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INFORMATIE OVER HET WERK VAN MARTINUS
Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in
het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lezer
tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. Dit wereldbeeld, dat de
geestelijke wetten en principes van het leven helder uiteenzet, heeft
Martinus beschreven in zijn levenswerk: het Derde Testament. Het werd
geschreven voor mensen die een verklaring van het leven zoeken die
zowel hun gevoel als hun intelligentie tevreden kan stellen, op verstand
berust en logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk tot de vorming van een sekte of vereniging zou leiden. Het is toegankelijk voor
iedereen die de verklaring van de eeuwige levenswaarheden in de vorm
van logische gedachtenreeksen wil leren begrijpen.
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aan de lezers!

De goddelijke wijsheid komt overal te voorschijn
De aardse mensheid heeft nu een stadium in haar ontwikkeling bereikt waarin zij moet leren begrijpen dat de
goddelijke wijsheid overal te voorschijn komt. God spreekt
tot de mensen door middel van alle dingen, behaaglijke of
onbehaaglijke, zowel door middel van crises, armoede en
werkeloosheid, door middel van oorlog, revolutie en lijden
als door middel van gezondheid, kracht en welbevinden,
en door middel van liefde, tolerantie en wijsheid. Alles is
de uitstraling van hetzelfde wezen. Alles is een stem of taal
die over de wereld, door het gehele heelal, door microkosmos en macrokosmos, klinkt. Zij vibreert door het schijnsel van de sterren en zij straalt uit de baan van de planeten.
Zij fluistert door middel van het zachte briesje en mompelt
diep in het woud. Zij loeit door middel van de sirenes van
de fabrieken en wordt gehoord in het lawaai van de machines. Zij zingt boven de wieg en spreekt bij het graf. Zij is
vermoeden, zekerheid en geloof en zij is kennis, inzicht en
hoop. Zij is dood, opstanding en leven. Zij is kleur, trilling
en licht. Zij is alles wat ook maar waargenomen, gedacht
en ervaren kan worden. En omdat deze taal een bevestiging
blijkt te zijn van de uitspraak ‘alles is zeer goed’ (Gen. 1:31),
naarmate zij beter door het individu begrepen wordt, zal
deze taal hetzelfde zijn als de allerhoogste liefdesmanifestatie en wijsheidsverkondiging. Daarom zal het niet moeilijk
zijn om te begrijpen dat het naïef is deze machtige stem te
monopoliseren of in te kapselen dan wel te beperken door
haar slechts door één kerk, sekte of geloof te laten vertegenwoordigen, of om alleen maar door één dogma, één
predikant of één medium of bijvoorbeeld één boek, één
tijdschrift of één boodschap gebracht te kunnen worden,
ongeacht hoe goddelijk en oprecht al deze realiteiten ook
mogen zijn. Dit moet natuurlijk niet zo begrepen worden
dat deze realiteiten minderwaardig gevonden of genegeerd
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moeten worden. De huidige ontwikkeling vereist echter dat
de ogen van de mensen ervoor geopend moeten worden dat
ze stuk voor stuk slechts een enkele straal of een enkele zin
zijn in de eerder genoemde totale goddelijke liefdesmanifestatie en wijsheidsverkondiging. Iedere andere opvatting die
zegt dat een van deze realiteiten het alleenzaligmakende is,
is illusoir en als zodanig ondermijdend voor de in de betreffende realiteit aanwezige goddelijke kracht. Een onbevooroordeeld besef dat “[God] alle dingen doet meewerken ten
goede van hen die God liefhebben” (Rom. 8:28) – dat wil
zeggen het inzicht dat alleen alle ervaringen van het leven
met elkaar de goddelijke leer, het goddelijke onderwijs en
de goddelijke liefde kunnen uitmaken die het individu verder kunnen leiden naar een verheerlijkt bestaan en hem ‘één
met de weg de waarheid en het leven’ maken (zie Joh. 14:6)
– dat zal de basis zijn waarop het nu beginnende nieuwe
wereldtijdperk zal komen te rusten .

Een liefdesoceaan die een natuurlijke versmelting
van liefdesdruppels is
Als mijn werk, dat wil zeggen het nu verschenen eerste
deel van Livets Bog, mijn lezingen en de hierop gebaseerde
studiegroepen, in heel Denemarken interesse zijn gaan wekken en een beweging zijn geworden, is het in verband met
wat ik eerder beschreven heb, beslist noodzakelijk dat deze
beweging niet op een verkeerd spoor raakt en zich tot een
vereniging, sekte of geloofsgemeenschap beperkt, inkapselt
of uitkristalliseert en daardoor het eenzijdige monopoliserende, alleenzaligmakende wordt. Mijn missie heeft namelijk tot taak om de mensen te leiden naar Gods eigen taal
die in de vorm van de dagelijkse ervaringen en belevingen
gemanifesteerd wordt. Daarmee wil mijn werk hen tot vrije
geestesvorsers maken en niet tot de ‘hogergeplaatsten’ en
Aan de lezers!
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‘onderdanen’ van een kunstmatige geestelijke groep.
Bovendien kan geen enkele geestelijke groepering in
absoluut realistische zin bijeen gehouden worden anders dan
op basis van liefde en het hieruit voortkomende vermogen
om idealisme, tolerantie en respect voor alles en iedereen
in praktijk te brengen. Iedere geestelijke groepering die op
andere vormen zoals afspraken, contracten of lidmaatschapskaarten berust, zal daardoor onecht of huichelachtig zijn in
de mate waarin het de ‘leden’ ontbreekt aan het vermogen
om de wetten, afspraken, leerstellingen of idealen van die
groepering te vertegenwoordigen of in praktijk te brengen.
Maar een groepering die uitsluitend op het aangeboren liefdesvermogen van de individuele leden berust, is een echte
of natuurlijke groep en kan bestaan onder het begrip: “Wat
God samengevoegd heeft, dat scheide de mens niet” (zie
Matth. 19:6). Zo’n groep heeft geen wetten, geen afspraken,
geen voorschriften en geen beloften nodig om een geheel
te blijven. Ieder ‘lid’ is immers een ‘druppel‘ liefde. En net
zoals waterdruppels voorbestemd zijn om met andere waterdruppels te versmelten en zo de oceaan helpen vormen, zo
zijn ‘liefdesdruppels’ voorbestemd om met andere ‘liefdesdruppels’ te versmelten, waardoor hun natuurlijke eenheid
oftewel een ‘liefdesoceaan’ zichtbaar wordt. Echter, net
zoals waterdruppels geen verbinding met olie- of vetdruppels kunnen aangaan, zo kunnen ‘liefdesdruppels’ evenmin
een verbinding met bijvoorbeeld ‘intolerantie-‘, ‘jaloezie-‘,
‘hebzucht-‘ en ‘roddeldruppels’ aangaan. En dat wordt nu
juist, zij het onbewust, door de vele verschillende religieuze groeperingen of verenigingen geprobeerd tot stand te
brengen. Ze zijn op grote schaal te vergelijken met flessen
waarin men met behulp van een lidmaatschapskaart liefdesdruppels vermengd heeft met onder andere intolerantie-,
jaloezie- en hebzuchtdruppels, en de fles voorzien heeft van
een etiket waarop ‘zuivere liefde’ staat. De allermeeste van
deze flessen oftewel religieuze groeperingen binnen de zone
6
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kaders of beperkingen. Niet op de hoogte van de werkelijke
feiten beroepen ze zich er natuurlijk op de zuivere, onvervalste liefde en wijsheid oftewel het alleenzaligmakende te
vertegenwoordigen. Voor die illusie begint de wereld oog te
krijgen en om diezelfde illusie wens ik alle belangstellende
vrienden van mijn werk heen te leiden.

Livets Bog is een boek van liefde dat niet stimuleert
tot het vormen van een vereniging of sekte
Omdat Livets Bog een boek van liefde is, zal het als vanzelfsprekend geaccepteerd worden door alle ‘liefdesdruppels’
binnen allerlei sekten, groeperingen en godsdiensten over
de gehele wereld. Met andere woorden, het is een werktuig
voor alle mensen die vanwege hun ontwikkelde liefdesvermogen door God al verenigd zijn. Daarom zijn er geen
van buitenaf opgelegde regelingen, lidmaatschapskaarten of
insignes voor deze natuurlijke geestelijke groepering nodig.
Aan de lezers!
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Allen dragen immers hun ‘stempel’ of ‘lidmaatschapskaart’
zichtbaar in hun hart. Degenen die enkel een papieren
bewijsje of verenigingsinsigne maar geen lidmaatschapskaart
in hun hart dragen, kunnen alleen een naïef iemand imponeren of als het ware ‘de gek in vreugde laten leven door
veel te beloven maar weinig te geven’.
Omdat ik er dus volledig achter sta dat alleen God kan
samenvoegen en scheiden, heb ik hier absoluut niets mee te
maken. Ik kan dus op geen enkele manier het uitgangspunt
zijn voor het vormen van geestelijke ordes, het stichten van
godsdiensten, het ontstaan van sekten of andere vormen
van speciale ‘uiterlijke’ groeperingen. Ik ben daarentegen
uitsluitend op aarde gekomen om als factor bij te dragen
aan de door God zelf op aarde al opgerichte ‘gemeente’,
waarvan de leden de liefdesdruppels oftewel de talloze in
het verborgene levende mensen zijn die binnen alle maatschappelijke lagen, alle sekten, geloofsgemeenschappen en
levensbeschouwingen nu hun naaste al kunnen liefhebben, die tolerant staan tegenover de opvattingen over het
heelal, het leven en God van anderen, die respect hebben
voor alles wat leeft en er daarom voor waken verdriet te
veroorzaken, te doden, te slachten en te verminken. Voor
hen ben ik gezonden en alleen zij zullen naar mij toekomen.
Alle anderen hebben mij niet nodig, want die kunnen mij
niet begrijpen. Ja, zij zullen zelfs weerstand aan mijn missie
bieden door hun nog niet overwonnen lagere neigingen of
driften zoals intolerantie, oneerlijkheid en roddel, ongeacht
de vooraanstaande posities, hoge graden of rangen die ze
binnen hun ordes, sekten of geloofsgemeenschappen ook
mogen vertegenwoordigen. Tegenover deze mensen kan ik
slechts ‘de rechterwang toekeren als ik op de linker geslagen
word’ (naar Matth. 5:39), en iedereen aanraden ‘hen te vergeven want zij weten niet wat zij doen’ (naar Luc. 23:34). Tot
hen zal God via andere wegen, vanuit andere niveaus en
door middel van andere bewustzijnslagen spreken.
8
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Een fundamenteel onderdeel in mijn werk is de
manifestatie van Livets Bog
Wat mijn werk betreft, dat is er dus voor bedoeld om
een inspiratiebron te zijn voor alle mensen die tolerant zijn
en liefde voor hun naaste voelen, die geestelijke interesse
hebben en in wie een verlangen leeft naar een hogere vorm
van levensbeleving, en die bovendien een talent hebben om
de nieuwe wereldbeschaving te begrijpen – zonder dat ze
daarvoor afstand hoeven te doen van de eventuele geestelijke steun of inspirerende kracht van andere geestescentra of
wijsheidsbronnen, of dat nu godsdiensten, sekten, boeken of
tijdschriften zijn.
Een fundamenteel onderdeel in mijn werk is de manifestatie van Livets Bog dat de analyses geeft van het heelal, het
leven en zijn wetten, en van God en de levende wezens,
in de vorm van een logische samenhangende gedachtenreeks, die niet alleen zichtbaar gemaakt is voor het ‘geloof’
of gevoel maar ook voor het verstand of de intelligentie.
Dit garandeert dat dit boek de absolute waarheid weergeeft,
omdat de genoemde gedachtenreeks uitkomt op de eeuwige
en uiteindelijke universele waarheid: “Alles is zeer goed”.
Van dit boek is, zoals u weet, echter alleen het eerste deel
nog maar uitgekomen, omdat de volgende delen niet af zijn.
Omdat het manifesteren van deze delen niet in de loop van
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dagen, noch van weken mogelijk is maar alleen in de loop
van jaren, was ik niet van plan – wat ik ook als niet juist
ervaar – om me terug te trekken in een verborgen eenzaamheid en de vele vrienden en belangstellenden, die ik al
heb, achter te laten aan een uitzichtloze en ondermijnende
wachttijd, terwijl ik de toekomstige delen afmaak. Het is
ondertussen onmogelijk om me te wijden aan het geven
van lezingen, omdat dat reizen vereist, en voor reizen is tijd
nodig, wat alleen maar vertraging kan geven, ja, misschien
zelfs het verder afmaken van het boek kan verhinderen.
Natuurlijk denk ik wel, zoals ik nu ook gewend ben, af en
toe enkele lezingen te kunnen geven in die gevallen waarin
dit het werken aan mijn boek niet ophoudt. Geheel over
gaan tot het geven van lezingen kan ik echter niet, voordat
Livets Bog af is.

Het tijdschrift Kosmos is een nuttige aanvulling op
mijn werk
Er zullen echter altijd genoeg momenten over blijven
waarop ik artikelen kan schrijven over verscheidene actuele
onderwerpen, belicht vanuit het kosmische plan of volgens de lijnen waarin deze onderwerpen zich in de nieuwe
wereldbeschaving zullen gaan ontwikkelen. Gelijktijdig voel
ik dat het noodzakelijk is dat van de talrijke vragen die aan
mij gesteld worden die vragen beantwoord moeten worden
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die van algemeen belang zijn. Omdat het natuurlijk veel te
veel tijd vergt om elke vraag persoonlijk te beantwoorden,
kunt u begrijpen dat een tijdschrift als dit (Kosmos, red.) van
onschatbare betekenis kan zijn. Daarbij komt dat er ook een
rubriek in kan komen voor het vertolken en verdiepen van
de voor de ongeoefende of ongetrainde geestesvorser moeilijkste en lastigste punten in Livets Bog, waardoor dit boek
begrijpelijker wordt voor een nog grotere groep dan anders
het geval zou zijn. Bovendien kan er een rubriek komen
waarin de belangstellende lezers die in het bezit mochten
zijn van aanvullende of voor de Zaak verrijkende ervaringen, aan het woord kunnen komen. Daarom lijkt de noodzaak voor het uitgeven van zo’n tijdschrift van dien aard
te zijn dat het niet meer dan een morele plicht is voor de
personen die het meest vertrouwd met mijn werk of mijn
missie zijn. Het is dan ook aan de warme belangstelling en
opoffering van die begrijpende mensen voor mijn Zaak te
danken dat de financiële hindernissen voor zowel het eerste
deel van Livets Bog als andere kwesties in verband met de
Zaak overwonnen zijn en dat dit tijdschrift bij deze begint
uit te komen. Dit is des te prijzenswaardiger omdat er geen
echt gering bedrag mee gemoeid is om Livets Bog te laten
drukken, en een tijdschrift uitgeven is evenmin een goedkope onderneming.

Kosmos en Livets Bog
Livets Bog en Kosmos berusten niet op enige vorm van
economisch gewin om door middel van occulte vermogens
of psychische kennis een sensationele bevrediging te geven
aan de zeer uitgebreide ordinaire en ongezonde nieuwsgierigheid van de aardse mensen. Integendeel, ze berusten
uitsluitend op de openbaring van het voor de gehele mensheid absoluut ‘enig noodzakelijke’, ongeacht het feit of deze
Aan de lezers!
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openbaring of belichting van de werkelijke feiten of waarheden door de grote massa vervelend dan wel sensationeel
gevonden wordt. Daarbij komt dat een verheven geestesliteratuur nog niet het meest gevraagde is. Daarom zullen
noch Livets Bog, noch Kosmos als winstgevende zakelijke
onderneming veel opleveren. Maar ik hoop dat iedereen die
werkelijk vreugde aan en baat gehad heeft van het lezen van
het deel van Livets Bog dat nu uitgekomen is, ook vreugde
zal beleven aan en baat zal hebben van het lezen van Kosmos en het zal steunen door zich er op te abonneren. Men
name, als u weet dat u er daardoor aan bijdraagt dat mijn
werk gemakkelijker financieel toegankelijk wordt en dat het
daarmee een kring van zoekende mensen kan bereiken bij
wie het anders niet zou komen.
Wat de inhoud van het tijdschrift in de toekomst betreft
kunnen onder meer de volgende actuele onderwerpen
genoemd worden: crematie, abortus, seksualiteit, vivisectie,
dwanggedachten, natuurlijke voeding en narcotica. Verder zullen de vaste rubrieken: Verklaring van Livets Bog en
Vraag en Antwoord door mij verzorgd worden. Bovendien
zal er ook plaats ingeruimd worden voor de ervaringen en
belevingen van anderen die voor de Zaak van belang kunnen zijn, als die zodanig van aard zijn dat ze het karakter van
het tijdschrift geen geweld aandoen. Dit zal net als Livets Bog
op een niveau gehouden worden waardoor het geen aanval
doet op iemand of iets, maar juist een universele verdediging is van alles en iedereen. Hierdoor zal het in harmonie
met de werkelijke waarheid van het leven een omarming
zijn van allen die hun blikken naar de eeuwige waarheden
richten oftewel in harmonie zijn met alles wat valt onder het
begrip: ‘je naaste liefhebben als jezelf’.
Het bovenstaande artikel is als nr. 3 opgenomen in Artikelsamling 1 (Verzamelde artikelen, deel 1) met de titel: ‘Til læserne!’.

12

kosmos

maart 2010

Uit het boek: Martinus, zoals wij hem ons herinneren

Ingrid Okkels
Schrijfster

M

1/2
en heeft mij gevraagd om iets te vertellen over hoe
ik Martinus ervaren heb. Dat klinkt zo gemakkelijk,
maar als je moet beginnen, wordt het moeilijk. Want hoe
moet een gewoon mens op de juiste wijze over een wezen
als Martinus vertellen?
Hij kwam uit ‘een rijk, dat nog niet van deze wereld is’
(naar Joh. 18:36). Hij verliet zijn eigen lichtwereld en liet zich
incarneren in een heel gewoon aards lichaam, dat wil zeggen in een lichaam dat voor hem hetzelfde was, als wat een
apenlichaam voor ons zou zijn.
Hij gebruikte eens zelf dezelfde woorden toen hij vertelde
dat het niet zo eenvoudig was om zich thuis te voelen in
zo’n lichaam. Maar bij dezelfde gelegenheid gaf hij ook te
kennen dat het iets was wat hij deed en mocht doen, omdat
hij met heel zijn hart de lijdende en zoekende aardemensheid wilde helpen.
Martinus gaf keer op keer te kennen dat hij op alle mogelijke manieren altijd zijn eigen persoon op de achtergrond
wenste te houden. Ik herinner me hoe hij eens op een
Ingrid Okkels
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Martinus bezocht vaak zijn geboortestreek rond Sindal.
Martinus op bezoek in ‘Moskildvad’(waar hij opgroeide, vert.) en in ‘Kristiansminde’ (waar zijn moeder huishoudster was, vert.).
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avond bij ons in Klint op bezoek kwam. Toen we wat over
ditjes en datjes gepraat hadden, vroeg hij mij, of ik vond dat
hij qua uiterlijk op andere mensen leek?
“Als je me niet zou kennen en me op een dag op straat
of in de trein tegen zou komen, zou je dan vinden dat ik
anders was dan alle andere mensen?”
Ik probeerde me de situatie voor te stellen, en toen kon
ik met een zuiver geweten antwoorden, dat ik als ik hem op
zo’n plek ontmoet zou hebben zonder hem te kennen, niet
zou hebben gevonden dat hij anders was dan andere mensen.
“Goed zo”, zei hij, “ik doe ook erg mijn best!”
Het lot was mij zo gunstig gestemd geweest, dat ik in
1948 al voor de eerste keer de kans kreeg om Martinus een
lezing te horen geven. Die eerste indruk zal ik in dit leven
niet kunnen vergeten. Zijn uitstraling was zo enorm, dat ik
erdoor ging begrijpen dat ik hier tegenover een wezen stond
dat hemelhoog boven ons anderen verheven was. En deze
indruk was zo sterk, dat ik, toen ik thuis kwam, besloot om
alles te willen lezen wat Martinus tot dan toe geschreven
had, vóórdat ik hem weer wilde horen. Ik wilde rustig en
nuchter kunnen beoordelen, wie ik voor me had. Want ik
wist, dat dit heel mijn leven zou veranderen.
Maar het bleek helemaal niet nodig om zoveel te lezen.
Ik begon met het eerste deel van Livets Bog. Toen ik op de
plaats kwam waar Martinus helder en duidelijk de duisternis en het lijden als ‘het onaangename goede’ definieert – en
daarmee de voor mij onbegrijpelijke paradox uit de weg
ruimde, dat een almachtige, alwetende en alliefde God in
dezelfde wereld kon bestaan naast een duivel, die zelfs de
macht zou bezitten om deze God te kunnen bestrijden –
toen wist ik dat ik bij Martinus de antwoorden zou kunnen
vinden op al mijn vragen over in hoeverre het leven een zin
had.
Om allerlei redenen kwam ik, en later ook mijn man, op
Ingrid Okkels
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verschillende gebieden tot een jarenlange samenwerking
met Martinus. Hierdoor kregen we vanzelfsprekend vaak de
gelegenheid om bij ons thuis met hem samen te zijn.
We hadden het er met hem eens over, hoe het was om
geïncarneerd te zijn in een lichaam dat eigenlijk helemaal
niet bij hem paste? Hij vertelde toen, dat dit vaak met
bepaalde moeilijkheden verbonden kon zijn.
“Als ik bijvoorbeeld ’s ochtends wakker word”, zei hij,
“dan voelt mijn lichaam zo zwaar aan, alsof het van graniet
is en tonnen weegt. Maar het gaat gauw over, als ik eenmaal
goed in mijn lichaam gekomen ben!”, verklaarde hij met
een glimlach.
Iets later zei hij: “Maar het is absoluut nodig dat ik hetzelfde lichaam heb als jullie, want als ik mij aan jullie zou
vertonen in mijn eigen lichaam, dan zou dat zozeer verschillen van dat van jullie, dat jullie niet zouden kunnen horen
wat ik te zeggen zou hebben, en jullie zouden mij niet kunnen begrijpen”.
Toen ik hem daarop vroeg, hoe het voor hem mogelijk was geweest om in een lichaam te incarneren, dat zo
vreemd voor hem was, antwoordde hij: “Het was ook niet
zo gemakkelijk; er was een serie wondertjes voor nodig!”
Meer wilde hij er echter niet over zeggen. Hij vond dat
dit niet van belang voor ons was, omdat we hem juist het
best door middel van zijn analyses en wereldbeeld konden
leren kennen.
“Mijn persoon is niet van belang”, zei hij bij diezelfde
gelegenheid, “maar mijn analyses wel!”
Een andere keer, toen hij na een bezoekje afscheid zou
gaan nemen, hielp ik hem in zijn jas. Mijn man probeerde
intussen voor de grap de hoed van Martinus, en was verbaasd toen hij ontdekte dat het hoofd van Martinus een
beetje kleiner was dan dat van hem.
Toen mijn man hierover zijn verbazing uitsprak, antwoordde Martinus spontaan: “Ja, maar als de grootte van
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mijn hoofd zou moeten beantwoorden aan mijn bewustzijn,
dan zou het even groot moeten zijn als de aardbol!”
Daarna liepen we met hem mee naar zijn auto, en op
straat vertelde hij iets, waarover hij ons tegelijkertijd vroeg
dat niet verder te vertellen.
“Maar Martinus”, riep ik spontaan uit, “jij, die kosmisch
bewustzijn hebt, moet toch gemakkelijk tot op de bodem
van mijn ziel kunnen kijken en weten, dat ik dat nooit zou
kunnen doen!”
“Nee, voor zoiets mag ik mijn kosmisch bewustzijn niet
gebruiken!”, antwoordde hij meteen, “als ik dat zou doen,
zou dat hetzelfde zijn als dat ik zand in een motor deed, en
dat zou betekenen, dat ik heel vlug met mijn werk moest
stoppen. Maar geloof me, daar is geen gevaar voor, ik ben
in vele levens op de proef gesteld, voordat ik toestemming
kreeg om een soort voorzienigheid voor de aardse mensheid
te worden!”
Toen we doorvroegen verklaarde Martinus verder, dat
hij in een gewoon mensenlichaam geïncarneerd was, en
omdat dit natuurlijk met zich meebracht dat hij zich ook
van gewone mensenhersenen moest bedienen, moest hij
er altijd op letten deze niet te zwaar te belasten. “Maar de
aardse mensen gebruiken niet meer dan 5 á 10% van hun
hersencellen, terwijl de overige latent zijn. In de periode
dat ik mijn inwijding kreeg, werd heel dit latente gebied
tot volledig bewustzijn gewekt. Dat was helemaal niet zo
prettig, want dat klonk als luide knallen in mijn hoofd, en
een tijdlang moest ik met verschillende onbehaaglijke pijnen
leven!”
n augustus 1949 zou ik de viering van de verjaardag van
Martinus in Klint voor het eerst bijwonen. Ik maakte bij
die gelegenheid een babbeltje met enkele andere gasten. Ik
vertelde toen, dat ik ’s avonds voor ik ging slapen altijd wat
in Livets Bog las, want ik vond dat dit mij een goede nacht-
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rust en een aangename gemoedsrust gaf.
Hierop zei een van de aanwezige gasten, dat je wel kon
horen dat ik een nieuwkomer in de ‘beweging’ was, dat
was immers niets anders dan de roes van de eerste tijd, en ik
moest er niet op rekenen dat dit enthousiasme blijvend zou
zijn ‘want wanneer een kruik eenmaal vol was, kon je er
natuurlijk niet méér ingieten!”
Eerlijk gezegd vond ik dat toekomstperspectief, dat de
betreffende persoon dáár voor mij schetste, een beetje vervelend. Maar het lot was mij gunstig gezind, want de volgende ochtend had ik het geluk Martinus tegen te komen
toen hij een wandeling maakte.
Toen hij mij begroette en vroeg hoe het met mij was,
maakte ik van de gelegenheid gebruik en vroeg hem, of het
werkelijk een levenswet was dat mijn kruik vroeg of laat zo
vol kennis over de analyses zou raken, dat de fantastische
inspiratie die ik nu voelde bij het lezen van zijn boeken,
helemaal ‘opgebruikt’ zou zijn en geleidelijk aan helemaal
zou verdwijnen.
Nooit zal ik de liefdevolle glimlach en blik van Martinus
vergeten, toen hij antwoordde: “Dat hangt helemaal van
jezelf af, want als je mijn analyses niet alleen maar leest als
een spannend avontuur, maar in plaats daarvan iedere dag
probeert ze in praktijk te brengen, zo goed als je maar kunt,
dan zul je zien dat jouw kruik nooit vol raakt, want zij zal
blijven groeien!”
Vandaag, terwijl ik dit schrijf, zijn er meer dan 34 jaar
verstreken sinds die zonnige ochtend, en ik ben heel gelukkig te kunnen zeggen, dat hij gelijk had.
(wordt vervolgd)
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V R AG E N RU B R I E K

Beantwoord door Hans Wittendorff

begraven of cremeren
Vraag
Een lezer schrijft dat in de studiegroep waaraan zij deelneemt,
enkele discussies zijn geweest over hoe je je moet laten ‘begraven’, als je gestorven bent. Sommigen zijn aanhangers van crematie als zijnde het milieuvriendelijkst, anderen vinden dat het
gewoon begraven meer in overeenstemming is met de analyses van
Martinus.
Antwoord
De eenvoudigste manier om deze vraag te beantwoorden
is: lees het boek Bisættelse (= Bijzetting). (Er al bestaat een
Duitse uitgave Beisetzung, te bestellen bij o.a. het Martinus
Instituut in Denemarken of via www.dasdrittetestament.
de). Dit boek is naar mijn mening een van de ‘belangrijkste’
boeken die er bestaan. Als je jong bent en helemaal niet aan
dood en begraven denkt, kan deze titel je misschien een
beetje afschrikken. Het zou, wat dat betreft, de subtitel hebben kunnen krijgen: ‘Leer je microkosmos kennen, en krijg
een beter leven’.
Martinus wijst er in de eerste plaats op dat al het leven uit
‘leven binnen in leven’ bestaat (zie: Het Eeuwige Wereldbeeld
deel 1, symbool nr. 7). Met andere woorden alle levende
wezens zijn echt onvoorstelbaar afhankelijk van elkaar. We
zien dit het duidelijkst als we ons eigen organisme bekijken,
dat uit miljarden en nog eens miljarden levende wezentjes bestaat: organen, cellen, moleculen, elektronen enzoBegraven of cremeren
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voorts. Denk je eens in, in wat voor
gemeenschap we met hen leven.
Sommigen zijn per keer enkele
minuten bij ons, anderen gedurende
langere tijd. Onze organen hebben
we gewoonlijk onze gehele incarnatie bij ons.
Als ons ‘Ik’ ons organisme verlaat
bij wat we de ‘dood’ noemen, kun
je het achtergelaten ‘levenswerktuig’
op verschillende manieren behandelen. Als iemand niet weet dat de
microwezens in het verlaten lichaam
verder leven, dan denkt hij daar niet
verder over na en laat zijn lichaam
Atomium,
met heel zijn inhoud aan levende, bewuste microwezens
cremeren. Zo iemand weet niet beter, hij kan niet anders
Brussel (B).
handelen.
Gebouwd
Langzamerhand ontwikkelen we echter een grotere
t.g.v. Wereldgevoeligheid met betrekking tot deze microwezens. We
tentoonstelkunnen het dan in geen enkele situatie over ons hart verkrijling 1958.
gen ze te ‘bedanken’ door ze te laten verbranden. We laten
Het stelt een
dus in plaats daarvan ons ‘gebruikte’ organisme begraven en
102 m hoge
vergroting van laten de natuur haar gang gaan. Misschien gaan we nog een
stap verder en geven het lijk een extra bescherming in de
een ijzerkrisvorm van balseming, en leggen we het in een speciale, goed
talmolecuul
voor. Elk van sluitende en lang houdbare kist. Dat zijn de mogelijkheden
die we vandaag de dag in Denemarken hebben om respect
de 9 bollen
te tonen voor de levende wezens waaruit ons ‘verlaten’
heeft een
organisme bestaat. In verband hiermee kan ik verwijzen
diameter van
naar een lang artikel van Aage Holby over bijzetting, dat in
18 m.
de Deense Kosmos 4-2004 besproken werd. Het Martinus
Instituut zal u natuurlijk via Kosmos oriënteren als er in de
toekomst nieuws over betere vormen van balseming zijn
dan de huidige.
20
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In Bijzetting maakt Martinus er geen geheim van dat hij
crematie beschouwt als een gewelddadige overtreding van
de levenswetten, die nu juist liefde voor alle levende wezens
garanderen. In hoofdstuk 91 schildert hij op hartverscheurende wijze hoe het voor ons zijn zou, als ons macrowezen,
de aarde, in brand zou raken en alle leven op aarde door
verbranding om zou komen. In de volgende hoofdstukken vertelt hij dat deze verschrikkingen en kwellingen in
principe hetzelfde zijn als wat de microwezens bij crematie
zullen ondergaan. “Omdat grote groepen micro-individuen
in ons organisme fysiek dagbewustzijn hebben, betekent
dit dat dezelfde psychische kwellingen, dezelfde verschrikking, dezelfde paniek en dezelfde doodsangst, die tijdens de
onnatuurlijke ondergang van de aarde bij dieren en mensen
voorkomen, ook bij onze micro-individuen spelen, ingeval
ons organisme aan een onnatuurlijke ondergang door vuur
prijsgegeven wordt.”
Maar ligt de zaak dan niet iets anders als er sprake is van
een lijk? “Nee”, zegt Martinus: “Als je denkt dat een organisch lichaam bij de dood meteen verstoken is van organische, fysiek bewuste micro-individuen, dan ben je het
slachtoffer van een heel groot misverstand. Zolang er nog
vocht in het lijk aanwezig is, zijn er ook organische, fysiek
bewuste micro-individuen. Ondanks het feit dat ze natuurlijk zeer primitief zijn in hun ontwikkeling, hebben ze toch
gevoel en kunnen ze fysieke pijn en fysiek lijden ondervinden. Ze kunnen gevoelens van angst en ontzetting ondervinden en met zulke gevoelens op elk onnatuurlijk ontbindingsproces van het lijk reageren.”
Sommigen zullen deze gedachten over dat je rekening
met je micro-individuen moet houden, pure fanatisme vinden. Als je de analyses van Martinus over deze omstandigheden echter eenmaal begrepen hebt, dan twijfel je niet meer.
Dan begrijp je waarom Martinus het zo belangrijk vond om
deze problematiek grondig in Bijzetting te verklaren. Met
Begraven of cremeren
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zijn eigen woorden: “Het is ons dus duidelijk geworden dat
het op de juiste wijze naleven van het grote liefdesgebod
en het hieruit voortvloeiende bewuste, volstrekt realistische
contact met God, het beleven van de hoogste helderziendheid en van het hoogste geluk, onmogelijk ervaren kunnen
worden zonder een volmaakt harmonische samenwerking tussen de
macrokosmos en de microkosmos, tussen het eigen bestaan van het
individu en het bestaan van de micro-individuen in zijn organisme,
te etableren.”
Kies de minste van twee kwaden
We weten nu dat het verbranden van een lijk, met zijn
gehele inhoud aan levende, bewuste micro-individuen,
beslist niet kan worden aanbevolen. Vervolgens schrijft Martinus: “De grote vraag voor de ontwikkelde mens is dus,
hoe hij het natuurlijke, levende leven in zijn toekomstige
ontzielde lichaam het best kan behandelen? En dat is het
nu juist waar het bij de gestelde vragen om gaat. Martinus
antwoordt: “Wat de gewone vorm van begraven betreft
zal deze – ook al kan van de huidige traditionele vorm niet
gezegd worden dat deze voor honderd procent in overeenstemming is met de hoogste moraal en de volstrekt natuurlijke handelwijze – verre te verkiezen zijn boven crematie.
En van twee onvermijdbare kwaden moet je het minst
kwade kiezen.”
Citaat

Waar onwetendheid wordt weggenomen,
houdt het zogenoemde ‘kwaad’ op
te bestaan.
(Livets Bog 1, § 19)
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Martinus wijst er echter ook op dat er tegelijk met onze
ontwikkeling weg van de levensvorm in het dierenrijk een
voortdurende verfijning van ons organisme plaatsvindt.
Door deze ontwikkeling gaan we als vanzelfsprekend naar
meer verfijnde methoden zoeken om het microleven te
beschermen. We kunnen er daarom voor zorgen het verrottingsproces maximaal te vertragen, waardoor we de
micro-organismen van de benodigde tijd verzekeren om hun
incarnatie ten einde te leven. Ieder van ons moet zelf bepalen hoe ver hij op dit moment met deze bescherming wil
gaan. Tot de huidige mogelijkheden behoren het balsemen
en begraven in een kist die bijzonder goed afsluit en lang
houdbaar is.
Martinus concludeert vervolgens, dat ‘voor de meeste
ontwikkelde mensen voorlopig alleen de gewone vorm van
begraven openstaat. Het zal daarom niet onbelangrijk zijn
deze enigszins te herzien’. In hoofdstuk 174 schetst hij hoe
‘mensen met een verfijnd geweten’ de begrafenis kunnen laten verlopen. In plaats van met bloemen kan de vlag
van de ‘Zaak’ over de kist gelegd worden. Deze brengt de
onsterfelijkheid van het individu, de onvergankelijkheid van
het heelal en het bestaan van God tot uitdrukking. Deze
vlag hoef je natuurlijk niet te kopen; zij kan heel goedkoop
van het Martinus Instituut gehuurd worden.
Een zuiver praktische raad van Martinus is, dat je aan
degenen die aan de begrafenis deelnemen, vraagt, niet in
alle weersomstandigheden aan het open graf afscheid van
de gestorvene te nemen. Met zijn eigen woorden: “Veel
gezonder, mooier en daarom aangenamer zal het daarentegen zijn, als de plechtigheid in een kapel afgesloten zou
kunnen worden. Daarmee zou de voor de rest zo mooie
en liefdevolle bijeenkomst niet gestoord hoeven te worden
door de eerder genoemde traditie buiten aan het graf.” Over
deze vorm van begraven kan je meer lezen in hoofdstuk
176. Laten we echter niet vergeten dat Martinus in hoge
Begraven of cremeren
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mate aanbeveelt, dat een begrafenis ‘in feite enkel en alleen
een feest van het licht zou moeten zijn, een feest ter nagedachtenis aan de grote liefdeswetten van het bestaan, aan de
nooit ophoudende individualiteit en het eeuwige bestaan
van het leven’.
Hiermee heeft Martinus antwoord gegeven op onze vragen over of begraven te verkiezen is boven de crematie, en
over hoe we de liefdeswetten voor ons achtergelaten organisme kunnen vervullen. Laat ons afsluiten met een mooi
citaat uit het laatste hoofdstuk van Bijzetting:
“Nu bestaat dit lichaam niet meer. Een universum, een
sterrennevel, een heerschare van zonnen met bewoonde
werelden in de vorm van een tussen- en microkosmos heeft
zijn kringloop beëindigd en is overgegaan naar de stralende
sfeer van een hogere wereld, hierbij geholpen en vergezeld
door zijn eigen macro-individu.”
(Het artikel: Begravelse eller ligbrænding, staat in de Deense Kosmos nr.
4-2004.)
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