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1. Het vierde stadium van de materie: de 
straalvormige materie oftewel elektriciteit

Het levende wezen is meer dan een fysiek wezen. Het 
fysieke dat we zien is helemaal het werkelijke wezen niet, 
maar enkel een werktuig dat opgebouwd is. We zien nooit 
ofte nimmer de eigenlijke kern, het eigenlijke leven, we 
zien slechts een reflectie of iets wat door het leven voortge-
bracht wordt. Omdat het levende noch vaste, vloeibare of 
gasvormige materie is, moet het in een heel andere toestand 
verschijnen. Dat doet het ook, want er bestaat een vierde 
soort of een vierde stadium van materie, die straalvormige 
materie heet. Deze straalvormige materie is elektriciteit.

Net zoals de vele andere van de grote energieën komt 
elektriciteit voor in verschillenden octaven. Er bestaat 
elektriciteit in de macrokosmos, de macrokosmische octaaf, 
die de kracht is die het licht geeft in onze lampen en die 
machines aandrijft. En er is elektriciteit in de tussenkosmi-
sche octaaf, die de kracht is waarmee we in staat zijn om 
bijvoorbeeld te spreken, te zien en te horen, te voelen en te 
begrijpen. Het is de kracht die we met behulp van onze wil 
ontplooien. Ten slotte is er de elektriciteit in de microkos-
mische octaaf, die de kracht is die onze microwezens: cel-
len, moleculen en alle kleine wezens, beheerst waaruit ons 
organisme bestaat. Het is hetzelfde principe als in de wereld 
van de tonen. Daar is een a hetzelfde of die nu in de bas of 
in de discant voorkomt. We weten dat er octaven zijn die 
zo hoog liggen dat wij ze niet kunnen horen en dat er octa-
ven zijn die zo ver naar beneden liggen, dat wij ze ook niet 
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kunnen horen. Gelukkig maar, anders zouden we gedood 
worden door het lawaai dat het heelal voortbrengt.

2. Het fysieke organisme is slechts een versterker 
voor ons bewustzijn

Ieder levend wezen heeft zijn eigen kracht en die kracht 
is zijn bewustzijn. In de hoedanigheid van een levend wezen 
bestaan we als een kern, als een Iets wat zich achter alle 
dingen bevindt. Ongeacht waar we op willen wijzen in ons 
organisme, we kunnen niet voorbij dit Iets komen wat het 
meest innerlijke is. In dit Iets komen alle indrukken samen 
die het Iets binnengaan en dit Iets maakt zich kenbaar aan de 
omgeving. Dit gehele gebied, deze beleving en dit kenbaar 
maken, vindt plaats in straalvormige materie. Dat wil zeggen 
dat het werkelijke wezen bestaat uit straalvormige mate-
rie die elektrisch van aard is. Het is een elektrisch wezen. 
Onze gehele verschijning, ons gehele fysieke organisme, 
is in feite niets anders dan een apparaat om deze elektrici-
teit te versterken. Als ik nu spreek, is deze toespraak eerst 
in mijn gedachten gevormd en daardoor is deze tot golf-
lengten geworden. Deze golflengten kunnen verder geleid 
worden door de zenuwen en ervoor zorgen dat mijn tong 
een bepaalde functie uitvoert, waardoor de tong de woor-
den uitspreekt die ik op het psychische vlak gevormd heb. 
Als ik mijn hand optil, is er ook al een golflengte gevormd, 
voordat de handeling in het fysieke organisme tot uitdruk-
king komt. Alle plaatsen in het organisme worden dus door 
de wil gecontroleerd, dus eigenlijk is er sprake van een soort 
afstandsbediening. Wat wij van elkaar zien, is helemaal het 
werkelijke wezen niet, het is een hele berg materie of een 
hele reeks werktuigen die in beweging gezet worden. Ze 
worden gestuurd met behulp van onze wil en onze geachte. 
We bepalen immers zelf waar we naar willen kijken, of we 
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ons lichaam willen draaien, of we onze armen of vingers 
willen bewegen. Dat is allemaal een soort afstandsbediening, 
want wij zijn niet deze materie, we bevinden ons in een 
heel andere dimensie, in een heel andere wereld of werke-
lijkheid.

3. De meest innerlijke structuur van de mens is 
elektrisch van aard

Wat in de materie voorkomt, is dus niet werkelijk, is niet 
het levende. Het levende bevindt zich voorbij de materie en 
is een stralend wezen. Het bestaat uit een structuur die zelf 
geheel boven deze materie verheven is, waardoor het wezen 
bij wijze van spreken een wezen van vlammen is. Daarom 
kan het vlammen uitzenden, doodsvlammen en levensvlam-
men. Deze uitzendingen komen tot stand door onze wil, 
onze wensen en onze verlangens, door de gedachten die we 
hebben. De gehele structuur van het denken is een toestand 
van uitzenden, een soort radioapparaat waarmee we golf-
lengten kunnen vormen en deze golflengten zijn ontstaan 
voordat ze ons bloed bereiken. Ze komen via het psychische 
zenuwstelsel en worden overgebracht naar het materiële 
deel van het zenuwstelsel. Ze planten zich voort vanuit de 
psychische hersenen via het zenuwstelsel verder naar het 
fysieke organisme.

Er wordt een kracht, een onzichtbare straalvormige 
kracht, uitgezonden die in bepaalde vormen gebonden is. 
Als je je voorstelt dat een bepaalde melodie vanuit New 
York wordt uitgezonden, dan werkt dat precies zo. Als een 
radioapparaat in Kopenhagen zo wordt afgesteld dat het 
deze golflengte kan ontvangen, stuurt het apparaat materie 
uit onder de controle en in de golven en vormen die deze 
golflengte heeft, en we horen hetzelfde muziekstuk. Dat 
is precies hetzelfde principe. We krijgen een idee in ons 
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bewustzijn en we planten dat idee voort via ons uitzendings-
vermogen. Het idee gaat naar onze fysieke hersenen, wordt 
daar verder gevormd en wordt naar het fysieke organisme 
overgebracht. Door middel van het fysieke organisme kun-
nen de dingen versterkt worden, want op zich is de geeste-
lijke kracht niet zo sterk. Het organisme komt overeen met 
de luidsprekers van de radio die de radiogolven versterken 
die we met onze radio kunnen ontvangen, want anders 
zouden we ze niet zo luid en duidelijk kunnen horen als we 
nu kunnen. Zo gaat het ook met ons organisme, het is in 
feite niets anders dan een elektrisch apparaat en daarom is de 
mens dus elektrisch van aard.

4. Mentale kortsluitingen

Het is heel belangrijk dit te begrijpen, want het geeft 
een geweldig goede verklaring voor hoe het lot van de 
mensen ontstaat, waarom er onaangenaamheden in hun 
dagelijks leven zijn, waarom er van de vervelende relaties 
zijn, waarom er vijandigheid is. Dat kan allemaal verklaard 
worden en volledig duidelijk worden, als we de structuur 
van het werkelijke wezen begrijpen. We weten immers dat 
als we elektriciteit gebruiken bijvoorbeeld om het licht aan 
te doen of een machine te laten werken, er kortsluitingen 
kunnen ontstaan. Datzelfde vindt op buitengewoon grote 
schaal plaats in de menselijke organismen, bij het uitzenden 
van gedachten en van bewustzijn 
door de mensen. Oneindig veel 
van deze uitzendingen veroorzaken 
kortsluitingen. De mensen leven 
in één grote kortsluiting. Hoe kun 
je dat begrijpen en merken? Als 
een uitgezonden kracht contact 
maakt met een kracht die daar niet 
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op berekend is, zal dat altijd beschadiging veroorzaken. Zo 
gaat het ook met een stroom en een snoer die niet zijn zoals 
ze zouden moeten zijn, want dan ontstaat er kortsluiting 
en gaat het licht uit. In het menselijke organisme ontstaan 
overeenkomstige kortsluitingen. Alle ziekten, alle verdriet, 
lijden, zorgen, woede, verbittering, onvrede en depressie 
zijn gewoonweg kortsluitingen in het psychische wezen. 
Maar dat kunnen de mensen heel goed verhelpen zodra ze 
dit begrijpen.

5. Niets is toevallig, alles ontwikkelt zich logisch 
en planmatig

Hoe kunnen we de bevestiging krijgen dat het zo is? Hoe 
kunnen we zien dat alle materie in de wereld – alles wat 
plaatsvindt – door een elektrische kracht gestuurd wordt en 
bij wijze van spreken op afstand bediend wordt? Dat kunnen 
we zien aan de omstandigheid dat niets toevallig is, maar dat 
alles planmatig gebonden is. Binnen ons eigen scheppingsge-
bied, waar we alles voor honderd procent duidelijk kunnen 
zien, kunnen we zien dat niets toevallig kan ontstaan. Een 
huis heeft zichzelf niet toevallig gebouwd, een kostuum 
heeft zichzelf niet toevallig gemaakt. Helemaal niets, al is 
het nog zo klein, kan zichzelf toevallig opbouwen. In heel 
veel gevallen kan het op toeval lijken, maar dat komt alleen 
omdat we enkel een lokaal deel van een groot proces zien, 
want in dat geval kunnen we het voltooide resultaat natuur-
lijk niet zien. Maar omdat we in enorm veel situaties de 
mogelijkheid hebben om het voltooide resultaat door de 
hand van de natuur te zien, hebben we geen enkele reden 
om te menen dat iets niet ook logisch gebonden is waar 
we dat resultaat niet kunnen zien. We hebben geen enkele 
reden om ons er niet op in te stellen dat er een proces aan 
de gang is dat zijn eindresultaat nog niet bereikt heeft.



We zien het overal. We kunnen het aan de aarde zien en 
aan ons eigen organisme. Onze planeet werd geleid van-
uit een vuurtoestand – waar niet de minste mogelijkheid 
bestond dat iets zich vormde, maar toen werden de krachten 
veranderd door enorme vulkanische processen – en gedu-
rende een miljoenenjarig tijdperk ontstond het plantenleven. 
De plantaardige organismen vormden zich en dat was het 
begin voor de werktuigen waarmee het levende wezen, het 
straalvormige wezen, dit vlammenwezen, op het materiële 
vlak kon gaan beleven. Dit organisme ontwikkelde zich 
verder door middel van de invloed van buitenaf: het licht 
schiep de ogen, het geluid schiep de oren, en de overige 
krachten schiepen al het andere waaruit we bestaan. Alles 
bij elkaar een schitterend geschenk. De natuur heeft alles 
voortgebracht in ons toenmalige slapende bewustzijn en 
leidde ons verder tot we het organisme konden bezitten dat 
we nu hebben en dat het meest geniale instrument is dat je 
je ook maar kunt voorstellen. Nu gaat het alleen nog om het 
vermogen om op dit instrument te passen, daar ontbreekt 
het bij de mensen nog enigszins aan. Maar dat moeten de 
mensen ook leren.

6. Ons organisme is niets anders dan een 
verzameling werktuigen

Overal waar de mensen niet ingrijpen, zien we dat de 
natuur prachtige resultaten voortbrengt, die een welzijn, 
vreugde en zegen voor levende wezens zijn. Dus we hebben 
geen reden om bang te zijn. Waarom bang zijn als we door 
zo’n geweldige macht beschermd zijn? We zien de stof-
fen in de natuur en hun omvormingen. We zien bijvoor-
beeld de branding van de zee, zien het koren golven op een 
zomerdag en zien dat de wind de bladeren van de bomen 
beweegt. We zien een heleboel bewegingen in de wereld 
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die allemaal gebonden zijn. Er kan zich geen enkele bewe-
ging voltrekken zonder dat er een elektrische kracht, dat 
wil zeggen een elektrische stroom, een onzichtbare macht, 
achter ligt die de materie in bepaalde vormen bindt, die de 
materie in deze of gene combinaties dwingt. Door zulke 
combinaties ontstond het plantenrijk en deze combinaties 
werden op hun beurt in nieuwe combinaties gedwongen 
met andere materiën, waardoor het dierlijke organisme ont-
stond en later het menselijke organisme.

Dat gebeurt allemaal via afstandsbediening door een 
onzichtbare macht of kracht binnen in de materie. Niet 
alleen in de materie kunnen we deze onzichtbare kracht niet 
zien, dat kunnen we ook niet in de levende wezens, maar 
daar begrijpen we het beter. We weten dat die een Ik heb-
ben. We weten dat ze kunnen denken en een wil hebben, 
dus daarom beschouwen we het niet als toeval als er bij-
voorbeeld een huis gebouwd wordt. Maar als we de mensen 
die het huis bouwden, niet konden zien, als we alleen zagen 
dat de stenen op hun plaats gingen liggen, ja, dan zouden 
we geloven dat het toeval was. Ons organisme is ook maar 
een werktuig. Dit werktuig wordt gestuurd door een macht 
die we niet zien. Het is dwaas om te geloven dat de herse-
nen het lichaam sturen of dat het hart het lichaam leidt. Het 
is dwaas om te geloven dat de oren horen en de ogen zien, 
dat doen ze niet. Er is iets heel anders wat ziet met behulp 
van de ogen en hoort met behulp van de oren. Dit Iets 
kan scheppen met behulp van het organisme en er is in het 
organisme geen punt, ook al is het nog zo klein, dat geen 
werktuig is. Maar als het een werktuig is, kan het natuurlijk 
niet identiek zijn met degene die het werktuig gebruikt, 
want een werktuig bestaat niet ten behoeve van zichzelf. 
Een schop, een spa en een fiets bestaan niet ten behoeve van 
zichzelf, het zijn de werktuigen voor een wezen dat ze kan 
gebruiken. Ons organisme is zodoende enkel een verzame-
ling werktuigen.



Organische elektriciteit kosmos 11

7. Het werkelijke, levende wezen bestaat in een 
aparte wereld

We zien dus dat het werkelijke wezen niet in dit orga-
nisme zit, maar dat het een kracht dit organisme in kan stu-
ren. Het kan er golflengten in sturen, onzichtbare krachten 
vormen, die het organisme ertoe brengen het een of ander 
te doen en om zus of zo te zijn. Dat alles ontspringt aan het 
werkelijke wezen dat zich niet op het fysieke vlak bevindt, 
want het bevindt zich in een heel andere werkelijkheid, in 
een andere dimensie, en daarom kunnen we zeggen dat het 
organisme op afstand bediend wordt. Dat betekent niet dat 
het werkelijke wezen ver weg is, want het is met het orga-
nisme verbonden, maar het bevindt zich in een heel andere 
wereld. Het werkelijke, levende wezen heeft het vermogen 
om elektrische krachten te ontketenen, om golflengten te 
vormen en om die ertoe te brengen de materie te binden 
om zichzelf daarmee zichtbaar te maken. Wat we van de 
mensen zien, zijn dus hun bewegingen, spraak en gedrag, 
allemaal golflengten die uitgezonden worden door een Iets 
wat we niet zien. Dit Iets in ons wordt gevoeld als het mid-
delpunt en ten behoeve van dit Iets bestaat het lichaam. Om 
de fysieke materie in te gaan is het fysieke organisme nodig, 
maar we bestaan ook onafhankelijk van dit organisme, aan-
gezien we een heel aparte wereld hebben om in te leven. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld ’s nachts wanneer we slapen.

8. Het organisme van de mens als een levend 
radioprogramma

Dat we een elektrisch wezen zijn, verklaart onze gehele 
denkfunctie. We moeten begrijpen dat deze denkfunctie 
ook aan wetten gebonden is, want het is niet om het even 
hoe het apparaat functioneert. Van een radioapparaat weten 
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we dat als er ook maar het geringste aan mankeert, dan ruist 
en kraakt het. De radio moet in orde zijn, zodat die een 
zuiver geluid en een zuivere toon kan weergeven, en precies 
hetzelfde geldt voor ons organisme. Het is een levende 
radio, een geweldig levend radioprogramma, waarvan we 
zien dat een aantal golflengten in materie vormgegeven 
wordt. Als we naar ons organisme kijken, is dat maar een 
weergave van één golflengte, één programma. Het organisme 
is weliswaar in de loop van een lange tijd ontstaan, maar dat 
het geleidelijk aan opgebouwd is, verandert het principe niet. 
De golflengte manifesteert zich precies zoals een muziekstuk, 
dat door de luidspreker gemanifesteerd wordt.

9. Als de elektrische stroom kortsluiting maakt in 
het levende wezen

Het gehele heelal is elektrisch van aard, want alles is 
elektrisch. De mens weet dat als twee platen van een ver-
schillend metaal contact met elkaar maken, er elektriciteit 
ontstaat, maar hij begrijpt niet wat elektriciteit is. Maar daar 

kunnen we gemakkelijk achter 
komen, want elektriciteit is de 
levenskracht in het organisme van 
de aarde, het is haar denkvermogen 
en gedachtenkracht. Wij hebben 
een overeenkomstige elektriciteit 
in ons en die zorgt er onder andere 
voor dat we onze vingers kunnen 
bewegen. Via de zenuwen komt 
er een mededeling vanuit ons Ik, 
maar als we de zenuwen doorsnij-
den, kunnen we onze vingers niet 
bewegen of onze hand niet optil-
len. Hetzelfde gebeurt als we een 

Amerikaanse 

vuurvlieg of 

glimworm 

(Lampyridae)
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elektrisch snoer doorknippen, dan kan er ook geen stroom 
door en kan de lamp geen licht geven. 

We zijn dus een elektrisch wezen en de elektriciteit is 
straalvormige materie, die bewustzijn, gedachte, wilsuiting 
en beleving wordt. In het meest innerlijke wezen bestaat het 
oergebied voor alle scheppingen en daarmee ook voor alle 
fouten, disharmonie, ziekte en vernietiging, wat niets anders 
dan kortsluitingen van binnenuit zijn. In het dagelijks leven 
zien we zo veel dat niet is zoals het zou moeten zijn, bij-
voorbeeld wanneer mensen een tumor krijgen of hartfalen. 
Men noemt het ziekte, maar het zijn kortsluitingen, want er 
is iets aan de hand met de stroom, met de transmissie, van 
binnenuit, de golflengte kan er niet doorheen gaan. Alles 
wat geen welzijn brengt, maar dood en ondergang geeft, is 
een teken van kortsluiting.

10. Negatieve en positieve elektriciteit

Er bestaan twee soorten elektriciteit en die openbaren 
zich op enorme schaal in de aardse mens. Deze twee soorten 
zijn de positieve en de negatieve elektriciteit. In het eerste 
levenstijdperk van de aardse mens wordt vooral de nega-
tieve elektriciteit zichtbaar, want in dit levenstijdperk is de 
elektriciteit bijna voortdurend negatief. Wat wil dat zeggen 
dat die negatief is? Dat wil zeggen dat zij niet in contact of 
harmonie kan komen met de algemeen geldende golflengte 
die de krachten in de natuur beheerst en die ervoor gezorgd 
heeft dat we ons organisme hebben gekregen en dat de 
aarde nu een schitterende planeet is, een fantastische woon-
plaats, die er alleen op wacht dat de mensen volschapen zijn. 
De aarde heeft de rijkste mogelijkheden om de mensen een 
bestaan te bieden waarin ze nooit gedwongen werkzaamhe-
den of politie of een leger hoeven te hebben. Ze zouden al 
deze dingen niet nodig hebben, als ze maar zo ver ontwik-
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keld waren om enkel positieve elektriciteit te ontplooien in 
hun wezen en gedrag. Maar dat zijn de mensen nu aan het 
leren.

11. De ontwikkeling van het apparaat van het 
levende wezen tot volmaaktheid

We kunnen de negatieve elektriciteit waarnemen als 
we het ontstaan van het levende wezen, dat wil zeggen 
de vorming van zijn apparaat of organisme, bestuderen. In 
het begin was de levensvoorwaarde voor het dier om te 
doden om te leven. Het kan niet leven zonder te moeten 
doden. Maar als het een levensvoorwaarde is om te moeten 
doden, dan is het apparaat niet volledig afgebouwd en kan 
het wezen geen volmaakte stralen of golflengten uitzenden. 
Overal veroorzaakt het ravage, veroorzaakt het ondergang 
en verwoesting, want zolang iets niet volmaakt gebouwd 
is, kan het niet met de zuivere volmaaktheid werken. Dus 
moet het organisme, dat het werktuig zal worden voor het 
goddelijke bewustzijn dat van het wezen de mens naar Gods 
beeld zal maken, in de loop van miljoenenjarige tijdper-
ken geschapen worden om het volmaakte apparaat te wor-
den voor het uitzenden van goddelijke kennis, goddelijk 
bewustzijn en gedrag en goddelijke schepping oftewel voor 
de ontplooiing van de hoogste genialiteit. Het uitzenden 
en ontvangen hiervan vereist een volmaakt apparaat en de 
opbouw van zo’n apparaat is gaande.

12. De ontwikkeling van het dierlijke organisme

Het begon met het organisme van de plant en dit ontwik-
kelde zich tot het dierlijke organisme waarmee het wezen 
nog geen levenschenkende golflengte kon uitzenden. Alleen 
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binnen een klein gebied kwam positieve elektriciteit voor, 
dat was binnen de paringsdrift van het wezen, dus de aan-
trekking tot en verbinding met zijn partner en de drang om 
zijn nakomelingen te beschermen. Hier was de positieve 
elektriciteit nodig, maar al het andere in het wezen van het 
dier betrof het doden en vernietigen van de anderen om 
zichzelf, zijn nakomelingen en zijn partner te beschermen. 
De negatieve elektriciteit was er dus omdat het wezen nog 
niet volschapen was, het had noch de hersenen, noch het 
zenuwstelsel om de fijnere golflengten te kunnen uitzen-
den. Dat was volstrekt uitgesloten. Het kon alleen nog maar 
grove golflengten uitzenden.

13. De ontwikkeling van het menselijke organisme

We zien hoe het wezen zich verder ontwikkelde en 
mens werd. Door een organisch proces kreeg de mens een 
geweldige, nieuwe structuur in zijn organisme, waarmee hij 
een heleboel positieve elektriciteit, dat wil zeggen logisch 
denken, ontwikkelde. Het dier werd door instinct geleid, 
want het had niet de hersenen om zelfstandig te zijn. Het 
bezat een instinctmatige kennis over wat het moest eten, 
wat het moest doen om een prooi te vangen en hoe het zijn 
nakomelingen moest beschermen. 
Dat was niet iets waar het dier over 
moest nadenken en er waren ook 
geen andere speculaties dan alleen 
zichzelf te beschermen en sterk 
te worden en de sterkste te zijn. 
De mens bezat vanzelfsprekend 
nog talloze jaren in hoge mate de 
grove toestand van het dierlijke 
organisme. Duizenden jaren had de 
mens grove dierlijke zenuwen en 

Uit: “Ge-

neeskundige 

electriciteit”, 

‘Het positive 

en negative 

electrike bad’. 
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grove dierlijke hersenen. Daarom moest hij blijven werken 
met de dierlijke aard en kon hij alleen negatieve elektriciteit 
uitzenden. Maar in het wezen begon een nieuw bewustzijn 
te ontstaan, het fijnere talent dat we het goede noemen. Dat 
is een nieuw straalvormig talent dat in de menselijke struc-
tuur gekomen is en door middel waarvan het wezen zich zal 
ontwikkelen en enorm fijne golflengten in zijn bewustzijn 
kan hebben, wat voor het wezen inhoudt: alle kennis van 
de wereld, de oplossing van het levensmysterie, de kennis 
dat God bestaat en het voelen van de eigen onsterfelijkheid, 
niet als een vermoeden maar als een realistische beleving en 
een realistisch feit. Dat kan alleen beleefd worden met de 
daartoe geschikte, verfijnde apparaten oftewel de organische 
structuur die zich in het wezen sterk aan het ontwikkelen is.

14. Moordwapens waren het eerste resultaat van de 
vorming van verfijnde golflengten in de mens

Toen het dier de nieuwe structuur kreeg, begon het daad-
werkelijk met fijnere golflengten te werken, het kon logisch 
gaan denken, het kon ontdekken en uitvinden. Het vond 
heel veel dingen uit waarmee het zich sterk kon maken 
tegenover zijn tegenstanders en hen kon overwinnen, hetzij 
door macht, list of sluwheid, hetzij door hard te lopen of 
zich te camoufleren. Dat alles werd geleidelijk aan in zijn 
structuur ingebouwd, al naargelang het in zijn dagelijkse 
levensomstandigheden paste. Deze neigingen werkten door 
in de menselijke structuur, waar ze verfijnd werden, zodat er 
werktuigen buiten het organisme gebouwd konden worden 
in de vorm van moordwapens. De mens kon pijl en boog 
maken, hij kon mettertijd pistolen en geweren maken en hij 
bereikte het punt dat hij van die verschrikkelijke bommen, 
waterstofbommen enzovoort kon afwerpen.
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15. Wanneer de menselijke begaafdheid enkel in 
eigen voordeel benut wordt

Dit alles getuigde van de vorming van geweldig verfijnde 
golflengten en deze vorming van verfijnde golflengten was 
weliswaar logisch maar alleen binnen een lokaal gebied. 
Om volmaakt te zijn is vereist dat deze golflengten geen 
kortsluitingen mogen maken. Ze moeten in verbinding 
kunnen komen met het werkelijke leven. Wat is het wer-
kelijke leven? Het werkelijke leven is de methode volgens 
welke de natuur werkt, het is de logica die zich overal doet 
gelden en die onvermijdelijk de dingen in hun eindresul-
taat een vreugde en zegen voor levende wezens laat zijn. Je 
kunt niet zeggen dat de mensen dat deden met de nieuwe 
structuur die ze ontwikkelden. De menselijke structuur, de 
menselijke intellectualiteit of begaafdheid, het vermogen om 
werktuigen te maken en het vermogen om miljoenen paar-
denkrachten van de natuur te beheersen, dat alles bouwde 
de mens logisch op, maar gebruikte het alleen in zijn eigen 
voordeel. Het paste alleen in zijn eigen omgeving, maar het 
paste naar buiten toe niet en daar ontstonden kortsluitingen. 
De mens verkreeg een tijdelijk voordeel door anderen te 
kunnen vermoorden en zich hun bezittingen toe te eige-
nen of door volken en staten te onderdrukken en zich hun 
rijkdommen toe te eigenen. Overal ging het om zijn eigen 
voordeel.

16. De grondtoon van het heelal is voor honderd 
procent positieve elektriciteit.

Kijk, zoiets kan in het werkelijke, volmaakte wereld-
plan niet plaatsvinden. De algemeen geldende kracht in het 
wereldruim, de grondtoon van het heelal, is voor honderd 
procent positieve elektriciteit. En de elektriciteit die de 
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mens uitzendt, moet ook voor honderd procent positief 
worden. Die moet niet alleen lokaal positief of lokaal logisch 
zijn. De logica kan van dien aard zijn dat zij er alleen voor 
bedoeld is om voor iemand zelf voordeel op te leveren, 
maar zo’n logica kan niet standhouden, want er komt een 
dag waarop deze golflengte, deze vorm van uitstraling, zal 
botsen met de gedachtengang van de natuur, met de elektri-
citeit of stralenkracht van de natuur, en dan ontstaat er kort-
sluiting. We kunnen niet leven met zo’n foutieve golflengte 
en dat is de tekortkoming van de huidige mens. 

Je kunt niet zeggen dat het verkeerd is. De mensen ver-
keren immers in een bepaald stadium, ze zijn minder ont-
wikkeld geweest en zijn nu verder gekomen. De mensen 
bezitten grote macht, maar ontdekken dat er zo veel dingen 
zijn die ze niet weten. Ze weten niet waarom het een of 
ander gebeurt. Ze weten niet waarom ze zo’n ongeluk-
kig lot krijgen. Ze weten niet waarom er ziekten bestaan 
en waarom ze niet van die ziekten kunnen afkomen. We 
moeten steeds meer ziekenhuizen bouwen en steeds meer 
geneesmiddelen uitvinden. De mensen speculeren steeds 
meer en doen steeds meer proeven met dieren, vivisectie 
enzovoort. Maar toch moeten er steeds grotere ziekenhui-
zen gebouwd worden, worden er steeds meer mensen ziek 
en sterven er steeds miljoenen mensen lang voordat het hun 
tijd is. Ze weten niet waarom. Maar de simpele reden is dat 
hun ‘lamp’ uitgaat, er treden kortsluitingen in hun gedrag 
op, wat eenvoudig waar te nemen is.

Wordt vervolgd.
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Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Martinus zoals ik hem gekend heb

Sam Zinglersen

Twee weken voordat Martinus heenging, had ik hem en 
zijn trouwe ‘butler’ Mischa samen met 10-12 andere vrien-
den uitgenodigd voor een verjaardagsfeest in hotel Marina 
in Vedbæk. Dat was zondag 22 februari 1981, en drie van 
de aanwezigen waren in dezelfde week jarig. Martinus leek 
een beetje moe en hij moest zoals gewoonlijk steunen op 
Mischa en op zijn stok. Martinus had cadeaus bij zich voor 
de drie jarigen. Het waren enkele van zijn eigen kleine 
boekjes, waarin hij zijn eigen handtekening gezet had. Toen 
we aan tafel zaten fleurde hij echter op en nam hij levendig 
deel aan de conversatie.

#5
slot
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Vier dagen later, donderdag 26 februari, nam Martinus in 
het Instituut deel aan de maandelijkse ‘Donderdagsvergade-
ring’. Hier besprak hij zoals gewoonlijk verschillende actuele 
aangelegenheden met de 18-20 deelnemers. Martinus was in 
vorm, en hij gaf een lezing van iets meer dan een half uur.

Er werd afgesproken dat de volgende bijeenkomst bij 
wijze van uitzondering op een dinsdag gehouden zou wor-
den, en wel op 24 maart, de datum die precies de zestigste 
jaarlijkse herdenkingsdag van de ‘kosmische vuurdoop’ van 
Martinus was.

Maar die herdenkingsdag zou hij niet meemaken.
Woensdag 4 maart zat Martinus zoals zo vaak tot laat 

in de avond te werken. Mischa had zijn wekelijkse vrije 
woensdag, maar omdat hij het naar voor Martinus vond dat 
hij helemaal alleen zou zijn, ging hij ’s avonds naar hem toe 
en hielp hem door op de machine de symboolteksten in het 
net te schrijven, die Martinus met een ballpoint geschreven 
had. Tage Buch kwam die avond ook nog even langs, en ze 
hielden een korte theepauze. De laatste uren voor midder-
nacht was Martinus alleen, maar hij zat nog steeds achter zijn 
bureau in zijn kleine gecombineerde werk- en slaapkamer 
te werken. Volgens de ingewonnen informatie bereidde hij 
zich er omstreeks 1 uur op voor om te gaan slapen, maar in 
plaats van meteen naar bed te gaan ging hij opnieuw, in zijn 

Martinus in gesprek met zijn accountant, 

Finn Bentzen, tijdens een verjaardagsfeest in 

Marina in Vedbæk, op zondag 22 februari 

1981. Deze foto is de laatste die van Marti-

nus gemaakt is. Twee weken nadat de foto 

genomen was, ging hij heen.
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pyjama, aan zijn bureau zitten, waar hij in slaap viel. Mis-
schien zat hij zo’n anderhalf uur te slapen. Toen hij wakker 
werd, is hij waarschijnlijk wat koud en stijf geweest en heeft 
hij gedacht: “Ik moet zien dat ik in bed kom!” Terwijl hij 
opstond om de paar passen naar zijn bed te zetten, verloor 
hij zijn evenwicht en viel op de grond. Hij stootte zijn rech-
ter heup, en later bleek dat de dijbeenhals gebroken was. Hij 
kon niet opstaan en niet in bed komen.

Hij had een telefoon bij zijn bed en daarmee probeerde 
hij in contact te komen met een van zijn naaste medehel-
pers. Uiteindelijk kreeg hij Tage Buch te pakken en legde 
hem de situatie uit. Tage antwoordde: “Ik kom meteen!”, 
schoot zijn kleren aan en rende naar beneden om de auto te 
starten. Zijn vrouw Sysse ging mee. Binnen tien minuten 
waren ze er, deden de deur van het slot af en gingen naar 
binnen. Ze vonden Martinus die op de vloer zat en tegen 
het bed leunde. Hier had hij bijna twee uur gezeten, maar 
nu kregen ze hem met vereende krachten in bed. Tage 
besloot naar Mischa te rijden die in de buurt woonde, om 
hem op te halen,. Sysse zette thee en Martinus dronk iets. 
Ze besloten een nachtdokter te bellen. Toen ze drie kwar-
tier op de arts gewacht hadden, besloten ze om een ambu-
lance te bellen. Toen kwam de arts. Hij constateerde dat de 
pols van Martinus in orde was, maar dat hij zijn rechterbeen 
niet kon optillen. Intussen was de ambulance gearriveerd en 
die bracht Martinus naar het Frederiksberg Hospital. Mischa 
ging mee in de ambulance. Martinus werd opgenomen op 
de intensive care. Hij lag op een tweepersoonskamer, maar 
het tweede bed was leeg. 

Gedurende de drie dagen, die Martinus nog leefde, was 
er maar één bezoeker, die toegang had tot zijn ziekbed, en 
dat was Mischa. Die bezocht hem zowel donderdag, vrijdag 
als zaterdag, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Op vrijdag 
was Martinus tijdelijk naar de afdeling chirurgie verhuisd, en 
hier werd de breuk van de dijbeenhals vastgesteld. Martinus 
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Citaat

De algemeen geldende kracht in het wereldruim, de 
grondtoon van het heelal, is voor honderd procent 
positieve elektriciteit.
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kreeg pijnstillers en er was een permanente 24-uursdienst 
in de kamer. Op zaterdag leek hij veel beter te zijn, en de 
24-uursdienst werd gedeeltelijk opgeheven. 

Zaterdagavond bezocht Mischa Martinus voor de laatste 
keer een paar uur, en nu was Martinus zover opgeknapt dat 
ze wat met elkaar konden praten. 

Mischa vroeg: “Welke bedoeling kan de voorzienigheid 
ermee hebben, dat jij moet vallen en je been breken?”

Martinus antwoordde: “Dat is, omdat ik nu niet meer 
hoef te schrijven!”

Toen Mischa moest gaan wilde Martinus weten hoe laat 
het was, en toen hij hoorde dat het nog geen 21 uur was, zei 
hij: “Dan wordt het een lange nacht!”

Rond middernacht werd een mannelijke patiënt opgeno-
men in het ziekenhuis. Hij werd in het lege bed naast Mar-
tinus gelegd. Een verpleegster verzorgde de nieuwe patiënt, 
en om 1 uur keek ze ook naar Martinus. Ze merkte dat hij 
rustig sliep met een bijna onhoorbare ademhaling.

Een half uur later kwam ze weer naar Martinus kijken. 
Zijn ademhaling was opgehouden.
Martinus was vredig ingeslapen.



een uitgave van stichting martinus centrum, den haag
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