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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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9. Als ik de juistheid van mijn bewering in
Livets Bog niet zou kunnen bewijzen, zouden de
uitspraken over mezelf nooit gemanifesteerd zijn
Om de studie van Livets Bog te vergemakkelijken heb ik
de stof ingedeeld in kleine stukken of paragrafen. Omdat de
samengevatte inhoud of de kern van elke paragraaf met een
ondertitel is weergegeven, zal de lezer zich met behulp daarvan gemakkelijk en snel op de hoogte kunnen stellen van de
inhoud of betekenis ervan. Omdat iedere paragraaf bovendien genummerd is, vereenvoudigt dat ook iedere vorm van
citeren uit of verwijzen naar Livets Bog.
De voor vele lezers moeilijkst te accepteren paragrafen
in het Voorwoord zijn natuurlijk de paragrafen waarin ik
over mezelf en over mijn geestelijke of kosmische ervaring
spreek. Ik wil daarom proberen deze van nader commentaar
te voorzien.
In §7 beschrijf ik onder andere voor het eerst dat ik door
eigen waarneming van de wereldenergieën een zodanige
kennis in zo’n omvang beleefd heb, dat deze kennis in alle
opzichten het antwoord geworden is op de door de eeuwen heen steeds actuele vraag: “Wat is waarheid”, namelijk
het antwoord, dat ‘alles zeer goed is’ (Gen. 1:31). Met andere
woorden, daarmee verklaar ik eigenlijk dat ik het bestaan
vanuit Gods eigen gezichtspunt beleefd heb, dat ik de waarheid omtrent het leven gezien heb.
Wanneer ik verder in de paragrafen 20, 21 en 22 vertel dat ik als het ware in de eeuwigheid zelf kon schouwen – dat ik de zin van het leven en de eeuwige Godheid
kon zien, dat ik in een toestand van permanent, wakker
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Het symbool op de voorzijde van Livets Bog

dagbewustzijn alle fundamentele
geestelijke krachten, onzichtbare
oorzaken, eeuwige wereldwetten, basisenergieën en basisprincipes achter de fysieke wereld kon
schouwen en dat het mysterie van
het bestaan voor mij dus geen
mysterie meer was, maar dat ik was
ingewijd in het leven van het heelal
of in het goddelijke scheppingsprincipe – is het begrijpelijk dat
mijn verslag of bewering voor een
bepaalde groep mensen natuurlijk
volstrekt ongelofelijk moest zijn en
daarom bij hen scepsis en weerzin
zou wekken. Voor mensen die
helemaal niet geloven of helemaal
niet het vermogen bezitten om
te begrijpen dat andere mensen
uitgerust kunnen zijn met vermo-

Het symbool geeft het heelal
weer. De driehoek in het midden
geeft aan dat de basisanalyse van
het heelal een drie-enig principe is,
namelijk X1, X2 en X3. Deze realiteiten komen ook in ieder levend
wezen voor en zijn respectievelijk
bekend met de benamingen het Ik,
het manifestatievermogen en het
organisme.
Dat er om de driehoek een
zon getekend is geeft aan dat het
leven of het bestaan in zijn hoogste analyse absoluut licht is. Dat
de stralen de vorm van een kruis
hebben, geeft aan dat liefde of het
zich opofferen voor anderen de
meest volmaakte manifestatie is.

gens en organen die ze zelf niet ontwikkeld hebben, en die
denken dat de begaafdheid of het waarnemingsvermogen
van de gewone aardse mensen het hoogtepunt is van wat er
in het bestaan bereikt kan worden, moet een verslag als dit
natuurlijk lijken op fanatisme, bijgeloof, grootheidwaanzin
of bedrog. Maar voor iemand die werkelijk thuis is in zijn
Bijbel, in occulte literatuur of in eerlijk geestesonderzoek,
of die inzicht heeft in de wetten van de ontwikkeling, zal
mijn verslag helemaal niet zo’n ingrijpend effect hebben,
maar juist een nieuw heuglijk object voor onderzoek zijn.
En juist opdat mijn verslag voorwerp van zo’n onderzoek
kan worden en niet omdat het blind geloofd moet worden,
is het openbaar gemaakt. Als ik de ontwikkelde geestesonderzoeker met de verschillende delen van Livets Bog niet
de juistheid van mijn bewering zou kunnen aantonen en
zo met alle delen materiaal voor dit onderzoek zou kunnen
leveren, zouden de uitspraken over mezelf nooit gemanifesteerd zijn. Maar omdat ze de analyse van een feit weergeven, zou ik een verrader van de goddelijke wereldordening
zijn, door welke ordening mijn occulte zintuigen bestaan,
of zou ik ‘een zondaar tegen de heilige geest’ of tegen het
kosmische bewustzijnsniveau zijn van waaruit alle wijsheid en liefde voortkomt. Ten overstaan van een dergelijk
feit had ik natuurlijk geen enkele andere keuze dan openlijk de waarheid te vertellen ter inspiratie, bevestiging en
voorbeeld voor anderen en heb ik me daar op geen enkele
manier voor laten ontmoedigen, alleen omdat een groepje
onwetende mensen vanwege hun primitieve houding ten
opzichte van occulte gebieden mij noodzakelijkerwijs moet
beschouwen als opschepperig, hoogmoedig of gestoord. Dat
is juist de kruisiging of het vagevuur waar alle helpers van
de mensheid doorheen moeten, als ze werkelijk iets voor
elkaar willen krijgen. In de wetenschap dat mijn Zaak waarachtig is, heb ik me ook niet laten beïnvloeden door enige
belemmering of tegenzin, vooral niet omdat ik in de vorm
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van Livets Bog het bewijs opbouw dat de aanwezigheid van
mijn hogere geestelijke of kosmische bewustzijn een feit of
een absolute realiteit is en dat deze bewustzijnstoestand het
voorlopige doel is voor al mijn medemensen op aarde.

10. Livets Bog is in feite het voornaamste bewijs
voor kosmisch bewustzijn
Omdat Livets Bog in feite het voornaamste bewijs voor
kosmisch bewustzijn is en dit boek nog maar in zijn aanvangsstadium verkeert, kan ik natuurlijk nu niet zo uitgebreid als later, als het werk af is, mijn bewustzijnstoestand
of de in het Voorwoord beschreven verslag documenteren.
Hoewel ik in Livets Bog ook het bewijs voor de aanwezigheid van een kosmische bewustzijnstoestand geef, is er toch
een bepaalde ontwikkeling vereist, voordat men het vermogen heeft om het als bewijs te accepteren. Mijn bewustzijnstoestand zal dus een kwestie van geloof of ongeloof
zijn voor alle wezens die niet zover ontwikkeld zijn dat ze
de juistheid of waarheid van mijn woorden kunnen controleren. Want alleen door middel van het vermogen om
de werkelijkheid of de heilige geest in mijn manifestatie te
kunnen zien word ik het bewijs voor goddelijk bewustzijn.
Onder verwijzing naar mijn artikel ‘De heilige geest’ wil
ik het onderwerp vervolgens verder uitdiepen en hoop daarmee de heilige geest begrijpelijk te maken om het daarmee
voor de lezer gemakkelijker te maken zich tot Livets Bog te
verhouden en erin te geloven, zodat hij daardoor de weg
naar een verheerlijkt bestaan kan vinden.

Het laatste artikel van AS 1
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11. Werkelijke wijsheid kan alleen van een
werkelijke wijze komen
Omdat iedere vorm van wijsheid alleen van een werkelijke wijze kan komen, moet het onderzoek naar het ontstaan van de wijsheid natuurlijk gericht zijn op die wijze.
Zo’n onderzoek zal dan altijd leiden tot de analyse dat zo
iemand bezield is geweest door gedachten en kennis die
buiten de gedachten en kennis van de gewone aardse mens
gelegen hebben. Omdat wijsheid hetzelfde is als werkelijke
kennis over de verheven analyses van het leven, zal deze
verklaring, als die werkelijk onpartijdig, waar of eerlijk is,
onvermijdelijk leiden tot de conclusie dat zo’n wezen de
beschikking heeft gehad over vermogens om dieper in het
bestaan te kijken dan de meeste van zijn medemensen, wat
wil zeggen dat het hen in ontwikkeling vóór was. Omdat
vermogens echter alleen hun zetel kunnen hebben in organen, moet dit wezen dus organen bezitten die op bepaalde
gebieden beter zijn dan die van zijn medemensen. Deze
organen zijn bedoeld voor het doorstromen en ontplooien
van alle hogere gedachtenenergie. Deze gedachtenenergie heb ik in het bovengenoemde artikel de heilige geest
genoemd. Met die benaming is deze gedachtenenergie keer
op keer op kerkelijk en religieus gebied genoemd. Dat deze
hogere energie een feit is, behoeft nauwelijks aangegeven
te worden, aangezien het immers een feit is dat wijsheid
bestaat. Of de wezens die als vertegenwoordigers of brengers
van wijsheid aangegeven zijn zoals bijvoorbeeld Mozes, de
profeten, de apostelen, Boeddha, Christus of Mohammed
ooit bestaan hebben, is volstrekt onbelangrijk en daarom
nutteloos om discussie over te voeren, want de uitspraken die aan hen toegeschreven zijn, bestaan immers als
feit. En wanneer die bestaan is het ook een feit dat ze door
mensenhersenen heengegaan zijn en door levende wezens
voortgebracht zijn. Of deze wezens dezelfde als de eerder
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genoemden zijn geweest of heel andere waren, heeft geen
enkele betekenis, omdat die anderen dan absoluut alleen
van hetzelfde bewustzijnsniveau geweest kunnen zijn als die
eersten. Wijsheid is immers wijsheid, ongeacht van wie zij
dan ook afkomstig is.

12. Gedachtenenergie is een hogere vorm van
elektriciteit. Lange en korte gedachtengolflengtes
De heilige geest is dus een hogere vorm van gedachtenenergie. Gedachtenenergie is een hogere vorm van elektriciteit. Hier moet onder verstaan worden dat de hersenen
en het zenuwstelsel van het levende wezen een verfijnder
elektrisch apparaat zijn voor het ontvangen en verzenden
van energiegolven, met andere woorden een verfijnder
systeem voor radiofonie. De gedachtenfunctie of het geestesleven van elk levend wezen is in feite een hogere vorm
van verzending en ontvangst van radiogolven. Radiogolven komen voor in verschillende lengtes. De wetenschap
is nog maar gekomen tot de lange golflengtes die met een
gewoon technisch radioapparaat verzonden en ontvangen
kunnen worden. Ofschoon zij wel zoiets als korte golf kent,
heeft de wetenschap nog niet de microscopische golflengtes
gevonden die door de hersenen verzonden en ontvangen
kunnen worden. Maar deze golflengtes zijn voor de ontwikkelde occulte onderzoeker niettemin een feit en ze zijn
het dragende principe in elke vorm van ontplooiing van
bewustzijns- of geestesleven. Alle soorten gedachten, ideeën
of voorstellingen zijn in werkelijkheid het voelen en manifesteren van deze microscopische radiogolven door het Ik.
Het gehele bewustzijnsleven is dus deels hetzelfde als de
eigen vorming en verzending door het Ik en deels hetzelfde
als de ontvangst van door andere wezens als gedachten
gevormde en verzonden radiogolflengtes. Voor het tot stand
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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brengen van zo’n energie-uitwisseling zijn apparaten nodig.
De bekendste van deze apparaten zijn de fysieke hersenen
met het bijbehorende zenuwstelsel. Daarachter bestaan
overeenkomstige systemen voor steeds verfijndere energie
en het Ik ontwikkelt zich geleidelijk aan om daar gebruik
van te kunnen maken. Omdat gedachtenenergie verheven
is boven alles wat de mensen verder aan energie kennen en
deze niet specifiek met enig fysiek apparaat waargenomen
of geconstateerd kan worden, moeten we haar bovenfysiek
noemen en wordt zij in het dagelijks leven als bewustzijnsenergie of geestelijke energie beschouwd. Omdat bewustzijn
op zijn beurt een scala van verschillende treden vertegenwoordigt, van heel primitieve en grove gedachten – die
alleen tot uiting kunnen komen in krachtige of dodelijke
manifestaties – tot zeer verfijnde, van intelligentie, intuïtie
en liefde schitterende uitstralingen, kan daardoor geconstateerd worden dat de gedachtengolflengtes zelfs binnen
het microscopische bereik in een oneindig scala van steeds
kortere lengtes voorkomen. De langste van deze golflengtes
worden door het bewustzijn verzonden in de vorm van de
grove, dierlijke en dodende gedachtenklimaten zoals haat,
egoïsme, hoogmoed, oneerlijkheid en hebzucht, die allemaal
culmineren in moord, doodslag en verminking. Maar geleidelijk aan worden de golflengtes korter van aard en komen
ze tot ontplooiing in de vorm van de bekende en verheven
gedachtenklimaten die we onbaatzuchtigheid, medegevoel,
wijsheid en liefde noemen.

13. Latente centra in de hersenen zullen geopend
worden, naarmate de morele ontwikkeling van het
individu voortschrijdt
Ik kan hier niet nader ingaan op de oorzaak van de specifieke aard van deze golven, maar alleen kort opmerken dat


kosmos

september 2019

de ontvankelijkheid van de individuen ervoor afhankelijk
is van hun hersenen en zenuwstelsel. Bij dieren en ook bij
primitieve en laagstaande mensen is dat heel robuust. Zij
kunnen daarom alleen reflecteren en zich manifesteren door
middel van de lange golven binnen de gedachtengolven.
Naarmate het genoemde stelsel verfijnder wordt, neemt
het vermogen van deze wezens om met de lange golflengtes te reflecteren evenwel in overeenkomstige mate af. Het
individu gaat daardoor steeds meer de korte golflengtes
gebruiken, die identiek zijn met alle vormen van verheven
gedachtensoorten en de basis zijn voor alle edele manifestaties of volmaakte bestaansvormen.
Wanneer de aardse mens door de beleving van het leven
geleidelijk aan van de lange golflengtes steeds meer naar de
korte geleid wordt, kan deze overgang alleen plaatsvinden
door bepaalde omvormingen in het ontvangstapparaat, de
hersenen, die hoewel in hun verschijningsvorm organisch
toch qua constructie technisch zijn. Die omvorming bestaat
als het ware uit het openen van een nieuw en tot nu toe
latent of onbenut deel van de hersenen. Dit deel is van een
zodanige constructie dat het precies in dienst staat van een
bepaald stuk van de tot nu toe door het betreffende individu ongebruikte golflengtes van het scala. Als zo’n deel rijp
is voor gebruik, wat gebeurt door de morele ontwikkeling
van het individu, kan het individu zich manifesteren door
middel van de gedachtensoorten of golflengtes die aan het
eerder genoemde deel of aan de eerder genoemde centra in
de hersenen aangepast zijn. Het individu verschijnt dan aan
zijn omgeving als overeenkomstig veranderd. Deze verandering of omvorming is bijvoorbeeld de gewone religieuze
of sektarische bekering. Omdat de hersenen van de aardse
mens echter bij lange na nog niet in gebruik genomen zijn
in de gehele omvang waarvoor ze feitelijk bedoeld zijn, zullen er meer dan deze nog latente of onbenutte centra in de
hersenen voorkomen, die dus geopend of in gebruik genoDe uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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men zullen worden, al naargelang de morele ontwikkeling
van het individu voortschrijdt.

14. Na het openen van het ene hersendeel na het
andere komt het individu ten slotte voor de grote
geboorte te staan
Als zo’n centrum rijp begint te worden voor ingebruikname, wordt de werking ervan van buitenaf geactiveerd
door een bijzonder krachtig bombardement van aan dit
centrum aangepaste golflengtes. Het uitvoeren van zo’n
bombardement kan tot stand komen door een lezing die het
individu gehoord heeft of door ingrijpend moreel onderwijs
en dergelijke. Dit bombardement voelt of ervaart het individu vaak als een psychisch visioen van vuur, vlammen of
verschillende andere lichtverschijnselen als symbolische uitdrukkingen voor de consequenties van het ingelijfd worden
in een nieuwe bewustzijnslaag door het individu. Dergelijke
belevingen kennen we uit de Bijbel als openbaringen. Als
het wezen zo’n bombardement doorgemaakt heeft, beginnen de gedachtengolven, die bij het onlangs geopende deel
behoren, door zijn hersenen te vibreren. Het wezen gaat
nieuwe gedachtensoorten ontvangen en uitzenden. Het
beleeft geheel nieuwe bewustzijnstoestanden en begint van
daaruit te spreken.
Nadat het individu zo’n opening van het ene hersendeel
of hersencentrum na het andere beleefd heeft, bereikt het
ten slotte de laatste en grootste openbaring binnen het dierenrijk. Deze is identiek met het vrijmaken van het hersencentrum dat van het individu de volmaakte of volschapen
mens oftewel de godmens maakt. Het vrijmaken van dit
centrum heb ik Livets Bog zoals bekend ‘de grote geboorte’
genoemd. De golflengtes die het individu daarna kan
gebruiken en door middel waarvan het kan beleven, zijn de
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meest microscopische in het bestaan en betreffen zuiver verstand, liefde, intuïtie en zaligheid. Met de grote geboorte is
het individu overgegaan van een foetus naar een werkelijk,
in het ware mensenrijk geboren wezen. Het is duidelijk dat
de nieuwe gedachtensoorten die met elkaar de absolute, heilige geest of kosmisch bewustzijn vertegenwoordigen overweldigend zijn voor de wezens die op het genoemde gebied
nog onbewuste zielen zijn. Het individu vibreert, denkt en
beleeft nu immers met behulp van heel andere golflengtes
en daarmee in heel andere bewustzijnslagen dan zijn, in die
lagen nog ongeboren medemensen. Maar om vanuit andere
bewustzijnslagen te spreken, wat namelijk ook wil zeggen
vanuit een ander bestaansvlak, kan natuurlijk alleen maar
bovennatuurlijk en onwerkelijk op onrijpe en onwetende
mensen overkomen, vooral omdat de nieuwe horizon net
zo enorm is vergeleken met de horizon van zijn medemensen als deze laatste enorm is ten opzichte van de horizon van
de nog niet geboren foetus in de buik van de moeder.

15. Wijzen en ‘de Trooster, de Heilige Geest’
Als het individu de grote geboorte heeft doorgemaakt,
kan het niet alleen op het nieuwe bestaansvlak waarnemen
en observeren, maar kan het ook ideeën en voorstellingen
ontvangen die van de speciale bewoners van dat vlak zijn
uitgegaan. Omdat het genoemde bestaansvlak alleen volmaaktheid in liefde kan uitdrukken, kan het gedachtenklimaat van dit vlak als de absolute heilige geest betiteld worden. Met name wezens met deze geboorte of delen ervan
verschijnen in de wereld als werkelijke wijzen en als de
godsdienststichters, geestelijke leiders en leraren.
Christus sprak keer op keer over de heilige geest of
kosmisch bewustzijn en zegt onder meer: ‘En wanneer ze
u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van te
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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voren bezorgd wat u zeggen moet, maar zeg wat u in die
ure gegeven wordt; want u bent het niet die spreekt, maar
de Heilige Geest.’ (Marc. 13:11-12)
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere
Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de
Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want
zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want
Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ (Joh. 14:16-17)
‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden
zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.’ (Joh. 14:26)

16. Livets Bog toont overal aan dat het heelal op
liefde berust en dat de goddelijke uitspraak: ‘alles is
zeer goed’, absolute werkelijkheid is
Dat ik in staat ben geweest Livets Bog te manifesteren
en het tot een werk te maken zoals in het Voorwoord
beschreven, is toe te schrijven aan de omstandigheid dat er
in mijn hersenen en zenuwstelsel centra geopend zijn voor
de genoemde kortste golflengtes of voor kosmisch bewustzijn. Ik heb de beloofde heilige geest ontvangen. Die heeft
mij alle dingen geleerd en herinnert mij aan alle dingen. En
het volgende zal voor iedere lezer een teken zijn dat mijn
uitspraak absoluut waar is, namelijk dat hij of zij nooit op enige
plek in Livets Bog of in mijn overige manifestaties iets zal vinden
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wat niet aantoont dat het heelal op liefde berust en dat de goddelijke
uitspraak: ‘alles is zeer goed’, absolute werkelijkheid is.
Eenieder die kan bewijzen dat mijn manifestaties op het
tegenovergestelde berusten, kan mij bestempelen als oplichter of fanaticus. Als deze benamingen echter niet met bewijzen onderbouwd kunnen worden, zullen ze als ze tegen mij
gebruikt worden, alleen afkomstig kunnen zijn van personen
met wie we het grootste medelijden moeten hebben, want
zij zullen behoren tot de blinde zielen die nog in het duister
tasten en voor wie de wens: ‘Vader vergeef het hun want zij
weten niet wat zijn doen’ (Luc. 23:34) de meest juiste is.

17. De taal en stijl in Livets Bog
Nadat ik nu de beginnende geestesonderzoeker of waarheidszoeker de moeilijkste punten in Livets Bog, namelijk de
uitspraken over mezelf, uitgelegd heb en aangetoond heb
dat de toestand, waarvan ik met deze uitspraken beweer mij
erin te bevinden, een natuurlijke waarheid is die voor elke
geestesonderzoeker een absoluut feit zal worden, naarmate
hij Livets Bog gaat begrijpen, heb ik het nuttig geacht een
korte verklaring te geven voor de stijl in dit boek, voordat ik ertoe overga de hoofdpunten in de stof te belichten.
Mijn stijl heeft namelijk een uiterst verschillende indruk op
de lezers gemaakt. Sommigen zijn van mening dat de stijl
merkwaardig gecompliceerd en moeilijk, ja, zonder meer
vreselijk was, anderen vonden dat hij wat langdradig was en
weer anderen dat het het prachtigste Deens was dat er maar
bestaat. Alle betitelingen van onvolmaakt tot volmaakt op
de treden van het scala zijn er dus aan toegeschreven. Wat
moet je dan geloven?
Natuurlijk beweer ik niet dat mijn stijl helemaal perfect
zal zijn, taalkundig gezien, daarvoor bestaat er een veel te
grote kloof tussen de verheven stof die beschreven is, en de
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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trede waarop de gewone taal zich nog bevindt. De lezers
moeten namelijk begrijpen dat ik details of realiteiten heb
moeten weergeven van bestaansvlakken waarvoor de gangbare taal nog uiterst onvolmaakt is. Van deze taal kan namelijk alleen nog maar gezegd worden dat zij een volmaakt
uitdrukkingsmiddel is in de gevallen waarin er enkel sprake
is van het weergeven van materiële vraagstukken en feiten.
Omdat geestelijke ervaringen of feiten voor de aardse mensen veel recenter en minder vaak voorkomen dan de materiële, is de taal vanzelfsprekend op de eerstgenoemde gebieden niet ontwikkeld tot het niveau van de laatstgenoemde.
Een schrijver die alleen materiële problemen wil schilderen,
hetzij in de vorm van bijvoorbeeld een roman, sprookje
of gedicht, heeft daar veel ruimere mogelijkheden of veel
gunstiger voorwaarden voor om in een volmaakte en mooie
taal te schrijven dan een geestesonderzoeker of schrijver
die ervaringen of vraagstukken moet weergeven die buiten de materiële zone en bijgevolg ook buiten de gangbare
taal liggen. Terwijl de eerstgenoemde schrijver voor ieder
materieel detail in de taal een ruime keuze aan woorden
ter beschikking heeft en hij hieruit dus de beste woorden
kan kiezen en daarmee een elegante stijl kan ontwikkelen,
bestaan er in diezelfde taal voor de laatstgenoemde voor de
vele geestelijke details die hij wil beschrijven helemaal geen
woorden. Dan moet hij in die gevallen zelf zijn woorden
of uitdrukkingen maken en moet hij in veel gevallen ook
woorden uit de taal lenen die oorspronkelijk een uitdrukking voor materiële realiteiten zijn, en deze gebruiken als
uitdrukking voor geestelijke vraagstukken. Maar om je uit
te drukken met behulp van dergelijke geleende woorden die
oorspronkelijk de uitdrukking zijn voor iets heel anders dan
je voor ogen had, is hetzelfde als je symbolisch uitdrukken.
We zien dan ook dat de mededelingen van wijzen, profeten
en anderen die realiteiten en belevingen van hogere bestaansvlakken willen weergeven in hoge mate symbolisch zijn.
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Je symbolisch uitdrukken zal dus in feite hetzelfde zijn als
je indirect uitdrukken, omdat de lezer op die manier eerst
verwezen moet worden naar de materiële dingen die de
betreffende woorden uitdrukken om daarmee diens gedachten vervolgens verder te leiden naar de geestelijke vraagstukken die je hem in werkelijkheid duidelijk wenst te maken.
Een beschrijving van vraagstukken die alleen door indirect gebruik van de gewone taal tot stand kan komen, kan
natuurlijk onmogelijk hetzelfde zijn als een beschrijving van
vraagstukken die direct met behulp van de taal tot stand kan
komen. Omdat alle filosofie, wijsheid of geesteswetenschap
tot de gebieden behoren waarvoor de gewone taal nog geen
voldoende woordvoorraad heeft en die daarom altijd verwoord moeten worden door indirect gebruik van de taal of
met woorden die eigenlijk de uitdrukking zijn voor details
in de materiële wereld, is het duidelijk dat de stijl voor het
beschrijven van geestelijke vraagstukken zich nooit ofte
nimmer kan meten met de beschrijving van materiële dingen, ongeacht wie de schrijver is en hoe geniaal hij volgens
zeggen ook mag zijn, totdat eens in de toekomst de taal zo
ontwikkeld is dat zij de eerstgenoemde soort beschrijving
dezelfde rijke woordvoorraad biedt als zij nu de laatstgenoemde soort biedt. Dat is ook de reden dat de kritiek op
de werken van filosofen en geestesonderzoekers in veel
gevallen luidt dat ze gecompliceerd, langdradig, lastig en
moeilijk zijn. En waarom zou Livets Bog een uitzondering
zijn? De schrijver ervan is immers net als alle andere personen die de geestelijke wereld willen beschrijven, afhankelijk
van het, op het betreffende gebied voorkomende gebrek aan
woorden in zijn taal. Zoals iedere gewetensvolle en eerlijke
beschrijver van de hoogste vraagstukken was ik natuurlijk
ook genoodzaakt uitdrukkingen of woorden te gebruiken
waarvan ik vond dat ze absoluut het meest geschikt waren
en garant stonden om zo veel mogelijk misverstanden uit
te sluiten, ongeacht de vraag of ze in harmonie waren met
De uitleg van het Voorwoord van Livets Bog
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de schoonheid of het ritme van de schrijfstijl. Daardoor
ontstonden er vanzelfsprekend gevallen waarin met die stijl
gebroken is, maar dat is toch van ondergeschikt belang, als
het voorkomen van het verkeerd begrijpen van de diepere
zin van het verhaal daarmee in hogere mate gegarandeerd is.
Natuurlijk zullen dergelijke inbreuken op het ritme en de
schoonheid van de stijl aanstoot geven aan de oppervlakkige
lezer, die de werkelijke bedoeling van het verhaal niet kan
doorgronden en die er in feite ook niet echt in geïnteresseerd is. Juist van hen krijgen we onbarmhartige en kille
kritiek, die hun gebrek aan inzicht en begrip voor de ware
aard van de vraagstukken volledig blootlegt. De ontwikkelde of verder gevorderde waarheidszoeker heeft een heel
andere instelling. Voor hem zijn stijl, ritme, drukfouten en
dergelijke totaal ondergeschikt. Hij is voor honderd procent
vervuld van de begeerte om tot de kern achter de stijl en
de woorden te komen. Hij ziet in dat alleen die het absoluut wezenlijke is. Hij weet dat goud goud is of het nu in
een zak van jute of in een van zijde zit. Hij behoort niet tot
de dwazen die meer aandacht aan de zak of de verpakking
besteden dan aan de inhoud. Door zijn instelling komt hij
juist bij de inhoud, bij het goud. Met diezelfde instelling ten
opzichte van Livets Bog komt hij ook hier bij het goud of
de ware inhoud: de hoogste analyses van het leven. In het
tegenovergestelde geval ziet hij niets, ziet hij niets wezenlijks. De stralen van een verheerlijkt bestaan die van dit boek
uitgaan, worden verduisterd door de duistere wolk van kritiek op dit boek die hij zelf uitstraalt. Voor hem wordt het
goddelijke licht min of meer een banaliteit, onzin, fantasie,
frasen, grammaticale onvolmaaktheden en dergelijke. Livets
Bog is voor hem een gesloten boek.
Wordt vervolgd.
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Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Martinus zoals ik hem gekend heb

Sam Zinglersen

D

e eerste keer dat ik de naam Martinus tegenkwam
was in januari 1933. Ik was twintig en woonde
in Slagelse, waar ik werkte in een winkel voor
huishoudelijke artikelen. Ik was een zoekende ziel en ging
af en toe naar de bibliotheek in de hoop om wat lectuur te
vinden, die mijn geestelijke honger kon stillen.
Op een dag in het begin van 1933 ontdekte ik dat je in
de kiosk een nieuw weekblad kon kopen, dat O.M. heette.
Ik veronderstelde dat deze letters Okkult Magazin moesten
betekenen, want de inhoud van het blad ging uitsluitend
over helderziendheid, astrologie, spiritisme, telepathie en
soortgelijke onderwerpen. Het was alles bij elkaar volstrekt
nieuw voor mij, maar ik vond dat het meeste heel interessant was.
Maar er waren een paar bladzijden in het blad, die bij-
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Toen Martinus ver in de
80 was werd
Mischa Lim
zijn trouwe
‘butler’

zonder interessant waren en tot nadenken stemden. Het
ging over een Deen die Martinus heette. Hij had ‘kosmisch
bewustzijn’ en schreef aan een omvangrijk werk, dat Livets
Bog heette, stond er.
Velen meenden dat hij de man uit het Noorden moest zijn
van wie onder andere de Franse astroloog Nostredamus 400
jaar geleden geprofeteerd had dat hij in de jaren twintig van
de twintigste eeuw in Denemarken zou verschijnen.
Martinus schreef enkele artikelen in O.M. en deze artikelen, die titels als ‘Reïncarnatie en het Lot’, ‘Onsterfelijkheid’
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en ‘Door eeuwige zones’ hadden, las ik iedere week met de
grootst mogelijke belangstelling.
Voordat er 10 maanden verstreken waren, kwam het blad
helaas niet meer uit. Het welbekende materialisme van de
Denen verloochende zich niet, en het blad moest de uitgave
stoppen op grond van gebrek aan belangstelling.
Een paar jaar later veranderde ik van baan, omdat ik
overging tot de uitgeverijbranche en me in Kopenhagen
vestigde.
Ik was de naam Martinus echter niet vergeten, en toen ik
op een dag in november 1937 in een annonce in een krant
las dat hij een openbare lezing zou geven, ging ik er naar
toe. De lezing vond plaats in een grote zaal in het centrum
van de stad met plaats voor 500 toehoorders, en elke plaats
was bezet.
Dat was de eerste keer dat ik Martinus zag. Ik vond dat de
kennismaking met hem uiterst fascinerend was en dat zijn
lezing zowel interessant als informatief was.
Ik werd een trouwe toehoorder van al zijn lezingen, die
om de 14 dagen op maandagavond op dezelfde plaats gegeven werden.
Na iedere lezing nam Martinus met een handdruk
afscheid van zoveel mogelijk toehoorders en ik voelde me
zeer vereerd dat ik ook de gelegenheid kreeg hem de hand
te geven.
Ik kocht alles wat er op dat moment aan literatuur van
Martinus was. Het betrof het boek Logica, het eerste deel
van Livets Bog en enkele jaargangen van het maandblad Kosmos. Later kwamen er een veel meer boeken uit.
Ik begreep bovendien, dat er iets bestond wat ‘Kosmos
Ferieby’ (Kosmos vakantieoord, vert.) heette, waar je een
huisje kon huren. Vanaf 1939 hield ik hier ieder jaar vakantie zowel in de paasvakantie, de pinkstervakantie, de zomervakantie als de herfstvakantie.
In het vakantieoord kon je een groot aantal lezingen
Sam Zinglersen
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bijwonen, zowel van Martinus zelf als van zijn secretaris en
ik kreeg daar natuurlijk een heleboel nieuwe en interessante
vrienden en bekenden. In 1946 kocht ik een van de huisjes
in het vakantieoord.
Ik had ook het grote geluk dat Martinus een van mijn
persoonlijke vrienden werd. We kwamen ook een avond
in de week bij elkaar en het werd geleidelijk aan een vaste
gewoonte dat we zomers iedere week samen met andere
vrienden een autotochtje maakten, gewoonlijk naar NoordSjælland.
In 1954 kocht ik ‘Moskildvad’, het geboortehuis van
Martinus bij Sindal, en ik liet het huis restaureren om het
Het geboortehuis
‘Moskildvad’
getekend door
Martinus in
1918

Citaat

De gedachtenfunctie of het geestesleven van elk
levend wezen is in feite een hogere vorm van
verzending en ontvangst van radiogolven.
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voor het nageslacht te bewaren. Martinus hield ervan zijn
geboortestreek te bezoeken, en gedurende een aantal jaren
gingen we daar iedere herfst een paar dagen naar toe met
verschillende vrienden. Dat bezoek was gewoonlijk verbonden met een lezingentournee van Martinus in Jutland.
Ik heb hem ook begeleid naar Zweden en Engeland, waar
hij lezingen gaf.
De langste reis die we samen gemaakt hebben, was die
naar Egypte en Palestina.
Op een dag vroeg Martinus me of ik geen zin had zijn
buurman te worden. Hij had gemerkt dat er in zijn buurt
een villa te koop stond. De villa grensde direct aan zijn
eigen tuin.
Ik kocht die villa in 1956, en was op die manier zo gelukkig een buur van Martinus te zijn in de laatste 25 jaren van
zijn leven.
Hij stond altijd klaar om vragen te beantwoorden – uitgezonderd wanneer ze uit pure nieuwsgierigheid ingegeven
waren. Je kon hem er dus niet toe krijgen vragen te beantwoorden zoals: “Wat ben ik in mijn vorige leven geweest?”
of “Leven er mensen op Venus?” of “Hoe oud denk je dat
ik word?”
Martinus beantwoordde alleen vragen die verband hielden
met de morele of geestelijke ontwikkeling van de vragensteller. Hij zocht nooit naar andere kennis dan die, welke de
mensen nodig hadden.
Hij was altijd zeer goedlachs, en hij zei vaak dat een blijde
en hartelijke lach een waterval van lichtgolven door de
microwereld van het organisme zendt.
Overal waar hij zich vertoonde, werd hij gebombardeerd
met vragen over alles tussen hemel en aarde, en het was heel
spannend zijn antwoorden te horen, die altijd zeer grondig
en interessant waren, maar ze konden ook verrassend of
Sam Zinglersen
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humoristisch zijn.
Een dame, die naar enkele lezingen van Martinus geluisterd had, vroeg hem:
“Er is iets wat ik niet helemaal begrepen heb Martinus.
Wanneer ik eens sterf, word ik dan een ster?”
Martinus keek even naar haar en zei toen:
“Ja, misschien een filmster!”
Op een dag sprak een dame met Martinus over hoe hoog
ontwikkeld zij was. Ze zei: “Ik heb het gevoel dat ik met
mijn ene been in de hemel sta en met andere op aarde!”
Martinus vertelde het later aan zijn secretaris, en voegde
eraan toe:
“Vind je niet dat het een zeer ongepaste houding is voor
een dame, om zo te staan?”
Op een dag stelde een man Martinus de vraag, of hij zelf
niet wat geld tevoorschijn zou kunnen toveren, als zijn
financiële situatie slecht zou worden? Hierop antwoordde
Martinus dat hij dat gemakkelijk zou kunnen doen, maar
dan zou hij snel zijn kosmische bewustzijn verliezen.
Wordt vervolgd.

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

