
KOSMOS12
 / 

20
21

Kerstgroet 
1954

Programma 
Klint 2022

Terug naar 
het leven

De verant-
woordelijk-
heid voor 
het slapende 
leven

Tijdschrift over de geesteswetenschap van Martinus



Informatie over het werk van Martinus 

Colofon
KOSMOS – Tijdschrift over de geestesweten-
schap van Martinus
Verschijnt 4 keer per jaar
Jaargang 48 – 12 / 2021
© 2021 Martinus Instituut, Kopenhagen,  
Denemarken

Een uitgave van
Stichting Martinus Centrum
Bautersemstraat 42 
2518 PC  Den Haag
tel. (070) 383 11 48 of (0570) 600 447
info@martinuscentrum.nl
www.hetderdetestament.nl
www.martinus.dk/nl

Prijs voor 4 nummers per jaar € 20,00
Informatiemateriaal wordt gratis  toegestuurd.
IBAN: NL17 INGB 0002 6646 92 
BIC: INGBNL2A

Redactie
Andreas Stroobant, Den Haag  
(m.m.v. Gerard Oude Groen)
Layout
Jan de With, Asperen
Druk
Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag

Weergave van tekst- en beeldmateriaal 
 uitsluitend na schriftelijke toestemming van 
het  Martinus Instituut.

Inhoud 

Kerstgroet 1954 3 

De verantwoordelijkheid voor 
het slapende leven 7 

Terug naar het leven 17 

Programma Klint 2022  23

mensen die een verklaring van het leven zoe-
ken 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 gedachtenreek-
sen wil leren begrijpen.

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven 
om de lezer inzicht te geven in het wereld-
beeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn 
geesteswetenschappelijke 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 
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Adyar, Madras, India, december 1954

Nu is het weer de tijd van het jaar waarop ik gewoonlijk mijn kerst-
groet voor alle trouwe vrienden van onze missie en Zaak schrijf. 
Maar hoe moet ik hier in de warme zonneschijnlanden in het Oosten 
in de juiste kerststemming komen? Onder kerststemming verstaan 
we gewoonlijk donkere winterdagen met bladloze bomen, koude en 
vorst en in het gunstigste geval glinsterende sneeuw op de daken, op 
de velden en in de bossen, en feestelijk versierde en verlichte win-
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kels, straten met fonkelende slingers en mensen in winterjassen met 
blije gezichten, terwijl ze een berg pakjes, zakken en tassen dragen. 
Ze willen allemaal graag een beetje kerstman zijn op de grote, heilige 
kerstavond. De meesten hebben toch minstens één iemand voor wie ze 
graag wat kerstvreugde willen scheppen.

Ik zit in het internationale hoofdkwartier van de theosofische 
vereniging in Zuid-India en schrijf deze kerstgroet in de heerlijkste 
zomerse warmte. Buiten wuiven de kokos- en bananenpalmen in een 
heerlijke tropische zomerbries. Libellen en reusachtige vlinders met 
de prachtige kleuren fladderen heen en weer tussen heerlijk bloeiende 
bomen en struiken. Alles straalt hier in kleurorgieën van rood, geel, 
blauw, wit en groen. Er lopen donkere of bronskleurige jonge Indiërs, 
alleen in lendendoek gekleed, die waterslangen over de wat ver-
droogde grote gazons uitrollen. Maar in speciale bassins en vijvers zie 
je de prachtigste lotusbloemen hun heerlijke pracht ontplooien, ter-
wijl kleine vissen hen en weer schieten in het donkere water en door 
de wendingen van hun bewegingen zilverflitsen naar de toeschouwer 
werpen en aan het oppervlak van het overigens zo stille water spet-
ters, belletjes en kringen doen verschijnen. 
Her en der in de kronen van de machtige 
bomen klinkt vogelgekwetter van exotische 
vogels met bijzondere kleuren. ’s Avonds is 
er een geweldig concert van reuzenkrekels of 
van de een of andere soort sprinkhanen. Ze 
maken het geluid van een klok dat zo sterk 
is dat je soms je oren moet afdekken als je te 
dicht bij ze komt.

Maar de verlossing van de wereld komt 
niet tot stand door een tropisch klimaat. De vrede van kerstmis is geen 
kwestie van zomer of winter. Het is uitsluitend een kwestie van de 
liefde van de mens voor zijn medemensen. Waar de liefde ontbreekt, 
zullen de mensen honger lijden en dood vriezen, zelfs als er voedsel 

De vrede van 
kerstmis is geen 
kwestie van 
zomer of winter
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genoeg is en het eeuwig zomer is. Overal waar ik kwam op mijn reis 
door de overigens zo kleurrijke rijken met de feeënpaleizen en rijk-
dommen van sprookjesvorsten in het Oosten oftewel het thuis van 
de verhalen van Duizend-en-een-nacht zag ik de meest aangrijpende 
armoede. Vele kinderhandjes werden uitgestoken naar mij en de 
bekoorlijkste kinderogen keken vragend omhoog naar mij. Van deze 
vier-, vijf en zesjarige kleine wezens wordt gezegd dat ze opgevoed 
zijn om op die manier voor het dagelijks brood te moeten zorgen, niet 
alleen voor henzelf maar ook voor… wie? Er is mij verteld dat deze 
kinderen soms gestolen zijn en daarna mismaakt en verminkt om op 
die manier de harten van de mensen beter kunnen raken en meelij 
kunnen wekken, waardoor ze meer opleveren voor hun boosaardige 
kidnappers. Ik zag een kleine jongen die alleen maar over straat kon 
kruipen. Een tweede kind was blind gemaakt. Een derde kind had een 
vreselijk verwrongen hand. Ik zal in deze incarnatie het afgrijselijke 
mysterie en ongeluk niet kunnen vergeten dat verborgen kan liggen 
achter de vragende kinderogen van deze kleintjes. Men wordt drin-
gend verzocht deze arme stakkers geen geld te geven. Men denkt dat 
op die manier deze weerzinwekkende praktijken uitgebannen kun-
nen worden. Maar wat dan met die wezens als ze thuis komen en geen 
geld hebben kunnen overhandigen? Waar worden ze in zo’n geval aan 
blootgesteld door hun boosaardige moordenaars of bendeleiders? 

Ik kan alleen maar zien dat we hier geconfronteerd worden met het 
principe van het meisje met de zwavelstokjes in het verhaal van Hans 
Christiaan Andersen in een Indische uitgave. Laten we hopen dat deze 
naakte en verminkte stakkertjes net als het meisje met de zwavelstok-
jes uit hun aardse lijden geholpen mogen worden en op de engelen-
vleugels van een liefdevol familielid naar God gedragen worden, naar 
een kerstfeest in de hemel.

Als u deze regels leest is mijn reis voorbij, ben ik weer thuis en kan 
ik de heerlijke Deense kerst beleven en het grote genot weer smaken 
om al mijn trouwe vrienden en medewerkers van onze gemeenschap-
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pelijke grote Zaak te zien. We kunnen al die duizenden ongelukkige 
kinderen niet het geld geven dat nodig is voor hun leven van nu, maar 
God heeft ons en allen die zich bij ons aansluiten het grote licht, de 
wijsheid of de kosmische analyses van het heelal gegeven die het enige 
zijn dat de wereld van al haar ongeluk en lijden kan verlossen.

Door uw grote offerbereidheid en liefde voor onze gemeenschap-
pelijke grote Zaak maakt u het voor mij mogelijk om de kennis van 
ons werk in dienst van de wereldverlossing naar grote delen van de 
wereld te brengen. Daardoor heeft onze Zaak hier veel invloedrijke 
vrienden en sterk geïnteresseerden gekregen. Ons grote probleem is 
nu vertalingen, vertalingen en nog eens vertalingen. Er zijn bij velen 
hoge verwachtingen gewekt, waarvoor we nu moeten vechten om 
daaraan te voldoen. 

Door de liefdevolle en trouwe samenwerking voort te zetten die tot 
nu toe ons fundament is geweest, kunnen we het grote licht dat God 
ons gegeven heeft zo sterk in de ziel van de mensen laten schijnen dat 
die niet meer te schande gemaakt wordt door moord en kindermis-
handeling maar juist gaat fonkelen met de naastenliefde die de vrede 
op aarde van het kerstevangelie tot wereldbeschaving maakt. 

Hiermee verzoek ik u mijn hartelijkste kerstgroet en innige dank 
te ontvangen voor alle liefde die u onze gemeenschappelijke Zaak, 
mijn medewerkers en mij zelf in het afgelopen jaar op zo vele tastbare 
manieren ten deel hebt doen vallen.

Van harte tot weerziens,
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1. De fysieke wereld en de geestelijke 
wereld

Direct aan de fysieke wereld grenst een voor 
de gewone aardemens onzichtbare wereld. 
Omdat dit een geestelijke wereld is, bevindt 
deze zich niet op een bepaalde plaats maar 
komt zij overal voor. Alle geestelijke werel-

De verantwoordelijkheid  
voor het slapende leven

Martinus

Direct aan de fysieke wereld 
grenst een onzichtbare wereld

Sleeping Man (2013),  

Samantha Tyburski
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den zijn namelijk hetzelfde als mentale toestanden. De fysieke wereld 
is ook een geestelijke wereld maar die is in fysieke materie geïncar-
neerd en wordt met fysieke zintuigen waargenomen. Voor levende 
wezens die niet kosmisch kunnen waarnemen, ontstaat er daarom 
een groot verschil in hun instelling ten opzichte van de geestelijke 
wereld en de fysieke wereld. Omdat de geestelijke wereld niet recht-
streeks met fysieke zintuigen kan worden waargenomen en de wezens 
niet kosmisch kunnen waarnemen, kunnen ze de geestelijke wereld 
helemaal niet zien. Deze wereld vormt daarom een probleem waar-
over veel gediscussieerd wordt. En in het ergste geval ontkent iemand 
het bestaan van deze wereld. Maar deze wereld is in feite helemaal 
niet zo ontoegankelijk voor de fysieke zintuigen als de grote massa 
over het algemeen gelooft. Zoals ik eerder heb geschreven, grenst 
de geestelijke wereld tot helemaal aan de fysieke wereld en werkt 
er zelfs helemaal in door, zodat er gewoon een fysieke zone ontstaat 
waarin de geestelijke wereld nog een allesoverheersende factor is in 
de verschijning van het individu of het Ik. Een fysiek wezen in wie de 
geestelijke wereld de allesoverheersende factor is, is hetzelfde als een 
slapend wezen. Deze slaaptoestand is een fysieke uitingsvorm van een 
heel andere toestand dan de fysieke. Het is een toestand waarin de 
fysieke belevingswerktuigen niet functioneren en daarom wordt deze 
toestand er een van fysieke bewusteloosheid.

2. Een wakkere en een slapende toestand

In de fysieke wereld zijn deze twee toestanden duidelijk te zien: een 
wakkere toestand waarin men door middel van zijn fysieke zintuigen 
waarneemt of door middel van zijn fysieke organisme beleeft, en een 
toestand waarin men niet waarneemt en zich dus niet in deze wakkere 
fysieke situatie bevindt, maar ondanks dat toch bestaat. De slaap is een 
rechtstreeks fysiek zichtbare uitdrukkingsvorm voor een andere leef-
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situatie dan de fysieke. Nu zal iemand misschien beweren dat dit een 
toestand van bewusteloosheid is, maar hoe weet hij dat? Wat bewijst 
dat de slaap totale bewusteloosheid is? Dat er tijdens de slaap een 
pauze in de fysieke beleving optreedt, spreekt voor zich, aangezien 
de fysieke zintuigen die buiten werking gesteld zijn, in rust verkeren. 
Wanneer je niets fysieks ziet, hoort, voelt of beleeft, zal het fysieke 
leven natuurlijk de vorm van een ‘niet beleving’ aannemen in plaats 
van een beleving gedurende een periode waarin de fysieke zintuigen 
wel functioneren. En een niet beleving is hetzelfde als een vorm van 
bewusteloosheid. Maar waarom ziet de slaap er uit als bewusteloos-
heid? Komt dat niet door de fysieke zintuigen? Omdat die niet bedoeld 
zijn voor iets anders dan fysieke waarneming, hoe zou het dan moge-
lijk moeten zijn dat iemand met deze zintuigen zou kunnen weten wat 
het Ik tijdens de slaap uitvoert? De kant van de geestelijke toestand die 
naar de fysieke wereld gericht is, zal zich onmogelijk op een andere 
manier rechtstreeks kunnen tonen dan als een qua bewustzijn lege 
ruimte. Maar ook al ziet men eventueel de andere kant van de gees-
telijke wereld niet – de kant die zich van de fysieke wereld afwendt – 
dan bewijst dat nog niet dat deze niet bestaat. De aardemensen zien 
immers ook alleen de ene kant van de maan die naar de aarde gekeerd 
is. Maar er is toch zeker niemand die daardoor gelooft of wil beweren 
dat de maan geen andere kant heeft. Omdat deze andere kant echter 
helemaal niet toegankelijk is voor de fysieke zintuigen van de aarde-
mensen, is deze natuurlijk ook een volledig onbeschreven blad, een 
gebied zonder details, precies zoals de achterkant van de geestelijke 
wereld of de kant die zich van de fysieke wereld afwendt. Net zoals de 
maan twee kanten heeft, heeft ieder geschapen ding, iedere manifes-
tatie of openbaring ook noodzakelijkerwijs twee kanten, namelijk één 
die naar ons toe gekeerd is en één die zich van ons afwendt. Bijgevolg 
heeft de geestelijke wereld ook twee kanten, en de kant van de geeste-
lijke wereld die rechtstreeks naar de zintuigen van het fysieke wezen 
gekeerd is, is de slaap of de fysieke bewusteloosheid.
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3. Herinnering en dromen

Nu zal iemand misschien beweren dat herinneren geen fysiek maar 
een geestelijk vermogen is en dat we ons daarom via ons geheugen 
toch zouden moeten kunnen herinneren wat we tijdens de slaap 
ondernomen hebben, of dat we ons de geestelijke belevingstoestand 
zouden moeten kunnen herinneren waarin we ons tijdens de slaap 
bevonden hebben. Als de slaap in feite ook een wakkere dagbewuste 
belevingstoestand is, zou er toch een hele reeks herinneringen van die 
andere kant van het leven moeten zijn. Maar is dat dan helemaal uit-
gesloten? Is er één mens die nooit iets beleefd heeft tijdens zijn slaap? 
Hebben niet alle mensen iets beleefd wat we dromen noemen? Zijn de 
meest volmaakte van zulke dromen tijdens het moment van beleven 
niet net zo realistisch en werkelijk als de fysieke belevingen? Als het 
wezen niet uit zijn droombestaan zou ontwaken en in het fysieke dag-
bewustzijn zou komen, zou het nooit ofte nimmer ontdekken dat zijn 
droom geen realistische fysieke beleving was. De ene gebeurtenis zou 
de andere opvolgen precies zoals op het fysieke vlak. Pas als het wezen 
in het fysieke dagbewustzijn ontwaakt, gaat de droom oftewel de 
beleving vanuit de geestelijke toestand als een soort onwerkelijkheid 
verloren in het lawaai en tumult van de fysieke wereld. Dat dromen in 
zuivere vorm echte, realistische belevingen zijn, blijkt uit de omstan-
digheid dat wezens in een droom soms gebeurtenissen beleefd hebben 
en eraan deelgenomen hebben die werkelijk plaatsvonden, ofschoon 
hun fysieke lichaam in een toestand van diepe slaap verkeerde of 
dat ze in trance waren op vele kilometers afstand van de plaats die 
het toneel van de gebeurtenissen was. Het is waar dat het niet alge-
meen voorkomt dat we ons onze geestelijke belevingstoestand tijdens 
de slaap herinneren, maar we herinneren ons toch ook niet dat we 
geboren werden of herinneren ons ook de allereerste jaren van ons 
leven niet. En toch kun je noch je geboorte noch deze eerst levensjaren 
ontkennen, nog afgezien van alle overige belevingen die we vergeten. 
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We kunnen immers niet eens verslag uitbrengen over elke minuut van 
ons wakkere leven die we sinds vanochtend beleefd hebben.

4. Dromen zijn voor de gewone aardse mens iets abnormaals 

Maar als ons geheugen ons niet volledig op de hoogte kan houden van 
de wakkere fysieke beleving in de fysieke wereld, hoe moet het ons 
dan in kennis kunnen stellen van details van belevingen die in een 
heel andere belevingstoestand in een geheel andere wereld voorko-
men? Nog afgezien van het feit dat het hier in de fysieke sfeer van de 
niet ingewijde aardemens helemaal niet de taak van het geheugen is 
om ons in kennis te stellen van de details van de geestelijke wereld. 
Dat is juist wat Adam en Eva voorspeld werd. Ze zouden de dood 
sterven, dat wil zeggen dat ze het vermogen zouden verliezen om 
hun eigen onsterfelijke toestand te beleven en daardoor zouden gaan 
geloven dat ze aan de dood onderworpen waren, dat ze geschapen ver-
schijnselen waren. Daarom zijn dromen voor de gewone aardemens 
ook een abnormaliteit, die optreedt op basis van dingen die de slaap 
onvast maken zoals bijvoorbeeld buikpijn, nervositeit, angst, verdriet 
en zorgen, waardoor de slaap onvolledig wordt en niet de noodza-
kelijke rust geeft. Een gezond vermoeid iemand droomt niet, maar 
geniet een volledige slaap in één ruk en voelt zich uitgerust wanneer 
hij wakker wordt. De droomtoestand is een restje van een geeste-
lijke belevingstoestand of van de kleine uitzonderingstoestand die 
de regel bevestigt. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat het zo 
zal blijven dat de geestelijke wereld op het fysieke vlak alleen als een 
twijfelachtig droombestaan beleefd kan worden. Mijn gehele werk, 
de geesteswetenschap of het principe van de wereldverlossing, draait 
erom het geestelijke belevingsvermogen binnen te leiden in het wak-
kere fysieke dagbewustzijn van de aardemens, waardoor hij de zoge-
noemde inwijding kan doormaken die in mijn hoofdwerk Livets Bog 
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de grote geboorte genoemd wordt. Maar dit aspect van de Zaak (vert.: 
Martinus duidde zijn gehele geesteswetenschappelijke missie aan als 
de Zaak) behoort tot een andere lezing. Wanneer ik deze dingen hier 
besproken heb, is dat om duidelijk te maken welke verantwoordelijk-
heid we allemaal hebben ten opzichte van al het slapende leven in het 
bestaan.

5. De ontwikkeling is een langzaam ontwakingsproces 

We nemen in het dagelijks leven helemaal niet zo’n gering deel waar 
van wat een uitingsvorm van de slapende toestand van het levende 
leven is. De slaaptoestand is voor ons al zichtbaar diep in het minera-
lenrijk. Al deze energiegolven, atomen en elektronenstelsels, alle soor-
ten micro-energie in de materiën zijn uitingen van levend geestelijk 
leven, dat met fysieke zintuigen bezien qua bewustzijn een slapend 
bestaan vormt. Tot in de plantenwereld is deze fysieke kant van de 
geestelijke bestaansvorm nog steeds een slapende toestand. De plant 
kan op het fysieke vlak gaan vermoeden. Zij voelt warmte en koude 
in de vorm van vermoedens van behagen en onbehagen. Verder heeft 
zij geen bewust fysiek belevingsvermogen. Het dier is daarentegen 
wakkerder geworden. Dit kan nu in bepaalde mate het fysieke bestaan 
beleven, een mate die de aardemens al lang overstegen heeft. De aar-
demens is daarom het meest fysiek wakkere wezen van alle levende 
wezens op aarde. De ontwikkeling is op zich een heel langzaam ontwa-
kingsproces tot het leven. Deze ontwaking zal blijven doorgaan totdat 

de wezens geestelijke vermogens 
van een dusdanige standaard 
hebben dat ze in wakkere, fysieke 
toestand de geestelijke wereld 
zullen kunnen beleven.

De ontwikkeling is een 
langzaam ontwakings-
proces tot het leven.
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6. De bescherming van het slapende leven is toevertrouwd aan 
het wakkere leven

Omdat de aardemens het meest wakkere, levende wezen op aarde is 
en alle andere levende wezens of levensvormen zoals dieren, planten 
en mineralen een meer of minder slapende toestand vertegenwoor-
digen ten opzichte van de aardemens, is de aardemens degene die op 
de gehele planeet de grootste verantwoordelijkheid heeft. Want de 
wakkere moet natuurlijk de slapende beschermen en niet omgekeerd. 
Het is niet zo vreemd dat zijn naaste liefhebben als zichzelf de vervul-
ling van de gehele wet is. Hoe meer slapend een wezen is, hoe groter 
de eis die aan het wakkere leven gesteld wordt om voor het slapende 
te zorgen. Dat dit zo is, is in allerhoogste mate tot aanschouwelijk 
onderwijs gemaakt in de vorm van de aardse of dierlijke voortplan-
tings- en bevruchtingstoestand. Hier zien we dat de bescherming van 
het slapende leven aan het wakkere leven is toevertrouwd.

7. De ouders zijn de beschermengelen voor de foetus

Als een geestelijk wezen in de aardemenselijke sfeer wil incarneren, 
gebeurt dit in de vorm van een bevruchting. Voor zo’n bevruchting 
zijn voor wat een aardemens betreft twee fysieke wezens, een man en 
een vrouw, nodig. Door middel van hun seksuele organen worden deze 
twee wezens in een atmosfeer gehuld die op zich niet fysiek van aard 
is, omdat het zaligheidsenergie is. Dat ze in deze energie gehuld wor-
den of erdoor overstraald worden, betekent in feite niets anders dan 
dat hun aura dezelfde golflengte krijgt als het deel van de geestelijke 
wereld dat tot in de aardezone reikt, namelijk het zaligheidsrijk. In 
deze wereld of in dit rijk bevinden zich alle levende wezens in de gees-
telijke wereld die rijp zijn om in de fysieke geboren te worden. Omdat 
fysieke wezens tijdens hun geslachtsgemeenschap door de atmosfeer 
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Symbool 34: De paringsdaad oftewel Gods 

geest in de duisternis 

© Martinus Institut, 1981
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van deze geestelijke wereld overstraald worden, is het voor een gedis-
carneerd wezen mogelijk om zich met deze twee wezens te verbinden. 
Deze verbinding noemen we bevruchting. Dat het gediscarneerde 
wezen puur fysiek gezien een slapend wezen is in de buik van de moe-
der, wordt hier natuurlijk duidelijk. Dat de vader een beschermengel 
en de moeder een aartsbeschermengel voor het kleine hemelse wezen 
is, is in deze analyse niet moeilijk te begrijpen. Dat de moeder tot doel 
heeft om vanwege haar organische structuur het kleine, nog ongebo-
ren en daarom nog bovenaardse wezen op soevereine wijze bescher-
ming te zullen kunnen bieden en de vader tot doel heeft de verant-
woording hiervoor te zullen delen, is een allesovertreffend feit.

8. Politici en de staat zijn verantwoordelijk voor abortussen

Dat de massa, de staat of de maatschappij de verantwoordelijkheid 
draagt dat deze twee ouders in staat worden gesteld om hun taak te 
kunnen vervullen, is net zo vanzelfsprekend. Maar in het duistere 
dal van de misverstanden, waarin de beschaving en cultuur zich in 
onze tijd bevinden, wordt er over abortus gediscussieerd en wordt 
die zelfs gewoonweg gepropageerd. Men wenst dat er wetten komen 
die abortus toestaan. Het kan zijn dat een geboorte ongewenst is, dat 
men de moeilijkheden die verbonden zijn met het hebben van kinde-
ren niet wil, of dat men zo arm is en al zo veel kinderen heeft dat men 
er meer niet kan kleden of voeden, of dat het een ‘ongelukje’ is van 
een overspelige echtgenoot, of dat jonge meisjes verleid zijn en niet 
eens weten wie en waar de vader van het kind is, enzovoort. Maar is 
dat nu allemaal in harmonie met de wetten van het leven? Absoluut 
geen enkele van deze redenen kan de moeder, de vader of de staat 
vrijstellen van de verantwoordelijkheid voor hun handelwijze jegens 
het aan hun bescherming toevertrouwde, kleine ongeboren wezen. 
Individuen doden, of ze nu slapen of wakker zijn, alleen om af te zijn 
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van de verantwoordelijkheid voor hen, leidt 
niet tot een duurzame vrede of tot duurzaam 
geluk in een beschaving of staat. Integendeel! 
Is het juist geen wilde en ongeremde toestand 
van anarchie? De mensen beweren dat als het 
voor de ouders niet legaal wordt om de foetus 
te doden, ze het dan illegaal zullen doen met 
behulp van kwakzalvers. De wet van het land zal 
dan eisen dat artsen legale aborteurs, moorde-
naars, moeten worden, alleen om de staat en de 
ouders van hun verantwoordelijkheid te ver-
lossen. Denken de mensen dan dat artsen geen 
verantwoordelijkheid hebben? Nee, het zijn 
niet de artsen die de onwil van de maatschappij 
moeten verhelpen om kinderrijke maar arme 
ouders bij te staan, maar de politici. Natuurlijk 
kan een maatschappij het niet maken en er nog 
minder mee gediend zijn dat de wezens die in 
bijzondere mate tot bevruchten in staat zijn en 
gezonde kinderen op de wereld kunnen zetten, 
niet door de staat ondersteund en beschermd 
zullen worden. Dat een gezin met acht kinderen 
een inkomen heeft om er maar één te kunnen 
voeden is natuurlijk een fout van de maatschap-
pij en geen fout van de betreffende ouders. Dat 
deze mensen gedwongen moeten worden om 
foetussen te doden op de manier waarop veel 
mensen jonge katjes om het leven brengen, 
omdat ze niet zo veel katten willen hebben, kan 
toch niet flatterend zijn voor een staat of een 
maatschappij en kan helemaal niet onder het 
begrip beschaving vallen. <<

Het manuscript eindigt 
met de volgende woor-
den: vossenfokkerijen, 
dragen van bont, vlees 
eten enzovoort vallen 
onder abortus.

Het artikel: De verant-
woordelijkheid voor het 
slapende leven, is een 
weergave van een niet 
afgemaakt manuscript, 
dat Martinus geschreven 
heeft als voorbereiding 
voor een lezing in het 
Martinus Instituut, zon-
dag 17 maart 1946. Bewer-
king en kopjes door Ole 
Therkelsen. Goedgekeurd 
door de Raad 15 augus-
tus 2000. Voor het eerst 
verschenen in de Deense 
Kosmos nr. 7, 2001, met 
als titel: ‘Ansvaret for det 
sovende liv’ (M0023).

Koningin Wilhelmina met 

vos in Zeeland na de 

bevrijding in 1945
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1. Uit stof zijt gij genomen (Gen. 
3:19) 
Wil er sprake van kunnen zijn dat 
iets naar het leven kan terug-
keren, dan moet dit iets in een 
dode toestand voorkomen. Wat 
is dit dode iets dan? Dat zijn alle 
levende wezens van dierlijke 

Terug naar  
het leven
Martinus

Dat iets naar het 
leven kan terugkeren, 
dan moet dit iets in 
een dode toestand 
voorkomen

aard oftewel alle wezens op aarde die nog helemaal geen kosmische 
inwijding beleefd hebben of zich nog niet bewust zijn van de Heilige 
Geest. Dit betekent dat bijna alle huidige aardemensen over de gehele 
wereld kosmisch gezien dode wezens zijn. Wanneer deze wezens 
niettemin bang zijn om te sterven, wil dat in feite zeggen dat ze bang 
zijn voor iets wat ze al gedurende eindeloze tijden, ja, gedurende een 
veelvoud van levens, geweest zijn. Dat is uitsluitend toe te schrijven 
aan de omstandigheid dat ze het slachtoffer zijn van het bijgeloof dat 
de levende wezens volledig uitgewist kunnen worden, dat hun indi-
vidualiteit geheel afgebroken kan worden en materie, stof of as kan 
worden. Vandaar de woorden: ‘Uit stof zijt gij genomen, tot stof zult 
gij wederkeren en uit stof zult gij weder opstaan’, die de kern zijn in 
het van staatswege geautoriseerde begrafenisritueel. Dit begrafe-
nisritueel is een teken van de erkenning dat het levende wezen tot 
stof kan wederkeren of materie kan worden, terwijl het gelijktijdig 
aangeeft dat het wezen weer uit stof zal opstaan, net zoals het een 
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keer eerder uit stof opgestaan of genomen is. Deze van staatswege 
geautoriseerde woorden onthullen dus de opvatting dat het levende 
wezen iets anders kan zijn dan stof, iets anders kan zijn dan materie 
of leemaarde. Als het voortdurend stof of materie zou zijn, bestond 
de mogelijkheid immers niet om uit stof genomen te zijn en tot stof 
weder te keren of weer uit stof op te staan. Het wezen zou dan in alle 
eeuwigheid stof moeten zijn.

2. Het leven en de dood
Maar wat is het dan voor een toestand die het wezen vertegenwoor-
digt, nadat het uit stof genomen is en dus geen stof meer is? Ja, er 
kan maar sprake zijn van één enkel iets wat het levende wezen kan 
zijn, wanneer het niet van materie of stof is, namelijk leven. Maar de 
overgeleverde uitspraak vertelt ons dat het levende wezen ook tot 
stof zal wederkeren, dat het dus iets anders kan worden dan leven. 
Een bestaan dat iets anders is dan leven, kan echter alleen het contrast 
daarvan, namelijk de dood, zijn. De woorden zullen daarom hetzelfde 
zijn als: ‘Uit de dood ben je genomen, tot de dood zul je wederkeren en 
uit de dood zul je weer opstaan.’ Maar een dood van waaruit je kunt 
opstaan is geen dood, die kan ook alleen maar een vorm van leven zijn. 
De overgeleverde opvatting zal daarom ook hetzelfde zijn als: ‘Uit het 
leven ben je genomen, tot het leven zul je wederkeren en uit het leven 
zul je weer opstaan.’ Dit wil in feite zeggen dat het geautoriseerde 
begrafenisritueel bij elke begrafenis reïncarnatie verkondigt of aan-
geeft dat de ‘dode’ oftewel het wezen dat begraven wordt een eeuwig 
leven heeft. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat dit eeuwige leven 
een afwisselende beleving van twee contrasten is: dood en leven.

3. De angst voor de dood
Dat het leven leven is, weten natuurlijk alle normale aardemensen, 
maar dat de dood ook een vorm van leven is en dat een absolute of 
werkelijke dood volstrekt onmogelijk is, is een van de grootste proble-
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men, misschien zelfs het allergrootste raadsel of mysterie, van de aar-
demensheid. Onder dood verstaan de aardemensen over het algemeen 
een algehele bewusteloosheid en ze geloven dat bewusteloosheid 
hetzelfde is als levenloosheid. En ze zijn natuurlijk genoodzaakt het 
leven te beschouwen vanuit de vorm van beleving van het leven die ze 
kennen of waarmee ze vertrouwd zijn. Omdat ze alleen vertrouwd zijn 
met het deel van de levensbeleving dat wakker dagbewustzijn heet, 
denken ze dat alles wat daarbuiten ligt dood is, met uitzondering van 
juist de toestand die we slaap noemen. Daarmee zijn ze zo vertrouwd 
en daarover weten ze dat er tijdens deze toestand nog steeds levens-
functies zijn en dat ze er weer uit kunnen ontwaken tot een wakker 
dagbewustzijn. Vanwege deze zeer geringe kennis over de werkelijke 
kosmische analyse van de dood koesteren ze een ware afschuw voor 
de dood, dat wil zeggen voor een algehele uitwissing, afbraak of ver-
nietiging van hun individualiteit. Als deze mensen wisten dat juist zij 
de dode wezens van de spiraalkringloop zijn en dat hun bestaanssfeer 
het eigenlijke dodenrijk of de eigenlijke dodensfeer in de spiraal-
kringloop of hun eeuwige bestaan is, zouden ze niet zo bang zijn.

4. Het dodenrijk of de hel wordt in het dierenrijk beleefd
De kwestie is namelijk dat het dierenrijk of de zone van het principe 
van het doden het enige dodenrijk is en dat er absoluut geen enkele 
andere dodensfeer bestaat. Daarom is deze zone die ook de zone van 
het lijden, van de duisternis of van de haat is, hetzelfde als de hel. 
Wanneer we de mentale dag-des-oordeelsorkaan kennen, waarmee de 
aardemensheid zojuist de overigens zo prachtige continenten, rijken 
en landen op aarde volledig verwoest heeft en grote delen van haar 
culturele voortbrengselen in puin gelegd heeft en zichzelf: haar eigen 
individuen, tot bloedens toe in stukken heeft gereten en tot levens-
lange invaliden heeft gemaakt, waar zij al geen poging heeft gedaan 
om zichzelf door middel van gaskamers of andere moord- en vernie-
tigingsmaatregelen uit te roeien, is nader commentaar toch zeker 
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overbodig. De absolute of werkelijke dood is dus iets wat men in een 
toestand van werkelijk wakker dagbewustzijn moet beleven en niet 
iets wat men in bewusteloosheid zal beleven.

5. Vanwege een eeuwige structuur gaat de levensbeleving door
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer een levend wezen zijn fysieke orga-
nisme verliest, dood geslagen wordt of het proces doormaakt dat we 
in het dagelijks spraakgebruik de dood noemen? Is dat dan geen bele-
ving van bewusteloosheid? Is dat dan niet het verlies van het vermo-
gen om te beleven? Jazeker, het is waar dat we met het verlies van het 
fysieke lichaam de fysieke belevingsmogelijkheden verliezen waar we 
enkel en alleen met dit lichaam het vermogen voor hadden. Maar het 
totale levensbelevingsvermogen van het levende wezen is niet zo non-
chalant gewaarborgd dat het alleen berust op zo’n voor verminking 
of verwoesting ontvankelijk verschijnsel als een organisme van vlees 
en bloed. Het gehele levensbelevingsvermogen berust volgens kos-

Citaat

Want de wakkere moet natuurlijk 
de slapende beschermen en niet 
omgekeerd. Hoe meer slapend een 
wezen is, hoe groter de eis die aan 
het wakkere leven gesteld wordt 
om voor het slapende te zorgen. 

Martinus
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mische analyses op niets minder dan zes verschillende lichamen die 
elk een specifiek belevingsorgaan vormen met een zetel in een ander 
lichaam dat zich geheel buiten dood en ondergang bevindt, namelijk 
het eeuwigheidslichaam van het individu, waarin zijn lotselement en 
talentzaadjes verankerd zijn. Dit eeuwigheidslichaam is hetzelfde als 
het bovenbewustzijn van het individu, terwijl de zes organen of licha-
men samen het onderbewustzijn van het individu vormen, dat weer 
ingedeeld kan worden in het dagbewustzijn en het nachtbewustzijn 
van het individu. Aangezien de levensbeleving op zo veel belevings-
mogelijkheden berust, zal het niet zo moeilijk zijn om te begrijpen 
dat het leven of bestaan van het levende wezen niet staat of valt met 
het verlies van het fysieke lichaam. De verandering die dan optreedt, 
is dus slechts lokaal van aard en gaat daarom op in de totaalbele-
ving, niet als het ophouden van deze totaalbeleving maar juist als een 
nieuwe lokale beleving. Vanwege deze eeuwige levensbelevingsstruc-
tuur kan de verminking of het verlies van één organisme het individu 
niet in staat stellen om de dood te beleven. De dood kan niet hetzelfde 
zijn als een vermeerdering of verrijking van het individu met nieuwe 
belevingen. Zo’n dood is alleen een vermeerdering van het leven en 
kan nooit ofte nimmer een contrast met het eigenlijke leven worden. 
Wat we ook maar met het fysieke organisme van een dierlijk wezen 
doen in de vorm van moord of doodslag, een absolute dood kan het 
betreffende individu daarmee onmogelijk treffen. We verrijken hem 
met een nieuwe beleving. Die bestaat weliswaar uit de beroving van 
het fysieke belevingsvermogen, maar omdat deze beroving in zijn 
bewustzijn opgaat via andere lichamen, is het individu nog steeds 
wakker dagbewust en is het ontvankelijk voor belevingen, ook al zijn 
die niet rechtstreeks fysiek van aard.

6. De dood bestaat niet
Omdat alle wezens die van hun fysieke lichaam gescheiden zijn en 
daarom door de nabestaanden als dood worden beschouwd, het leven 

Terug naar het leven
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dezelfde trede en op hetzelfde fysieke niveau als 
die welke ze met het verlies van het voorgaande 
fysieke lichaam verlieten? Wanneer mensen 
gebaard worden door mensen en niet door 
honden of katten, katten door katten en hon-
den door honden gebaard worden en niet door 
mensen, denkt u dan niet dat dit toe te schrijven 
is aan de continue onveranderlijkheid van het 
bewustzijn gedurende hun geestelijke toestand?
 Hoe dit geestelijke bestaan dat de mensen 
de dood noemen in details en belevingen vorm 
krijgt, zal in een andere lezing blijken. Mijn 
lezing vandaag is gewijd aan het eigenlijke prin-
cipe van de dood. En deze dood hebben we niet 
gevonden waar de mensen gewoonlijk geloven 
dat die te vinden is, namelijk in het geestelijke 
bestaan dat intreedt wanneer het individu zich 
door verminking of op een natuurlijke manier 
door ouderdom van zijn fysieke lichaam vrij-
maakt. <<

Het manuscript is afge-
sloten met de woorden:

De duisterniszone van de 
spiraal als het gebied van 
de dood. De boom der 
kennis en de boom des 
levens. Opstanding tot 
het leven. Gods beeld.

Het artikel ‘Terug naar 
het leven’ is een niet 
afgemaakte manuscript 
dat Martinus geschreven 
heeft als voorbereiding 
voor een lezing in het 
Martinus Instituut op 
zondag 20 januari 1946. 
Bewerking en kopjes van 
Ole Therkelsen. Goedge-
keurd door de Raad op 
15 augustus 2000. Voor 
het eerst gepubliceerd 
in de Deense Kosmos 
nr. 2, 2001, met als titel: 
‘Tilbage til livet’ (M2318).

nog steeds in een vorm van wakker dagbewustzijn beleven, is deze 
dood dus een illusie. De dood bestaat hier helemaal niet. Het zijn louter 
levende wezens met hetzelfde springlevende bewustzijn als dat wat ze 
op het fysieke vlak hadden, minus het verlies van het directe fysieke 
belevingsvermogen. De scheiding van deze wezens van de nog in vlees 
en bloed voorkomende levende wezens is slechts een tijdelijk nuance-
verschil, dat de hogere geestesvermogens zoals bijvoorbeeld gevoel, 
intelligentie en intuïtie helemaal niet beïnvloedt. De wezens staan, 
hoewel ze het fysieke lichaam missen, op dezelfde geestelijke trede, 
met dezelfde bewustzijnsvitaliteit en dezelfde trede van verlangen 
en humaniteit als die welke ze hadden vóór ze het genoemde lichaam 
verloren. Hoe zouden ze anders weer ter wereld kunnen komen op 
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Klint Internationale Weken 2022

PROGRAMMA

De Internationale Weken in Martinus 
Centrum Klint van zaterdag 23 juli t/m 
zaterdag 6 augustus 2022

Week 5, van 23 juli tot 30 juli 2022
Thema: Reïncarnatie en ontwikkeling
Om ons eigen lot te begrijpen is het beslissend om de zin 
en rechtvaardigheid in het leven te zien. Het principe van 
reïncarnatie verruimt tot een geestelijke horizon, waarbin-
nen de betekenis van de duisternis voor onze ontwikke-
ling en daarmee de liefde achter al onze levensbeleving 
zichtbaar wordt. Wanneer we alle belevingen, zowel de 
aangename als de onaangename, als lesmateriaal zien en 
de spelregels voor ons eigen lot begrijpen, kunnen we de 
alledaagse uitdagingen op een bewustere en inspireren-
der manier leren hanteren.

Ochtendlezingen
zo 24/7:  Achter de coulissen – Solveig Langkilde
ma 25/7:  Wat gebeurt er wanneer we sterven? – Lene 

Jeppesen
di 26/7:  De draden tussen onze levens – Rune Östensson
wo 27/7:  Het ijs in ons innerlijke landschap laten smelten – 

Anne Külper
do 28/7:  Van jaloezie naar alliefde – Ingvar Nielsen
vrij 29/7:  Het gebed als werktuig in het dagelijks leven – 

Karin Jansson

Online study group in 
English

There has been a study 
group in English that 
has met on Zoom once a 
month since the sum-
mer of 2020, where we 
have been reading and 
discussing articles by 
Martinus. At the begin-
ning of January 2022 this 
study group will begin 
a systematic study of 
Livets Bog (The Book 
of Life), vols. 1-5. We will 
meet every second week 
on Friday evenings 19.00–
20.30 CET. If you would 
like to take part, send an 
e-mail to Mary McGovern 
at mary@martinus.dk to 
enrol and receive further 
information. Welcome! 
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Avondlezingen in  het Engels om 19.00 uur
zo 24/7:  How do we create our fate – Mary McGovern
ma 25/7: Trust in yourself and in life – Karin Jansson
wo 27/7: Heredity and environment, talents and repetition – Ole Therkelsen
do 28/7: Our gardian angels – Anne Külper

Week 6, van 30 juli tot 6 augustus 2022
Thema: Intuïtie en eeuwigheid
Het lot van veel mensen draagt het stempel van 
lijdenservaringen zoals ziekte, relatieproblemen en 
conflicten. Martinus beschrijft hoe lijden gezien in 
het perspectief van reïncarnatie een voorwaarde 
is voor het ontwikkelen van medegevoel en liefde. 
Met de geleidelijke ontwikkeling van menselijkheid, 
leven na leven, ontstaat er een nieuw vermogen, de 
intuïtie, dat ons uiteindelijk naar kosmisch bewust-
zijn zal leiden. Permanente intuïtie is een bron van 
kennis, die ons bewust maakt van de geestelijke 
werelden en de eeuwige structuur van het heelal. Met begrip voor de kosmische 
principes van reïncarnatie, karma en onsterfelijkheid kunnen we ons erin trainen de 
stille aanwezigheid van de eeuwigheid en de liefdevolle zorg van de Godheid voor 
alles wat leeft waar te nemen.

Ochtendlezingen in het Deens/ Zweeds om 9.30 uur
Zo 31/7:  De bron van wijsheid en liefde – Inger Sørensen
ma 1/8:  Van materialisme naar levenswetenschap – Kenneth Ibsen
di 2/8:   Door de schaduw- en lichtgebieden van de gedachtenwereld – Micael 

Söderberg
wo 3/8:  Het samenspel tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld – Ingemar Fridell
do 4/8:  De mens – een gewonde vluchteling tussen twee werelden – Søren Olsen
vrij 5/8:  Gods nabijheid – Ole Therkelsen

Avondlezingen in het Engels om 19.00 uur
zo 31/7:  Morality and freedom – Sören Grind
ma 1/8:  Friendship in a cosmic perspective – Anne Pullar
wo 3/8:  Our eternal interconnectedness – Pernilla Rossell
do 4/8:  Life as a practice of love – Tryggvi Gudmundsson

De lezingen in het Deens/ Zweeds worden simultaan vertaald naar het Engels, 
Duits en Nederlands.
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