat Martinus helemaal niet dronken was. Nee,
dat was hij ook niet, maar hij was onwel geworden omdat
iemand in de tram ernstig diabeet was. Martinus vertelde
dat hij op den duur niet meer in de tram durfde te stappen,
behalve als die leeg was.
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Na zijn inwijding had Martinus ook toegang tot wat
hij ‘de oceaan van wijsheid’ noemt. Hij zei dat als hij een
vraag had over een of ander hoger vraagstuk, dan kwam
het antwoord meteen. Martinus was zich na zijn inwijding
bewust van zijn missie. Hij gaat zijn symbolen tekenen en
zijn analyses opstellen en bespreken met Lars Nibelvang.
De volgende stap was dat de analyses geschreven moesten
worden. In eerste instantie ging Martinus er vanuit dat hij
niet zelf zou schrijven. Hij wilde dat overlaten aan Lars
Nibelvang, degene van wie hij een
boek over meditatie had geleend,
wat uiteindelijk tot zijn inwijding
geleid heeft. Maar Nibelvang zag in
dat Martinus zelf moest schrijven.
Zijn eerste pogingen waren onleesbaar, zinnen van een bladzijde lang.
En ook nu komen we nog steeds
aardig lange zinnen tegen in zijn
werk.
De geuite kritiek betrof onder
meer de onvoldoende verklaring voor zijn zintuiglijke vermogens in het Voorwoord. Omdat er zoveel vragen kwamen over de inhoud van deel 1 heeft Martinus een symbool
over Livets Bog getekend en beschreven (1933) om duidelijk
te maken waarom sommige onderwerpen maar summier
in het Voorwoord aan bod gekomen waren. Nadat in april
1933 de eerste (Deense) Kosmos uitkwam heeft Martinus
van 1935 tot 1937 een soort introductieboek geschreven:
Logik (Logica), in Denemarken als boek uitgekomen in 1938.
Een ander lastig punt was de taal. Martinus verklaart in
het artikel met de uitleg van het Voorwoord voor wat voor
taalkundig probleem hij zich geplaatst voelde. Zijn nauwgezetheid vind je terug in zijn originele manuscript met alle
aanhalingstekens en de vele kaarsrecht onderstreepte zinnen
die in het gedrukte boek cursief moesten worden.
Het laatste artikel van AS 1

Lars Nibelvang
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Eugene Nida
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Martinus heeft op het laatst van zijn leven besloten zijn
gehele werk Det Tredje Testamente (Het Derde Testament)
te noemen. Dit omdat zijn werk de voortzetting en logische
onderbouwing is van de boodschap van naastenliefde die
door Jezus gepredikt is. Het voordeel van dit laatste Testament boven het Oude en het Nieuwe is, dat we hiermee
een tekst hebben direct van de bron (tenminste als je de
Deense taal beheerst) en niet een testament dat na mondelinge overlevering pas later op schrift gesteld is. De evangeliën zijn pas vele jaren na de kruisiging van Jezus geschreven.
De taal van Martinus heeft natuurlijk direct gevolgen voor
de vertalers van zijn werk. Dit jaar werd er voor de vierde
keer een studieweek voor vertalers georganiseerd in het
Martinus Center in Klint. Al tijdens de eerste bijeenkomst
is uitgebreid ingegaan op het vertalen van geestelijke literatuur. Mary McGovern, die de initiator van de bijeenkomsten is en vertaalwetenschap gestudeerd heeft aan de universiteit in Kopenhagen, had een docent uitgenodigd die ons
van nuttige informatie voorzien heeft. Een autoriteit op het
gebied van het vertalen van met name de Bijbel is Eugene
Nida (1914-2011). Hij ziet vertalers geplaatst voor het probleem van volstrekt letterlijk, woord voor woord vertalen
(formele equivalentie) en heel vrij vertalen (dynamische
equivalentie). Een formele vertaling zou zijn: ‘Ik heb gedaan
boodschappen bij Eko Plaza gisteren’ (Deense woordvolgorde). Een heel dynamische is vrij en wil alleen de betekenis
overbrengen. Dus dan zou je bijv. kunnen schrijven: ‘Gisteren ben ik naar de Eko Plaza gelopen om het een en ander te
kopen’. In deze zin is de woordvolgorde veranderd. Daarmee
kan de nadruk op een bepaald woord gelegd worden. Nu is
ook het woord ‘gelopen’ gebruikt. Dat is een interpretatie
van de vertaler. Het origineel vermeldt alleen dat de persoon
in de winkel geweest is, niet hoe hij er gekomen is. Nida’s
standpunt was zo dicht mogelijk bij de tekst blijven zonder
juni 2019

dat de vertaalde tekst vreemd aan doet. Hij heeft meegewerkt
aan Bijbelvertalingen in een aantal Afrikaanse talen.
Daarbij is hij van mening dat je bijvoorbeeld niet het
woord ‘sneeuw’ in een metafoor als ‘zo wit als sneeuw’
moet gebruiken als de betreffende mensen voor wie de vertaling bedoeld is helemaal niet weten wat sneeuw is. Martinus heeft te kennen gegeven dat hij wenste dat zijn werk zo
formeel mogelijk vertaald zou worden. Hij benadrukt in zijn
artikel over het Voorwoord dat het toch uiteindelijk om de
boodschap gaat en niet om de schrijfstijl. Vooral belangrijk
lijkt mij dat bepaalde, belangrijke begrippen altijd hetzelfde
vertaald worden. Daartoe wordt er nu door de vertalers van
Martinus’ werk aan een woordenlijst gewerkt waarin van
een aantal begrippen de vertaling in de verschillende talen
opgenomen is. En als je nu de vraag stelt waarmee de lezer
het meest gediend is, ben ik van mening dat dat de meest
letterlijke vertaling is. En in die mening sta ik niet alleen.
Bovendien heb ik meerdere keren van Denen die Martinus
gekend hebben gehoord dat ze hem in zijn teksten terugvinden en als ware weer even met hem samen zijn.
Als ik nog een kleine tip mag geven. Let vooral ook op
het einde van het artikel. Daar staat heel in het kort, in
verhouding tot de rest van zijn uitvoerige ‘Uitleg’, waarom
de tekst geworden is zoals die is: het doel van de analyses.
In §19 beschrijft Martinus dat de ontwikkeling zal leiden
tot een allesomvattende broederschap en de manifestatie
van een liefdesrijk op aarde. Daar zal niemand aan kunnen
ontkomen omdat levensbeleving hetzelfde is als van een
ontwetend wezen veranderen in een wezen dat kennis bezit
(slotzin §23), wat hetzelfde is als kosmisch bewustzijn verkrijgen. De weg daarnaartoe verloopt via de ontwikkeling
van het verlangen om liefde te manifesteren en bevrediging
van dat verlangen, dus het daadwerkelijk betonen van naastenliefde (slot §24).

Het laatste artikel van AS 1
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1. De speciale omstandigheden voor de
totstandkoming van Livets Bog

1/3

Omdat Livets Bog een werk is dat bedoeld is om een
beschrijving te zijn van de allergrootste vraagstukken van
het bestaan of van de hoogste analyses van het leven, kon al
bij voorbaat duidelijk zijn dat het van meet af aan geen heel
alledaagse literatuur zou zijn. Het specifieke ervan wordt
nog duidelijker omdat het afgezien van een aantal citaten
uit de Bijbel geen samenstelling is van citaten of kennis uit
andere boeken en werken of van andere personen hier op
aarde, maar dat het het resultaat is van één wezen, dat wil
zeggen van mijn volstrekt eigen, occulte belevingsvermogen of kosmische waarneming. Omdat het daardoor afwijkt
van de meeste andere literaire werken kon ook bij voorbaat
verwacht worden dat het met grote scepsis ontvangen zou
worden, vooral omdat ik in het belang van de waarheid
het als mijn plicht gevoeld heb de lezer ervan openlijk een
verklaring te geven van de specifieke omstandigheden voor
het ontstaan ervan. Die verklaring heb ik gegeven in het
Voorwoord.
Omdat ik in het Voorwoord heb moeten aangeven dat ik
mijn eigen bron ben, dat Livets Bog op geen enkele manier
een plagiaat is van de kennis van anderen en dat dit boek
grote analyses zou verwoorden zoals ‘het drie-enige principe’, ‘de basisanalyses van het heelal’, ‘de eeuwige Godheid’
en ‘de onsterfelijkheid van het levende wezen’, kon even
zo zeker voorzien worden dat dit boek ook tot op zekere
hoogte met intolerantie te maken zou krijgen. Het is een
feit dat er bepaalde categorieën mensen zijn die de natuurDe uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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lijke superioriteit van andere medewezens niet willen, noch
kunnen verdragen en deze daarentegen tegemoet treden met
een verontwaardiging, woede of haat die des te groter wordt
naarmate de superioriteit die ze tegenover zich hebben
groter is. We kennen immers duidelijke voorbeelden in die
richting uit het lijdensverhaal van Jezus. Dat deze categorieën wezens niet het meest onder heidenen, a-religieuzen
of vrijdenkers gezocht moeten worden, maar doorgaans juist
te vinden zijn onder wezens van wie bij voorbaat vermoed
moest worden dat zij het meest welwillend en begripvol
zouden zijn ten aanzien van de hoogste vraagstukken, is een
oud gegeven waarvan Jezus ook al uitdrukking gaf, toen hij
zei dat ‘de eersten de laatsten zouden zijn’ en ook toen hij
aangaf dat hij het grootste geloof bij de ‘heidenen’ vond.
Dus niet bij de hogepriesters en schriftgeleerden, noch bij
andere geautoriseerde wijsheidsverkondigers werd hij het
meest liefdevol ontvangen. Dat dit principe nog steeds geldt,
kan iedereen onvermijdelijk beleven die vandaag de dag
meewerkt aan het verkondigen van de nieuwe wereldimpuls
of aan het verbreiden van wijsheid. Deze wezens zullen allemaal ervaren dat ‘de mens de mens een wolf is’, wat in dit
geval dus wil zeggen dat het vrij gewoon is dat de grootste
vijandigheid en daarmee de grootste onontvankelijkheid te
vinden is bij de vele personen die een positie bekleden zoals
grote voorgangers, leiders en mediums in religieuze bewegingen, verenigingen en genootschappen.

2. De enige, werkelijk gezonde drijfkracht in
geestelijke zaken kan behalve zuivere liefde alleen
plichtsgevoel zijn en geen eerzucht
Hierbij moet er echter op gewezen worden dat er natuurlijk uitzonderingen zijn. De wezens die niet tot deze uitzonderingen behoren heb ik beschreven in Livets Bog §126,
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en die behoren hoofdzakelijk tot de tweede afdeling in de
tweede categorie van groep A (zie pag. 21 met §126 uit
Livets Bog 1). Daarom zal ik deze wezens hier niet nader
bespreken, maar alleen opmerken dat deze wezens hun
plaats en positie bemachtigd hebben op basis van eerzucht,
een bewustzijnsfactor die beslist niet gunstig is voor geestelijke zaken of missies. Hoe uitstekend eerzucht kan zijn
om fysieke ondernemingen te stimuleren, zo ongunstig en
onmogelijk is zij als drijfkracht voor religieuze manifestaties. De enige, werkelijk gezonde drijfkracht daarvoor kan
behalve zuivere liefde alleen plichtsgevoel zijn. Als een
persoon een geestelijke missie uitvoert uit plichtsgevoel,
dan gaat de missie vóór zijn eigen persoon, maar als hij deze
uitvoert op basis van eerzucht, dan gaat zijn persoon vóór de
missie. In het eerste geval wordt die persoon gelukkig als hij
mensen ontmoet die geestelijk bezig zijn, ongeacht of ze tot
zijn eigen levensopvatting behoren of tot die van anderen.
Hij ervaart hen als ware geestelijke collega’s, broeders en
medewerkers, ook al is dat gevoel nog helemaal niet aanwezig bij de andere wezens. In het laatstgenoemde geval,
waarbij het individu door eerzucht gedreven wordt, ziet
hij in elk ander geestelijk actief mens een concurrent. Hoe
meer op de voorgrond tredend en gunstig besproken of hoe
sterker de geestelijke positie van het andere wezen wordt,
des te verontwaardigder en intoleranter dit individu wordt
jegens zijn broeder. Omdat verontwaardiging en intolerantie
krachten zijn die zo’n intolerant wezen de mogelijkheid tot
duistere manifestaties geven, begint het ook meteen op elke
denkbare manier het medium te worden voor woede tegen,
kwaadsprekerij over en ondermijning van de andere partij, maar natuurlijk alles onder de zelfhypnose die ‘gerechte
toorn’ en ‘heilige woede’ heet, kortom, een inbeelding dat
het allemaal in het belang van de moraal en de deugdzaamheid is, dat het allemaal is om zijn aanhangers te beschermen
zodat ze geen interesse krijgen voor de genoemde persoon
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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en daarmee op het verkeerde pad geraken. Maar de waarheid is feitelijk dat het er alleen maar om gaat zijn eigen
positie te beschermen. Zulke wezens vrezen dat het licht
van het andere wezen het hunne zal overtroeven, waardoor
hun aanhangers zullen weglopen en aanhangers van de ander
zullen worden. Ze begrijpen dus niet dat ze daardoor aan
elk ontwikkeld mens hun eigen geestelijke gebrekkigheid
verraden en daarmee hun eigen positie volledig ondermijnen.

3. Eerzuchtige personen kunnen met hun
roddel, woede, intolerantie, afgunst en bijgeloof
‘kruisigers’ worden
Hiermee vormen ze natuurlijk oorzaken, waarvan de
gevolgen terugkeren en hun de ontbrekende capaciteiten
geven, waardoor het hun duidelijk zal worden dat de door
liefde gedragen, ware geestelijkheid op geen enkel punt tot
uiting zal komen in wat voor kwaadsprekerij, intolerantie of
woede dan ook tegen iets of iemand, en dat dat nu juist de
enige geestelijke instelling van een wezen is die onvergankelijk of onwankelbaar is. Van deze instelling glijden elke
roddel, woede, intolerantie, afgunst en bijgeloof volledig af.
Ja, de genoemde realiteiten kunnen weliswaar tot een kruisiging leiden, maar daarna zal de waarheid in een schitterende
en stralende opstanding aan het licht komen, waardoor de
positie van het gekruisigde wezen nog vele malen versterkt
wordt.
Omdat het in hoge mate de eerzucht is die deze kruisigers
voortbrengt, is het vanzelfsprekend dat die gezocht moeten worden onder wezens die juist door deze eerzucht een
zekere geestelijke positie verworven hebben, zoals bijvoorbeeld hogepriesters, schriftgeleerden, sprekers over religie,
presidenten, secretarissen en dergelijke binnen religieuze
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genootschappen of broederschappen of mediums in spiritistische kringen, kortom alle wezens die een religieuze positie bekleden en van wie je natuurlijk zou kunnen denken
dat zij de eersten zouden zijn om de geestelijke positie en
natuurlijke superioriteit van andere wezens te accepteren en
zich erover te verheugen, en dat zij de eersten zouden zijn
die niet met ‘stenen zouden werpen’.
We moeten, zoals eerder opgemerkt, beslist niet vergeten dat er uitzonderingen zijn. Werkelijk vooraanstaande,
geestelijk ontwikkelde personen binnen religieuze gemeenschappen, sektes en bewegingen kunnen natuurlijk in geen
enkel geval ‘kruisigen’, met ‘stenen werpen’ of kwaadpreken; zij kunnen met volledig begrip voor de oude uitspraak:
‘Wreek uzelf niet geliefden, Ik zal het vergelden, spreekt
de Heer’ (Rom. 12:19) in alles en iedereen alleen maar God
en het goede zien, horen en voelen. Het kenmerk van deze
wezens zal daarom altijd zijn dat ze nooit iets kwaads over
iets of iemand zeggen, maar zich geestelijk met alle levende
wezens verbonden voelen met een band van liefde die hen
in elk opzicht boven alle uiterlijke etiquette verheven laat
zijn en hen vriendelijk laat zijn tegen alles en iedereen,
ongeacht geloof, levensopvatting, manifestatie en ontwikkelingsniveau. Op alle andere wezens binnen religieuze
gemeenschappen die hiervan afwijken, zullen de woorden
van Christus: ‘Daarom, die meent te staan, zie toe dat hij
niet valt’ (1 Cor. 10:12), nog steeds van toepassing zijn.

4. Livets Bog en met name het Voorwoord hebben
een zekere verontwaardiging en intolerantie
gewekt
Met de hier geschilderde feiten voor ogen was het mij
niet vergund iets anders te verwachten dan dat dezelfde
traditie van ‘de eersten zullen de laatsten zijn’ (Matth. 20:16)
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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Omslag van
de eerste druk
van Livets
Bog in 1932

ook voor Livets Bog zou gaan gelden. Het was mij dan
ook duidelijk dat het zaak was om het genoemde boek zo
te schrijven dat er zo min mogelijk aanleiding was voor
de lagere neigingen van de besproken primitieve wezens.
Maar door de omvang en inhoud van het boek met grote
analyses en omdat ik niet het recht had om verborgen te
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houden dat ik mijn eigen bron ben, heb ik natuurlijk niet
geheel kunnen voorkomen om zwakke reflecties van de
verontwaardiging en intolerantie van deze wezens te merken. Wat met name een doorn in het oog van deze wezens
geweest is, is juist het Voorwoord van het betreffende boek.
Ik heb daarom, voordat ik overga tot een nadere uitleg van
het Voorwoord, gemeend dat het nuttig zou zijn om met
de bovengenoemde informatie te komen, niet om iemand
pijn te doen, maar beslist uitsluitend om het nutteloze in de
benadering van de intolerante wezens te laten zien en om
daarmee iedere lezer van Livets Bog te laten inzien dat hij
die intolerantie niet hoeft te vergelden omdat de gevolgen
ervan uiteindelijk naar hemzelf zullen terugkeren en dat wij
daarom alleen de grootste, ware en zuivere liefde kunnen
betonen door ‘de rechterwang toe te keren als we op de
linker geslagen worden’ (Matth. 5:39) en in harmonie met het
leven in ons stille gebed kunnen zeggen: ‘Vader vergeef het
hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luc. 23:34).

5. Scepsis ten aanzien van het Voorwoord, terwijl
Livets Bog of het gehele werk nog niet af is
Zoals ik in het voorgaande al aangegeven heb, is het
Voorwoord van Livets Bog afgestemd op het gehele of
voltooide werk. Omdat dat er echter nog niet is, maar
alleen het eerste deel uitgegeven is, is het voor veel mensen
moeilijk geweest en zal het voorlopig moeilijk zijn om het
Voorwoord onmiddellijk te accepteren of om niet sceptisch
te zijn.
Door verschillende oorzaken, zoals ik ook in het voorgaande aangegeven heb, kan dit voor bepaalde categorieën
mensen de oorzaak zijn voor het uiting geven aan verontwaardiging of intolerantie. Er zijn echter ook mensen die, hoewel ze niet de neiging hebben om vijandig te
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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staan tegenover de opvatting of mening over het leven van
anderen – ja, die misschien zelfs van goede wil zijn en graag
kennis nemen van die opvatting of mening – desondanks
het Voorwoord van Livets Bog toch niet kunnen accepteren.
Dat zijn met name personen die op het materiële gebied een
uitstekend ontwikkelde intelligentie hebben, maar die nog
in mindere mate of helemaal niet in aanraking geweest zijn
met geestelijke of occulte ervaringen en daarom ook geen
intelligentieontwikkeling op deze gebieden hebben. Voor
deze wezens wordt elke geestelijke of occulte beschrijving,
die te ver buiten hun gewoonlijke verstandelijke gebieden
ligt, bijgevolg snel fantasie. Hoe onbekender de genoemde
wezens zijn met geesteswetenschappelijke of occulte literatuur, des te meer werkt het Voorwoord als fantasie ten
opzichte van hun opvatting en psyche. Deze wezens zijn
niet bepaald intolerant, maar ze hebben alleen het vermogen
om de geautoriseerde materiële kennis te accepteren, terwijl
ze tot op zekere hoogte genoodzaakt zijn om geestelijke
kennis als naïviteit of zelfs bijgeloof op te vatten. Dergelijke
wezens zullen vaak te vinden zijn onder bijvoorbeeld vooraanstaande, materiële wetenschappers, schrijvers en journalisten, van wie de uitspraken en gevelde oordelen voor velen
als gezaghebbend beschouwd worden.
Men zal dus nu kunnen begrijpen dat het oordeel van
deze wezens in absolute zin op geen enkele manier terecht
gezaghebbend kan zijn op geestelijke gebieden, ongeacht
hoe zeer ze van het predicaat academicus voorzien mogen
zijn. Omdat iemand doctor in de filosofie is, is hij nog geen
expert in telepathie of gedachtenoverdracht, of omdat hij
professor in de scheikunde is, is hij beslist nog geen autoriteit op het gebied van psychometrie of clairvoyance. Zo’n
autoriteit kan natuurlijk alleen de persoon zijn die deze vermogens bezit, geheel los van de bescheiden sociale positie
hij ook maar zou bekleden.



kosmos

juni 2019

6. De materiële wetenschap en de
geesteswetenschap
De beginnende waarheidszoeker moet er een gewoonte
van maken onafhankelijk te zijn van het oordeel en de autoriteit van de materiële wetenschap op geesteswetenschappelijke gebieden, want anders kan hij niet over de materiële grens heengaan, voordat de wetenschap daar een keer
overheen gekomen is. Nu moet wel opgemerkt worden dat
de wetenschap een sterke ontwikkeling doormaakt naar het
psychische toe en op vele gebieden al tot aan de grens van
de fysieke wereld gekomen is. Het is dus maar een kwestie
van tijd wanneer zij zich binnen de occulte gebieden gaat
bewegen. Voorlopig is zij echter nog niet voorbij die grens
gekomen en daarom is het heel natuurlijk dat de eerder
genoemde wezens het Voorwoord van Livets Bog met een
zekere scepsis bekijken. Wat dit boek beschrijft, kan immers
niet gedocumenteerd worden, niet met behulp van een
microscoop, noch met een telescoop, en het kan niet gemeten of gewogen worden met fysieke maten en gewichten.

7. Mijn vuurdopen en mijn nieuwe geestelijke
waarnemingshorizon
Ik was in het Voorwoord natuurlijk genoodzaakt over de
omstandigheden te vertellen die de oorzaak werden om met
het schrijven van Livets Bog te beginnen. Ik moest vertellen
over de feiten die er vóór plaatsgevonden hadden, namelijk
dat ik herhaalde malen omgeven werd door sterke, occulte
of bovenfysieke lichtverschijnselen of vuurdopen en dat die
tot dan toe niet werkzame of latente zintuigen in mij activeerden, waardoor ik stap voor stap geconfronteerd werd
met een geheel nieuwe waarnemingshorizon, een horizon
die volledig voorbij de gewone fysieke wereld lag. Ik keek
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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niet net zoals andere mensen alleen met fysieke ogen met
behulp van het zonlicht, maar ik keek ook met geestelijke
ogen met behulp van geestelijk licht. Omdat alle geestelijke
energie enorme dimensies heeft in verhouding tot de fysieke
energie, was de nieuwe waarnemingshorizon in verhouding tot de fysieke ook van overeenkomstige dimensies.
Mijn vermelding van die nieuwe waarnemingshorizon – dat
wil zeggen van wat ik nu kon zien en van de vermogens
die ik gekregen had – werd het moeilijkste punt voor de
beginnende lezer van Livets Bog. Voor sommigen was het
zelfs zo’n moeilijk punt, dat het voorlopig onoverkomelijk
was, omdat ze de kwestie onmogelijk als waarheid konden
opvatten, waardoor verder lezen in dit boek natuurlijk niet
interessant was.
Als ik eerder een werk geschreven had over de geleidelijke zintuiglijke ontwikkeling van het levende wezen vanaf
primitieve vormen bij lagerstaande dieren tot de vormen
waarin ze bij de intellectueel ontwikkelde mens voorkomen
en vandaar verder, en voorbeelden of feiten uit de Bijbel en
uit het dagelijks leven aangevoerd had, die analoog waren
met de toestand die ik zelf beleefd heb, dan zou de zaak er
heel anders voor gestaan hebben. Dan zou de kwestie meer
acceptabel geweest zijn. Omdat de zintuiglijke ontwikkeling
echter in afzonderlijke hoofdstukken in Livets Bog belicht
wordt, kon ik deze kwestie natuurlijk niet in het Voorwoord uitdiepen, maar moest ik me beperken tot het meedelen van de naakte feiten zonder specifiek commentaar,
ongeacht hoe onwaarschijnlijk deze feiten op die manier
moesten lijken, ongeacht wat voor grote scepsis ze mochten
veroorzaken, in het vertrouwen dat als het werk voltooid
was, ik dan mijn verslag gerechtvaardigd had of de juistheid
van mijn toestand aangetoond had.



kosmos

juni 2019

Symbool
nr. 1 Gods
geest over de
wateren.
© Martinus
Institut, 1981

8. Het Voorwoord en de volgende delen van Livets
Bog met de basisanalyses van het heelal
Dat het schrijven van de afzonderlijke delen van Livets
Bog zo omvangrijk is dat ze alleen met tussenpozen van jaren
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog

kosmos



uitgegeven kunnen worden, maakt de zaak er niet beter op,
vooral zolang bijna alleen nog maar het Voorwoord en de
Inleiding, dat wil zeggen deel 1, uitgegeven zijn. Dat heeft
er dan ook toe geleid dat dit deel natuurlijk alleen door
mensen gelezen wordt, die geestelijk zo ontwikkeld zijn dat
ze zich niet door het Voorwoord hebben laten afschrikken,
maar zich er dapper doorheen gewerkt hebben tot aan de
echte studie die in feite pas begint bij de Inleiding.
Het Voorwoord in Livets Bog beschrijft dus een realiteit
die haar bewijsvoering en volledige rechtvaardiging pas
krijgt, als de nog niet geschreven delen van Livets Bog zullen voorliggen, omdat het Voorwoord namelijk een soort
ouverture voor het gehele werk is.
Omdat de genoemde delen grote analyses bevatten zoals
de basisanalyses van het heelal en ik in het Voorwoord
genoodzaakt was dat te vermelden en bovendien genoodzaakt was te verklaren dat het analyseren voortkomt uit
mijn eigen persoonlijke ervaring en niet uit enige studie
of verworven kennis uit boeken of van andere wezens, is
het begrijpelijk dat bepaalde wezens bij voorbaat natuurlijk
niets anders kunnen dan van mening zijn dat ik door ijdelheid beheerst wordt en dat mijn uitspraken een teken van
hoogmoed om niet te zeggen van grootheidswaanzin zijn.
Om deze voor de betreffende lezers onfortuinlijke opvatting te voorkomen en om hen te helpen aan te vangen met
de studie van het leven die bij de Inleiding begint, zal ik er
vervolgens toe overgaan om de zo moeilijk te accepteren,
lastigste punten in het Voorwoord uit te diepen, in de hoop
de lezers daarmee in contact te kunnen brengen met de
werkelijke feiten, zodat ze de vreugde en inspiratie kunnen
krijgen die een werkelijk en onbevooroordeeld begrip van
het Voorwoord gezien haar essentie vermag te bieden.
Wordt vervolgd.
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Martinus
De tweede afdeling. Fanatisme. ‘Rekruten’ en
‘leerlingen’ van de religieuze groeperingen.
De krachten die de geestelijke groeperingen
ontbinden. Het eerste verzet tegen de nieuwe
wereldimpuls
126. De tweede afdeling. Met de analyses van de mensen
van de eerste categorie en die van de eerste afdeling van
de tweede categorie hebben we de periferie van de aardemensheid of haar uiterste voorposten, die op weg zijn naar
het licht, behandeld. Door middel van de analyses van de
individuen in de volgende afdelingen van de tweede categorie zullen we steeds dichter bij de grote massa komen en de
meer algemeen voorkomende bewustzijnstoestanden bereiken.
Van de mensen van de tweede afdeling zullen degenen
die zich het dichtst in de buurt van de mensen van de eerste
afdeling bevinden, in geestelijk opzicht natuurlijk veel op
hen lijken. Hun verstandelijke vermogen is in verhouding
tot hun gevoelsvermogen echter nog geringer dan bij de
individuen van de eerste afdeling. Hoe verder we ons van
het gebied van de eerste afdeling verwijderen, des te duidelijker zal dit verschil merkbaar zijn. De individuen in
deze en de volgende afdelingen van de tweede categorie
vertegenwoordigen daarom een groot aantal vormen van
een niet goed beheerst en soms zelfs van een op een dwaalspoor
gebracht gevoelsleven. Omdat het gevoelsleven de grondslag
vormt voor wat we religiositeit noemen, en dit gevoel bij al
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deze mensen overheerst, zullen ze sterk religieus ingesteld
zijn. Deze instelling zal echter op haar beurt meer of minder
irrationeel zijn, en wel in die mate waarin de intelligentie
bij de betrokken mensen te gering is in verhouding tot het
gevoel. Hun religiositeit zal daarom voornamelijk uit irrationele gevoelens bestaan, wat weer hetzelfde is als fanatisme.
Daarom zullen we onder de individuen van de hier beschreven afdelingen van de tweede categorie veel religieus fanatisme aantreffen. Onder de mensen van de tweede afdeling
zijn velen lid van de in de laatste tijd ontstane hoogstaande
geestelijke groeperingen, verenigingen of sekten. Van de
mensen van de eerste afdeling, leven degenen die lid van
de genoemde groeperingen zijn volledig in overeenstemming
met de ideeën, wetten en principes ervan. Ze zijn in harmonie
met de geest van de respectievelijke grondleggers van deze groeperingen en zijn zodoende qua ontwikkeling op een bepaalde
manier als ‘geboren’ leden te beschouwen. Van de mensen
van de tweede afdeling kunnen degenen die lid van dezelfde
groeperingen zijn echter niet als ‘geboren’ leden of als leden op
basis van aanleg of kwalificaties beschouwd worden, maar zijn ze
vooral lid op basis van een lidmaatschapskaart. Ze zijn dus slechts
de ‘rekruten’ of ‘leerlingen’ van deze groeperingen. Dat uit zich
in het feit dat ze zich nog niet de tolerantie, nederigheid, onzelfzuchtigheid en moraal eigen gemaakt hebben die door de oprichter
of grondlegger van hun groepering tot uitdrukking gebracht werd.
Dat betekent dus dat ze zich in dit geval op grond van hun
onevenwichtige gevoelsleven geïrriteerd en geringschattend
over andere groeperingen uitlaten. Hun eigen groepering
Citaat

Hoe uitstekend eerzucht kan zijn om fysieke onder
nemingen te stimuleren, zo ongunstig en onmogelijk is
zij als drijfkracht voor religieuze manifestaties.
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slaan ze echter juist te hoog aan en ze beroepen zich erop
dat deze alleenzaligmakend is. Aangezien ze nog bijzonder
egoïstisch en eerzuchtig zijn, streven ze ernaar – verblind
door de vele theoretische kennis waarmee hun groepering
hen verrijkt heeft – zich tot de bestuursposten of leidinggevende posities binnen deze groepering op te werken. Door
deze aangeleerde kennis, waarvan ze in hun naïviteit en
egoïsme geloven dat deze van henzelf is, gaan ze aan geestelijke hoogmoed lijden. Die verduistert op haar beurt hun
verstand zodanig, dat ze hun bestuurlijke ongeschiktheid,
met andere woorden hun ware identiteit als de ‘rekruten’ of
‘leerlingen’ van hun groepering, niet kunnen zien. We kunnen
daarom het vreemde verschijnsel tegenkomen dat de leiding
van zo’n geestelijke groepering soms volledig in handen is
gekomen van haar minst ontwikkelde leden. Haar predikanten,
sprekers of groepsleiders blijken slechts theoretici te zijn en zullen daarom soms lezingen houden voor toehoorders, die
hen wat het in praktijk brengen of naleven van de tradities
van de betreffende groepering betreft, ver overtreffen of die
voldoende getalenteerd zijn om hun rechtmatige of geboren
leraren of leiders te kunnen zijn. Dit heeft vanzelfsprekend
tot gevolg dat de laatstgenoemde wezens die groepering op
den duur verlaten, die dan dienovereenkomstig haar geestelijke waarde verliest. Zij kan niet langer het hoge geestelijke
peil vertegenwoordigen dat de grondlegger ervan bij de
oprichting voor ogen stond. Wanneer een geestelijke groepering
zover gekomen is dat intolerante, eerzuchtige en egoïstische wezens
de leiding naar zich toegetrokken hebben, dan gaat zij onvermijdelijk haar verval tegemoet. Intolerantie, eerzucht, egoïsme en
hoogmoed zijn dus de krachten die geestelijke groeperingen uiteen
doen vallen. Ze kunnen er in het ergste geval de oorzaak van zijn
dat deze geestelijke genootschappen of groeperingen te vergelijken
zijn met dode en uitgedoofde zonnen of planeten die in de vorm
van manen verweren of hun ondergang tegemoet gaan. Hebben
deze krachten langzamerhand de overhand gekregen in een
Uit: Livets Bog 1 §126

kosmos



2019

geestelijke groepering, dan duidt dat er eigenlijk op dat de
rol van deze groepering uitgespeeld is en dat zij op sterven
ligt en zodoende bezig is haar taak te beëindigen.
De krachten van de nieuwe wereldimpuls hebben reeds
geruime tijd ongemerkt op de mensen van de tweede afdeling ingewerkt. Hierdoor voelen ze wel dat de wereld een
geestelijke vernieuwing nodig heeft en dat zo’n vernieuwing
zich aan het voltrekken is, maar in hun naïviteit, hoogmoed
en eerzucht zijn enkelen van hen er bijna rotsvast van overtuigd dat deze vernieuwing enkel en alleen door hun speciale groepering tot stand kan komen, en dat de grondlegger
ervan de wereld alles gegeven heeft wat zij aan geestelijke
kennis nodig heeft. Deze grondlegger wordt soms zelfs aangezien voor een wereldverlosser, een soort nieuwe Messias,
zelfs tegen zijn eigen openlijke ontkenning in. Zulke mensen gaan
dus volledig tegen de geest van hun eigen groepering in. Overal
waar de nieuwe wereldimpuls zich manifesteert in ideeën en
verschijnselen die buiten de terminologie en verwachtingen
van hun eigen groepering liggen, zullen deze mensen er
zich in hun enthousiasme en overgevoeligheid tegen verzetten. Daarom zal de genoemde wereldimpuls hier de eerste
zwakke tegenstand ontmoeten en zullen we hier de woorden van de Nazarener: “Alzo zullen de laatsten de eersten en de
eersten de laatsten zijn” (Matth. 20:16), bevestigd zien.

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2019
van zondag 28 juli t/m vrijdag 9 augustus

Week 5: 28 juli - 2 aug. – Grote gedachten in een dagelijks leven
Week 6: 4 aug.- 9 aug. – Hoe om te gaan met een uitdagend lot
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

