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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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L.S.
Er verschijnen in de Deense Kosmos niet veel nieuwe artikelen van 
Martinus die in onze Kosmos gebruikt kunnen worden. Het zijn tot artikel 
bewerkte manuscripten. Martinus scheef die als voorbereiding op een 
lezing. Vaak maakte hij het manuscript niet af, en eindigt het met een 
aantal steekwoorden, omdat hij het manuscript toch nooit gebruikte om 
op te lezen. 
 De redactie heeft het bestuur een andere vulling van Kosmos voorge-
steld. Na het beëindigen van Livets Bog begon Martinus aan Het eeu-
wige Wereldbeeld dat hij als supplement beschouwde, een soort Livets 
Bog light. De geplande zes delen zijn nooit afgekomen. Postuum zijn in 
Denemarken deel 5 (2012) en deel 6 (2015) uitgekomen. Hierin heeft Mar-
tinus de symboolverklaringen niet zelf geschreven. De tekst is afkomstig 
uit lezingen, die op schrift gesteld zijn en bewerkt. In Nederland zijn 4 
delen van Het eeuwige Wereldbeeld uitgebracht. Het publiceren van deel 
5 en 6 heeft geen hoge prioriteit. Het is zelfs de vraag óf ze gepubliceerd 
worden, nu er in 2019 een deel aan de serie Het eeuwige Wereldbeeld is 
toegevoegd. Het is de bewerking van een grote cursus die Martinus in 
de jaren vijftig gegeven heeft. De ondertitel is dan ook ‘Grand Course’, en 
in dit boek worden bijna alle honderd symbolen behandeld die Martinus 
getekend heeft.
 Om de lezer kennis te laten nemen van de symbolen uit deel 5 en 6 zal 
een aantal ervan in Kosmos verschijnen. Aangezien de symboolverklaring 
uit verschillende lezingen is samengesteld, kunnen overlappingen voorko-
men, maar soms ook wordt het symbool van verschillende kanten belicht.
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Het menselijk lichaam als 
sterrenstelsel

Symbool nummer 45

45.1 Voor dit symbool moeten we een gedachtenexperiment doen, 
waarbij we ons een mens voorstellen die zo vergroot is dat hij onze 
gehele hemel zo ver in het hemelruim vult als we maar kunnen 
waarnemen. Dan zullen we geen mens zien maar vanuit een bepaald 
gezichtspunt zullen we het beeld zien zoals op symbool 45. We zul-
len een sterrenstelsel zien, een menselijke vorm die uit zonnestelsels 
bestaat, die dichter of minder dicht bij elkaar liggen, afhankelijk van 
de structuren die ze in het organisme vormen. Het lijkt misschien 
vreemd dat de figuur horizontaal ligt en dat we geen beweging kun-
nen zien. Maar als hij zo sterk vergroot is, moeten we in gedachte hou-
den dat seconden voor een macrowezen overeenkomen met eeuwen 
of millennia voor ons. Onze levens zijn daarom zo microscopisch dat 
we in verhouding tot deze afbeelding geen beweging kunnen zien. In 
verhouding tot het korte aardeleven dat wij hebben, zijn de afstan-
den zo groot dat we het beetje beweging dat plaatsvindt niet kunnen 
zien. Daarom zal het beeld er zo roerloos uitzien als de grote sterren-
stelsels aan de hemel. Zelfs enorme spiralen die rondwervelen lijken 
stil te staan. Zo lang de mensen ernaar gekeken hebben, hebben ze 
zich schijnbaar niet verplaatst, hoewel ze geweldig in beweging zijn. 
Maar dat komt omdat de mensen in verhouding tot deze gigantische 
gebieden zo klein zijn. In dit panorama is de beweging die in de loop 
van een aardeleven kan plaatsvinden zo klein dat de mensen die niet 
kunnen zien. We zullen de mens op deze manier als een sterrenstelsel 

Martinus
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in het wereldruim zien.
 Nu zou je misschien denken dat dit allemaal fantasie is, maar dat 
is het niet. Het is echt een feit dat de mens er vanuit de microkosmos 
zo uitziet. Omdat we hersenen en intellectualiteit hebben gekregen 
en een vermogen om via het denken iets een grote en kleine vorm 
te geven, is er niets verkeerds aan dat we dit gedachtenexperiment 
doen. Het is iets wat we moeten doen. We moeten ons trainen om met 
de intellectualiteit die we hebben op en neer te kunnen gaan in de 
macrokosmos en de microkosmos. We kennen het menselijke orga-
nisme omdat we het leven erin zijn. Ons bewustzijn bevindt zich in 
het organisme, het bevindt zich in de lege ruimte tussen de deeltjes. 
Nu zijn de deeltjes op het symbool nog meer geconcentreerd dan in 

© Martinus Institut 1981
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werkelijkheid, maar het is natuurlijk maar symbolisch weergegeven.

45.2 De Voorzienigheid laat ons aan de nachtelijke hemel zien hoe de 
atomaire wereld eruit ziet en wanneer de mensen ontwikkeld genoeg 
zijn, zullen ze het kunnen begrijpen. Dan zijn ze zo ver gekomen dat ze 
de intellectuele begaafdheid, het denkvermogen, hebben waardoor ze 
niet zoals de dieren gebonden zijn om automatisch te leven en alleen 
aan voedsel te denken en voor de nakomelingen te zorgen. De mensen 
hebben ook hun paringstoestand en het moeten zorgen voor voedsel, 
maar tegelijkertijd verschijnt er een heel nieuwe wereld. Dat is niet 
de uiterlijke wereld maar dat is iets wat de uiterlijke wereld in hun 
bewustzijn achterlaat. Zij schept mentaliteit en denkvermogen en de 
mensen beginnen een innerlijke wereld te krijgen., die een spiegel-
beeld van de uiterlijke wereld is. Dit denkvermogen is het begin om 
het gehele heelal te kunnen waarnemen.

 Het is niet de bedoeling dat we in de 
hogere wereld reizen. Daar reis je niet, daar 
denk je. Dat wil zeggen dat we ons daar de 
meest afgelegen dingen kunnen voorstel-
len. Op het materiële vlak zijn er alleen 
golflengten, zodat men binnen dit vlak kan 
denken en beleven. We moeten beginnen 
om ons ons eigen organisme vergroot voor 
te stellen, zodat het hetzelfde formaat heeft 
als de sterrenhemel die we boven ons heb-
ben. Als we ons een menselijk organisme 
tot dat formaat vergroot voorstellen, zullen 

we het niet meer als een menselijk organisme zien, maar als een stel-
sel van lichtende deeltjes, dus als een melkwegstelsel. We zullen een 
nieuwe sterrenhemel zien, maar niet de figuren en sterrenbeelden 
die we van onze eigen nachtelijke hemel kennen. We zien een aan-
tal andere figuren van een andere wereld, namelijk van onze eigen 

Op het materiële 
vlak zijn er alleen 
golflengten, 
zodat men 
binnen dit vlak 
kan denken en 
beleven
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microwereld. Die komt overeen met de grote macrowereld buiten ons 
en vormt een speciaal stelsel zoals we op het symbool als een mense-
lijke figuur zien. Deze afbeelding van ons organisme is niet bedoeld 
om een artistieke foto te zijn, het is een symbool. Het is niet mijn 
missie om fijnere naturel weergaven te maken, het is mijn missie om 
symbolen te maken die de principes kunnen weergeven. Op het sym-
bool zijn de deeltjes misschien meer verdicht dan in de stelsels die je 
in het wereldruim ziet, maar het principe is hetzelfde. De wetenschap 
zal ook kunnen bevestigen dat we het niet als een mens zullen zien 
wanneer we ons het lichaam zo enorm reusachtig voorstellen, maar 
als een atoomwereld met deeltjes in een grote lege ruimte, net zoals er 
tussen de sterren en de stelsels in de wereldruim een geweldige lege 
ruimte bestaat.
 Wanneer alles alleen maar fysieke deeltjes is, waar bevindt zich dan 
datgene wat denkt, beleeft en het geheel stuurt, datgene wat alles op 
die manier verdeelt en het tot een mens vormt? Volgens mijn analyses 
bestaan de verschillende stelsels: het longenstelsel, het hartstelsel, het 
spijsverteringsstelsel, enzovoort, uit de verschillende basisenergie-
gebieden. Dat berust niet zomaar op fantasie, maar is een werkelijke, 
juiste waarneming. We kunnen het niet met onze ogen zien maar met 
onze gedachten en intellectuele vermogens kunnen we het menselijke 
lichaam zo enorm vergroten dat het in atoomtoestand verschijnt. Alle 
andere vaste dingen, dieren en planten zullen ook in atoomtoestand 
verschijnen en we zullen de contouren van deze toestanden in deze 
wereld zien.
 Dan zullen sommigen misschien zeggen: ‘Ja, maar waarom ligt de 
figuur horizontaal?’ Nou, in dat gebied zegt het niet zoveel wat boven 
en onder is. Wat voor ons boven en onder is, is niet altijd boven en 
onder in het wereldruim. Daar bepaalt men zelf wat boven is en wat 
onder. Iemand zal misschien ook zeggen: ‘Waarom kunnen we geen 
beweging zien?’ De mensen bewegen zich toch, ze liggen niet zo stil.’ 
We moeten echter niet vergeten dat wanneer we het menselijke orga-

Symbool nummer 45
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nisme tot dat formaat vergroten, hebben we natuurlijk ook ruimte en 
tijd vergroot. Ons aardeleven is zo verkleind dat we niet zullen kun-
nen beleven dat de figuur zijn arm beweegt. Als alleen de arm naar 
het hoofd bewogen wordt, zullen wij in ons formaat duizenden levens 
moeten beleven om het te kunnen zien. In één leven zullen we geen 
beweging kunnen zien. In het wereldruim zien we daarom ook de 
meest fantastische snelle bewegingen niet, voor ons ziet het eruit alsof 
alles stil staat. Wanneer het organisme van de mens vergroot is en in 
dit grote formaat gezien wordt, zullen dezelfde wetten gelden. Maar 
wat we gaan zien, zijn geen bewegingen, het is de inwendige struc-
tuur.
 We zien nu dat het gehele heelal uit dergelijke sterrenstelsels 
bestaat. Dat de atomaire wereld microscopisch voor ons is, is slechts 
een kwestie van perspectief. Zo moet het noodzakelijkerwijs zijn, want 
het perspectiefprincipe omvat alles vanaf de kleinste toestand tot het 
oneindig grote. Wat kunnen we daaruit concluderen? Wel, net zoals 
er zich figuren in de macrokosmos bevinden, zijn er ook figuren in de 
microkosmos: het hartstelsel, de longen, de nieren, enzovoort. Alles 
zal contouren en stelsels vormen. We zien een heelal vol met stelsels, 
vol met melkwegstelsels, en we krijgen hier in het klein de verklaring 
voor wat we zien, we zien het in het groot en in dat grote kunnen we 
gaan zien dat het hetzelfde is als in het kleine. We zijn dus gaan zien 
dat er in het kleine sprake is van levende wezens en we weten dat er 
een tussenkosmos is waarin we die niet als deeltjes en lege ruimte 
zien, maar als levende, functionerende organismen, als rondlopende, 
denkende, handelende, levende wezens. Maar dan moet er in de grote 
kosmos ook sprake zijn van levende wezens. Daardoor komen we 
dichter bij de oplossing van het raadsel.
 Wat we dus waargenomen hebben is de fysieke materie, en die 
is op het symbool weergegeven. We kennen het mineralenrijk, het 
plantenrijk en het dierenrijk waarin de aarde met de onvolmaakte 
mensen zich bevindt. Het mineralenrijk is de laagste vorm van leven. 
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Er is beweging en verandering in het mineralenrijk, ook al gaat dat 
langzaam. We zien rotsen verweren, en zelfs de meest vaste stoffen 
zullen mettertijd uiteenvallen. We zien dat er een plantenrijk op aarde 
ontstaat en dat de planten zich ontwikkelen tot wezens van wie je niet 
kunt zien onderscheiden of het dieren of planten zijn. Ze ontwikkelen 
zich verder en worden dieren, en de dieren groeien verder en worden 
mensen. Dat weten we ook. Maar wat wij vanuit ons standpunt zien 
zijn sterrenstelsels, die bestaan uit atomen. We zien het vergroot, we 
zien het in de microkosmos. Maar er is meer. Er is Iets wat met behulp 
van dit organisme beleeft, er is Iets wat met behulp van deze figuren 
in het wereldruim beleeft. Waar zit dit Iets? Het is niet toegankelijk 
voor waarneming. Het vormt de lege ruimte. Wat we kunnen zien is 
de materiële wereld. Maar de lege ruimte bestaat ook uit materie, dat 
is alleen geestelijke materie. Die vormt de geestelijke werelden net 
zoals de fysieke materie de materiële werelden vormt. Nu we weten 
dat het materiële uit levende wezens bestaat die een Ik hebben dat 
zich achter deze atomen bevindt.
 In de macrokosmos zien we atomen in de vorm van zonnen, ster-
renstelsels, enzovoort, tevoorschijn komen, eerst als warmte, dan 
worden het gasnevels, de gasnevels verdichten zich en worden gloei-
ende vuuroceanen. Deze vuuroceanen bevatten stoffen die overal 
in het heelal hetzelfde zijn, stoffen die zich geleidelijk aan kunnen 
omvormen en verschillende zonnen, planeten en dergelijke worden. 
Vervolgens ontwikkelen het plantaardige en 
het dierlijke leven zich, een proces dat we 
natuurlijk kennen op het materiële vlak. Het 
leven komt dus van de zon, het komt van de 
lichtdeeltjes in het wereldruim, daar komt het 
leven uit voort.
 Eens was onze planeet op het fysieke vlak 
niet meer dan een gloeiende vuurmassa, maar 
nu heeft hij een afgekoelde toestand bereikt 

Het leven komt 
van de zon, het 
komt van de 
lichtdeeltjes in 
het wereldruim
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waarop wij kunnen leven. Alles is geleidelijk aan ontstaan, maar het 
kwam van het psychische vlak, het kwam vanuit de lege ruimte. De 
poort naar de materiële wereld is dus de zonne- of vuurtoestand. In 
ons organisme hebben we die zonnen of atomen, het zijn een soort 
krachtcentra zoals onze zon. Wat gebeurt er dan? Het gaat zo dat 
de psychische energie zich ontwikkelt, zich concentreert en via het 
atoom op het materiële vlak komt, net zoals dat in de macrokosmos 
gebeurt via de zon. 
 Maar deze wereld is niet alles wat er bestaat, er is iets daarbuiten. 
Dit Iets is wat de stilte is, wat de bewegingen beleeft; het bevindt 
zich achter de lichtdeeltjes, de atomen en de zonnestelsels. Dat zijn 
de Ikken in de organismen van de levende wezens. Er bestaat geen 
levend wezen dat niet tegenover een macrokosmos staat. De wezens 
bevinden zich binnen in een groter organisme dat ook een Ik heeft. 
Geen levende wezen kan iets doen zonder dat er een verbinding moet 
bestaan tussen zijn Ik en het Ik van het macrowezen.
 Een timmerman, een smid of een schilder kan niets doen zonder er 
materiaal voor te hebben. De materialen zijn niet iets wat ze bij hun 
geboorte meegekregen hebben, het is niet iets wat ze in hun orga-
nisme hebben. Ze moeten het materiaal van buitenaf krijgen. Maar 
hoe is dat ontstaan? Wel dat is door het grote Ik voortgebracht, name-
lijk het Ik achter het grote organisme waarin wij leven, het organisme 
van de aarde. Dit levert de materialen aan de microwezens, precies 
zoals wij het materiaal aan onze microwezens binnen in ons leveren. 
Zo ontstaat er een samenwerking. De organismen, de materiële bewe-
gingen en de energiefunctie vinden plaatst in de vorm van de reactie 
tussen ons eigen Ik en het Ik van de natuur. Waar de stralen elkaar 
ontmoeten ontstaat ons organisme, ontstaan ons manifestatievermo-
gen, ons denkvermogen en ons vermogen om te beleven.
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De atoomwereld van de 
mens en de basisenergieën

Symbool nummer 46

46.1. Het symbool toont het micro-universum van de mens vergroot 
tot de gigantische vorm zoals van een sterrenhemel. We zien dat zo’n 
sterrenstelsel niet alleen maar een donkere ruimte is met een aantal 
stralende zonnen, maar dat de basisenergieën elektrische krachten 
vormen in de lege ruimte tussen de zonnen. We zien melkwegstelsels 
in de vorm van het hersenstelsel (groen gekleurd), het hart- , lon-
gen- en bloedstelsel (geel gekleurd), het spijsverteringsstelsel (oranje 
gekleurd), het intuïtiestelsel (blauw gekleurd), het herinneringsstelsel 
of skelet (indigo gekleurd) en het instinctstelsel (rood gekleurd).
 Hieruit kunnen we leren begrijpen wat we in het wereldruim zien, 
want we kunnen ons werkelijk door de reacties van deze sterren-
stelsels gaan realiseren welke delen van een organisme we hier zien. 
Naarmate we ons eigen innerlijk leren kennen, kunnen we dezelfde 
dingen in het heelal gaan vinden. Bovendien kunnen we leren ons 
eigen innerlijk op te vatten als een universum door de welbekende 
nachtelijke hemel, die we immers zien als een heelal met een donkere 
ruimte en stralende zonnen.
 Wanneer er zich bewustzijn achter ons eigen universum bevindt, 
moet er zich ook bewustzijn achter het grote heelal bevinden.

Het symbool staat op de voorkant van deze 
Kosmos afgebeeld.

Symbool nummer 46
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46.2. Het symbool laat de atoomwereld van de mens en de basisener-
gieën zien. We zien een hersenuniversum, een ademhalings- en bloed-
universum, een spijsverteringsuniversum, een intuïtie-universum, 
een herinneringsuniversum en een instinctuniversum. De energieën 
die onze gedachten vormen, scheppen overeenkomstige fysieke gebie-
den in ons organisme. In de macrokosmos kunnen we de dingen niet 
overzien, maar God heeft ons er een beeld van gegeven, zodat we ons 
hierbeneden al een mening kunnen vormen, lang, lang voordat we die 
hoogte bereiken. Vandaar vertelt God al, dat het er daarboven zo uit-
ziet en dat het er hieronder zo uitziet. We zien hier de gedachtenbaan 
of de bewustzijnsverruiming, waarvan de mensheid nu op de drempel 
staat. We begrijpen hoe die verruiming ons de heerschappij over onze 
gedachtenwereld en daarmee over het leven zal geven.

Het microkosmische 
sterrenstelsel.
De organische atoomwereld

Symbool nummer 49

49.1 Op de voorgrond van het symbool zien we een atoom met twee 
elektronen. We moeten begrijpen dat dit geen fantasie is, hoewel 
iets op deze tekening misschien wel wat groter had kunnen zijn 
en iets anders wat vager, maar het is natuurlijk maar een symbool. 
Het laat het principe in de analyse van de atoomwereld zien en dat 
kan niet omvergeworpen worden. Als we de atoomwereld ingaan 
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Symbool nr. 49 

Het microkosmische ster-

renstelsel. De organische 

atoomwereld

zien we de atomen als zonnen. Wat wij stof 
noemen,wordt gevormd door een specifieke 
verhouding tussen het atoom en zijn elektro-
nen.
 In ons organisme bevinden de specifieke atomen zich in de ver-
schillende specifieke lichaamsdelen. Er zijn bijvoorbeeld longatomen, 
hartatomen, bloedatomen en spieratomen, maar voorlopig zullen we 
alleen vaststellen dat wij mensen er zo uitzien. Vanuit een bepaald 
vlak gezien zijn het mensen, dieren noch planten, maar een eeuwig 
doorgaande microwereld, ingedeeld in veel afzonderlijke stelsels, die 
we vanuit de tussenkosmos waarnemen als mensen dieren en plan-
ten, maar die er vanuit de microkosmos uit zien als sterrenstelsels en 
melkwegstelsels.

49.2 Het symbool laat één zon oftewel één atoom zien. Het atoom 
heeft zijn elektronen maar we kunnen ook zeggen dat we in dit uni-
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versum een zon en een aantal planeten zien. Op het symbool zien we 
ook andere atoomstelsels met planeten, maar die bevinden zich als het 
ware ver weg in het heelal en daar zullen we ons nu niet mee bezig-
houden. Hier zullen alleen naar het ene atoom met zijn elektronen 
kijken. Vanuit dit centrum of deze zon loopt er een verbinding naar 
de planeten toe. Om dit beter te begrijpen kunnen we kijken naar de 
verbinding die tussen onze eigen zon en zijn planeten bestaat.
 In ons zonnestelsel komen verschillende planeten voor, die in 
verschillende banen om de zon cirkelen en wij wonen op een ervan, 
namelijk de aarde. Al deze planeten worden door de zon gestuurd en 
geleid. Als de zon niet bestond, zou de aarde een ijswoestijn zijn zon-
der leven en zouden wij nooit op deze planeet hebben kunnen leven. 
Omdat de zon een atoom in macrokosmische vorm is, kunnen we daar 
het principe van het atoom zien. De zon is het levengevende centrum 
voor het leven op onze planeet, wat wij zelf als een fysiek feit beleven.
 Hoeveel leven er op de andere planeten is, is een andere kwestie, 
maar leven is er, omdat elke beweging een uiting van leven. Tijdens 
de schepping of omvorming op de verschillende planeten komen 
verschillende levensvormen voor die natuurlijk niet dezelfde levens-
vorm hoeven te zijn als hier op aarde. Het hangt ervan af of de fysieke 
omstandigheden op die andere planeten hetzelfde zijn. Ze kunnen in 
ontwikkeling verder op de aarde achterliggen en ze kunnen verder 

vooruit zijn. Maar dat verandert het principe niet.
 Opdat het leven op het materiële vlak kan 
bestaan, moet er een centrum zijn vanwaaruit 
de energieën van het geestelijke vlak daarheen 
gebracht kunnen worden. Dit centrum voor 
gedachtenenergie in de vorm van een zon of een 
atoom kan bewustzijnsenergie naar het materi-
ële vlak sturen en dit in leven houden. Via de zon 
krijgen wij dus niet alleen fysieke zonneschijn en 
fysieke warmte, maar komt er ook een enorme 

De zon is 
het leven
gevende 
centrum voor 
het leven op 
onze planeet
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hoeveelheid elektrische krachten en kosmische stralen die bewust-
zijns- of gedachtenenergie zijn. Deze energieën liggen achter de 
fysieke ontplooiingen die dingen vormen, die achter de plannen lig-
gen en die bepaald hebben dat we de vorm hebben die we hebben.
 De zon is een enorme krachtbron met gigantische krachten. Er 
vindt in de zon een enorme activiteit plaats in de vorm van atoom-
splitsing. De atomen worden gesplitst en weer opgebouwd, steeds 
opnieuw in een geweldige kringloop.
 Vanuit de aarde kunnen we zonnevlekken zien die zo groot zijn 
dat er gemakkelijk twee of drie aardbollen in zo’n vlek kunnen ver-
dwijnen, zo enorm groot is de zon. Het lijkt erop dat de zonnevlekken 
zwart zijn maar dat zijn ze in werkelijkheid niet. Dat komt omdat er 
om de zon een een enorm lichtende atmosfeer ligt en als de elektri-
sche stormen gaten in deze atmosfeer slaan, zien de onderliggende 
lagen eruit alsof ze donker zijn in verhouding tot de lichtende bui-
tenlaag. Zulke stormen of enorme krachtontladingen hebben recht-
streeks invloed op aarde.
 In de zonnevlekken en de lichtende atmosfeer van de zon heersen 
enorme elektrische stormen. De zon zendt een overvloed aan elektri-
sche en andere krachten uit en houdt daarmee een bepaald gedeelte 
van het heelal in leven, dat wil zeggen de planeten in zijn stelsel. De 
onrust die in de vorm van elektrische en magnetische stormen op 
aarde waargenomen kan worden, toont aan dat er krachten door het 
wereldruim gaan. Die stormen komen dikwijls tot ontlading en deze 
elektrische krachten die in feite een teken van gedachtenkracht zijn, 
kunnen op aarde geregistreerd worden. Ze dragen bij aan het vrijma-
ken van vulkanische krachten, die dus niet altijd toe te schrijven zijn 
aan de druk vanuit het gloeiende inwendige van de aarde. Er komt 
weliswaar een geweldige druk van onderaf, maar de onrust komt vaak 
van de elektrische ontladingen, die een teken zijn van macrokosmi-
sche gedachtenkrachten.
 Wat we als het noorderlicht zien is te danken aan een ontlading van 
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rustigere of normalere krachten. Aan beide polen komt dit poollicht 
voor. Het is heel bijzonder om het poollicht te zien, wanneer het er 
volledig uitziet als een gordijn met de mooiste kleuren. Dit toont aan 
dat de aarde omringd is door enorme elektrische krachten, die van-
uit de zon komen. Er bestaat dus een verbinding tussen de zon en de 
aarde die achter de zichtbare wereld ligt. Af en toe worden deze elek-
trische krachten zichtbaar bij speciale ontladingen, maar normaliter 
zijn ze niet zichtbaar, wanneer ze zich door het wereldruim bewegen. 
Het wereldruim is dus opgeladen met geweldige magnetische banen, 
waarlangs de krachten tot ontladingen komen. 
 Het is nodig dat we ons dat realiseren, want het geeft ons kennis 
van onze eigen situatie. In het zonnestelsel zien we een organisme in 
een vergrote afmeting, waarin we het spel tussen het atoom en zijn 
elektronen in macrokosmische toestand zien. Dat is alleen om leven te 
geven en nergens anders voor. Dat we dat in de atoomwereld niet met 
onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen, verandert het principe 
niet. De mensen groeien er met hun kosmische inzicht naar toe dat 
ze het leven in de elektrische krachten tussen het atoom en de elek-
tronen kunnen zien; dat is een bewustzijnskracht net zoals tussen de 
zon en de planeten. Op die manier is het heelal bezield, en daarom is 
het juist wanneer er in de Bijbel staat dat Gods geest over de wateren 
zweefde (Gen. 1:2). Gods geest is natuurlijk Gods bewustzijn,dat over 
de wateren zweefde, en de wateren is een uitdrukking voor de deel-
tjes, zonnen en melkwegen. Op dezelfde manier zweeft onze geest of 
ons bewustzijn in de lege ruimte tussen de atomen in ons organisme. 

49.3 We zien hier een atoomstelsel, maar het kan net zo goed een zon-
nestelsel zijn. De zon is een krachtcentrum, vanwaar de krachten uit-
stralen en planeten bezielen. We weten immers dat we enorm afhan-
kelijk zijn van de zon. Mijn lezing en jullie aanhoren, jullie ogen en 
mijn ogen, onze spijsvertering, alles wat zich in ons beweegt is op dit 
moment afhankelijk van de zon. Als er iets met de zon zou gebeuren, 
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was het fysiek gezien ook met ons afgelopen. Er is 
zo’n nauwe verbinding, wij krijgen de kracht van 
de zon en de planeten krijgen de kracht van de zon. 
De zonnen krijgen kracht uit de geestelijke wereld, 
de gedachtenwereld, de bewustzijnswereld. ‘Gods 
geest zweefde over de wateren.’ Kun je het ergens 
duidelijker zien? Gods geest is immers bewustzijn, 
bewustzijn is lege ruimte, en lege ruimte is dus 
stralen, kosmische stralen. Kosmische stralen zijn 
kracht die door de zonnen omgevormd wordt en 
die door de atomen omgevormd wordt. Of we het 
nu atomen en elektronen in ons eigen organisme 
noemen of dat we zeggen dat het zonnen en planeten zijn, het is het-
zelfde principe. Er kan enig verschil zijn in uiterlijke verschijnselen, 
maar het basisprincipe is hetzelfde. Het doel is hetzelfde.

49.4 Het symbool laat een stelsel zien met zonnen en planeten in ons 
organisme, die bestaan uit verschillende materiën die allemaal ver-
schijnen in de vorm van een sterrennevel.
 Deze sterrennevels bevinden zich niet op het fysieke vlak. Op een 
bepaalde manier zijn ze wel fysiek, want het fysieke zet zich immers 
oneindig voort. Er komt nooit een einde aan. Maar het ligt volledig 
buiten datgene wat wij kunnen beleven. Wij kunnen alleen de gevol-
gen van deze dingen beleven. De sterrennevels op het symbool zijn 
feitelijk overgegaan in geestelijke materie. Deze materie is de eerste 
graad of de grofste graad van geestelijke materie, omdat de wezens 
hier fysiek zijn, ze zijn niet gediscarneerd. We moeten niet verge-
ten dat de werkelijke geestelijke materie uit gediscarneerde wezens 
bestaat. In principe toont het symbool geïncarneerde wezens, dus 
wezens met fysieke lichamen.
 De werkelijke geestelijke materie die we voor onze gedachten 
gebruiken, om mee te denken en bijvoorbeeld ideeën mee te vormen, 
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bestaat uit gediscarneerde wezens. Die hebben geen fysiek lichaam, 
ze bevinden zich op het geestelijk vlak. Deze gediscarneerde wezens 
zijn het materiaal voor onze gedachten. Wanneer wij een idee kunnen 
vormen of een fantasiebeeld kunnen creëren en dit daarna naar de 
fysieke materie kunnen overbrengen, gebeurt dit vanuit deze gedis-
carneerde microwezens. Zij vormen de geestelijke materie en luiste-
ren naar ons bewustzijn, zodat gedachten en ideeën getransporteerd 
kunnen worden naar de geestelijke materie die fysiek geïncarneerd is. 
De fysiek geïncarneerde microwezens vormen krachtmaterie, terwijl 
de gediscarneerde microwezens gedachtenmaterie vormen. 

49.5 •   Het mysterie van de sterrenwereld: alle materie is lege ruimte 
en deeltjes;

•  De deeltjes en lege ruimte van de sterrennevel als organen en func-
ties in macrokosmische wezens;

•  Microkosmische deeltjes en lege ruimte als organen en functies in 
tussenkosmische wezens;

•  De microkosmische deeltjes en lege ruimte van microkosmische 
deeltjes oftewel de deeltjes en lege ruimte van de materie of stof 
vormen grove geestelijke materie. Deze materie kan niet met de 
fysieke zintuigen waargenomen worden. Zij kan alleen onderkend 
worden aan haar gevolgen. Deze materie moet evenwel onder-
scheiden worden van de werkelijke geestelijke materie die uit de 
genoemde microwezens in gediscarneerde en bevrijde toestand 
bestaat. Deze laatste materie vormt de hogere bewustzijnsmaterie 
van de levende wezens. Deze materie gehoorzaamt de gedachte op 
het geestelijk vlak meteen, terwijl de eerstgenoemde het best als 
krachtmaterie te beschouwen is. Zo zal het levende wezen, dat wil 
hier zeggen de volmaakte mens, zijn organisme uitsluitend gaan 
beheersen door zijn gedachtenmaterie en de verbinding daarvan 
met de krachtmaterie.



19

Symbool nummer 51

Het zwaarte-universum.
Het zwaarteatoom of het 
zwaartezonnestelsel

Symbool nummer 51

51.1 Het symbool toont een atoom voor de kracht van de zwaarte-energie 
(oranje). Door dit atoom gaat alle energie die met woede, verbittering en 
haat te maken heeft, maar die ook met kracht te maken heeft. Het is niet 
allemaal ellende. De atomen uit deze wereld bouwen de maag en het 
spijsverteringsstelsel op, dus alles wat tot het principe van het doden 
behoort. Spijsvertering is immers doden. Het voedsel dat we innemen 
bestaat uit leven dat in lichamen geïncarneerd is. De spijsvertering 
heeft tot taak deze lichamen te doden, omdat het psychische leven in 
de lichamen als voeding moet kunnen overgaan in het nieuwe orga-
nisme, maar dat zullen we later behandelen.
 De krachtcentra worden maar in grove trekken in de verschillende 
orgaanstelsels getoond. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe we 
ons organisme kunnen reguleren en hoe we ziekten kunnen bestrij-
den. We zullen gezondheid kunnen scheppen wanneer we de struc-
tuur van ons organisme kennen en de atomen waarmee de verschil-
lende delen in stand gehouden worden. 
 Het spijsverteringsstelsel is opgebouwd uit zwaarteatomen. De 
functie die daar plaatsvindt in de vorm van vertering wordt tot 
stand gebracht door de kracht uit ons eigen bewustzijn en onze eigen 
gedachtenwereld, van de gedachten die we uitzenden naar anderen.

Het symbool staat op pagina 23 afgebeeld.
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51.2 Het oranje sterrengebied laat zien hoe de atoomwereld van het 
spijsverteringsstelsel eruit moet zien. Hier zijn geen explosies, het is 
een mooie nachtelijke hemel net zoals we die in het wereldruim zien. 
De zwaarte-energie is de basisenenergie die de lege ruimte vult en het 
zwaarteatoom oplaadt. Dit wordt dan omgevormd tot de fysieke mate-
rie waaruit de maag en alle spijsverteringsorganen zijn opgebouwd. 
Hier is sprake van een stralende gezondheid, er is niets aan de hand en 
er zijn geen vreemde lichamen in het stelsel gekomen.

51.3 Het symbool laat het gebied van de kracht van de zwaarte-energie 
(oranje) zien. In combinatie met de gevoelsenergie vormt deze kracht 
zuiver fysiek onze lichaamstemperatuur, maar op het geestelijk vlak 
vormt het onze kracht. In feite is de zwaarte-energie warmte en de 
gevoelsenergie koude. Wanneer de twee energieën een organische 
verbinding aangaan, ontstaat er spanning. Deze spanning wordt 
levenskracht en die komt tot ontplooiing via de levende wezens.
 Het symbool toont een zwaartegebied dat vooral bestaat uit het 
spijsverteringsstelsel. Via deze materie vinden moord, afbraak en 
dergelijke plaats in het lichaam. Als we dit spijsverteringsstelsel niet 
hadden konden we niet op het fysieke vlak leven.

Inbreuk van de 
gevoelsenergie in het 
zwaartegebied

Symbool nummer 60
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Symbool nummer 60

60.1 Het symbool laat de inbreuk van de gevoelsenergie (geel) in 
het gebied van de zwaarte (oranje) zien. In dit gebied is een enorme 
gevoelsenergie terecht gekomen. Dat kan gebeuren door verdriet en 
zorgen of andere buitenproportionele gevoelstoestanden. Iemand 
heeft bijvoorbeeld een belangrijke baan gekregen met veel verant-
woording die hij misschien moeilijk aan kan en daardoor geweldig 
nerveus en angstig wordt. Het kan ook te wijten zijn aan financiële 
problemen, gewetenswroeging of heel andere dingen. Als gevolg 
hiervan wordt het gevoelsgebied buitenproportioneel, breekt door en 
komt in de maag, in het spijsverteringsgebied, waardoor een maag-
zweer ontstaat.
 Vanuit de tussenkosmos zien we het als een wond in het gebied 
van de maag, maar vanuit de microkosmos zullen we het niet als een 
wond maar als een wereldbrand zien. Net zoals er in het wereldruim 
wereldbranden voorkomen, zo zijn er in de microkosmos ook wereld-
branden. De microkosmos en de macrokosmos lijken enorm op elkaar. 
Waar de dingen in hun toestand van deeltjes worden gezien, zullen 
we ze kunnen zien als krachtcentra en hun planeten, als zonnen en 
planeten. De ziekten die we hebben of waaraan we lijden zijn wereld-
branden in de microkosmos. Wat wij in de tussenkosmos als wonden, 
builen en dergelijke zien, zien we in de microkosmos in hun toestand 
van krachtontlading. We zien dat de krachtcentra buitenproportioneel 
worden, zich uitbreiden, te dicht bij de andere komen en dan explode-
ren waardoor er ziekten zoals bijvoorbeeld een maagzweer ontstaan. 
Zo kunnen krachtcentra doorbreken naar alle delen van het orga-
nisme en bewustzijn van het wezen.

60.2 Het symbool laat een micro-universum zien, dat een maag, een 
spijsverteringsgebied, (oranje) is. De wezens bevinden zich in een 
bepaald stadium, waar dit spijsverteringsgebied nog in een normale 

Het symbool staat op pagina 24 afgebeeld.
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toestand verkeert en geen klachten geeft. Maar er komen klachten als 
er wanorde in de stelsels ontstaat. Het universum van het spijsverte-
ringsgebied moet het liefst geen gebieden hebben die vermengd zijn 
met deeltjes uit het ademhalingsgebied en het bloedgebied (geel). Het 
is waar dat het bloed er doorheen moet gaan en enkele voedingsstof-
fen moet afgeven, maar de atomen moeten op hun plaats zitten en dat 
doen ze op dit symbool niet. Wanneer de gevoelsmaterie, het gevoels-
universum dus, het zwaartegebied binnendringt, veroorzaakt dat een 
ramp, een wereldramp, tussen de zonnen in de microwereld. Deze 
materie geeft een reuzenbrand en de atomen exploderen. Vanuit de 
tussenkosmos gezien vormt het materie en aan de oppervlakte zullen 
dat een grote wond, ontsteking, verrotting, enzovoort, zijn, maar in 
de microkosmos zullen we alleen een brand zien, net zoals we in het 
wereldruim ook alleen rampen in de vorm van brand of vuur kunnen 
zien.
 Vanuit de microwereld gezien veroorzaakt veel van het voedsel dat 
we eten brand, vooral wanneer het heel sterk is. Maar in de tussenkos-
mos zeggen we dat het reacties zijn. Wanneer een zuur een andere stof 
oplost, vindt er ook een brand plaats als je het in de microwereld ziet. 
In de microwereld kijken is hetzelfde als in een wereldruim kijken.
 In de tussenkosmos hebben we binnen ons waarnemingsgebied 
bepaalde gevoelens bij deze processen. Maar als we graag willen weten 
wat er aan ten grondslag ligt, dat iets zus of zo smaakt of dat iemand 
grote wonden heeft of dat zijn organisme ziek wordt, ja, dan kun je 
niets beters doen dan af te dalen in het organisme en van onderaf in 
de innerlijkste structuur of in de diepte te kijken, waar het precies 
overeenkomt met wat we zien in het wereldruim dat onze hemel 
vormt. Het moet niet zo zijn als op het symbool, waar ziekte voorkomt. 
Het kan een maagzweer zijn, het kan een darmcatarre zijn en ver-
scheidene andere dingen.

60.3 Het symbool laat het maagsterrenstelsel zien, dat gesymboliseerd 
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is met de oranje kleur. We zien dat iets vanuit het hart-, longen- en 
bloedstelsel naar het maaggebied is doorgebroken. Op die manier 
ontstaan er bijvoorbeeld wonden en ontsteking. Zo ervaren wij dat 
hier, maar diep in de microkosmos op het geestelijke vlak is het als 
een wereldbrand.
 Het symbool laat zien hoe iemands gedachten invloed kunnen krij-
gen. Als een ziekte kan ontstaan, komt dat omdat de mens onvolmaakt 
is. De mensen weten nog niet hoe ze juist moeten leven. Ze weten niet 
hoe juist te denken. De mensen zijn op aarde om te leren denken.

© Martinus Institut 1981 martinus.dk
Symbol nr. 51  Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet

Symbol no. 51  The Universe of Gravity. The Atom of Gravity or the Solar System of Gravity

Tryk af sym
boler - tilpassetB

5-16x23cm
 - alle 100 - m

ed danske og engelske titler.indd   51
4/16/2017   3:01:54 P

M

© Martinus Institut 1981

Symbool nr. 51 

Het zwaarte-universum. Het zwaarteatoom of 

het zwaartezonnestelsel

Symbool nummer 60



KOSMOS 03 / 2022

24

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

Week 5: 23 juli - 30 juli – Reïncarnatie en ontwikkeling 
Week 6: 30 juli - 6 aug. –   Intuïtie en eeuwigheid

Reserveren via tel. 00 45 3834 6280, ma t/m do 13.00 - 16.00 uur,  
vrij 9.00 - 12.00 uur, of e-mail info@martinus.dk

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

Klint 2022

© Martinus Institut 1981 martinus.dk
Symbol nr. 60  Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet

Symbol no. 60  The Intrusion of the Energy of Feeling into the Sphere of Gravity

Tryk af sym
boler - tilpassetB

5-16x23cm
 - alle 100 - m

ed danske og engelske titler.indd   60
4/16/2017   3:05:46 P

M

© Martinus Institut 1981

Symbool nr. 60 

Inbreuk van de gevoelsenergie in het zwaar-

tegebied


	Inhoud & Colofon
	Van de redactie
	Het menselijk lichaam als sterrenstelsel - Symbool nummer 45
	De atoomwereld van de mens en de basisenergieën - Symbool nummer 46
	Het microkosmische sterrenstelsel. De organische atoomwereld - Symbool nummer 49
	Het zwaarte-universum. Het zwaarteatoom of het zwaartezonnestelsel - Symbool nummer 51
	Inbreuk van de gevoelsenergie in het zwaartegebied - Symbool nummer 60

