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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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Wat verstaan we onder de ‘tijd’?
Voor degene die naar de absolute waarheid in het leven of
naar de eigenlijke oplossing van het levensmysterie zoekt, is
het heel belangrijk dat hij zich ook in de analyse van de tijd,
de ruimte en de eeuwigheid verdiept, want met de kennis van
deze analyse wordt de onsterfelijkheid van het levende wezen
een theoretisch feit. We zullen daarom in het volgende naar
deze analyse kijken.
Wat verstaan we eigenlijk onder de tijd? Het begrip tijd is
de hoogste, technische uitdrukking voor ‘beweging’. Beweging en tijd zijn identiek. Waar geen beweging is, bestaat geen
tijd, en waar geen tijd is, bestaat ook geen beweging. Tijd en
beweging kunnen daarom niet gescheiden worden, omdat ze
namelijk dezelfde realiteit zijn. Omdat beweging een functie
is, en een functie iets is wat geschapen wordt, is een beweging
dus een geschapen realiteit. Omdat iedere geschapen realiteit
of ieder geschapen ding echter niet kan bestaan zonder identiek te zijn met tijd, is tijd dus ook een geschapen realiteit of
verschijnsel. De tijd kan echter niet direct met de fysieke zintuigen waargenomen worden. Het is een bestanddeel van de
zichtbare, geschapen dingen of bewegingen dat onzichtbaar is.
De tijd is dus iets wat we niet direct met de fysieke zintuigen
kunnen waarnemen. We kunnen de tijd alleen indirect waarnemen door middel van het voor de fysieke zintuigen zichtbare deel van de geschapen dingen of bewegingen. We kunnen
met onze fysieke zintuigen de tijd alleen beleven aan de hand
van het bestaan van de geschapen dingen vanaf hun begin tot
aan hun einde. Geschapen dingen hebben een begin en een
einde. Geen enkel geschapen ding bestaat eeuwig. De tijd
wordt dus gemarkeerd door twee punten of mijlpalen, namelijk het ontstaan en het ophouden. Tussen deze twee mijlpalen wordt een afstand geschapen die niet fysiek is of kan zijn.
Maar als die niet fysiek kan zijn, kan hij alleen maar psychisch
of geestelijk zijn. Deze psychische of geestelijke realiteit, die
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onmogelijk verwijderd kan worden, noemen we de tijd.

De tijd als bewijs voor de geestelijke wereld
We noemen de eerder genoemde afstand vanaf het ontstaan
van een ding tot aan het verdwijnen ervan de levensduur of
leeftijd van het ding. Deze leeftijd of levensduur vormt een
‘ruimte’. Deze ruimte is echter geen fysieke ruimte, en kan
daarom alleen een psychische of geestelijke ruimte zijn. Omdat
wij mensen allemaal vanwege ons fysieke lichaam een leeftijd
hebben, betekent dat dat we niet alleen in een fysieke ruimte
leven maar ook in een psychische of geestelijke. Omdat beslist
geen enkele geschapen realiteit of geen enkel geschapen ding
kan bestaan zonder een leeftijd te hebben, die hetzelfde is als
een ‘tijdsruimte’, kan beslist geen enkele geschapen realiteit of
geen enkel geschapen ding in de fysieke wereld bestaan zonder
door deze tijdsruimte begrensd te zijn. Dat wil zeggen dat het
niet kan bestaan zonder door een geestelijke ruimte begrensd
te zijn. Dat wil weer zeggen dat alle bestaande bewoners
van het fysieke bestaansvlak niet alleen bewoners zijn van de
fysieke wereld maar net zulke realistische bewoners van de
geestelijke wereld. Hiermee maken we als een eerste onwrikbaar feit dus kennis met de door vele materialisten ontkende
geestelijke wereld in de vorm van de tijd. Deze in de vorm van
de tijd verschijnende, onzichtbare geestelijke wereld is echter
volledig gevuld met voor de zintuigen toegankelijke geschapen
dingen. Deze geschapen dingen vormen datgene wat we als
het fysieke bestaansvlak kennen. Alle details op dit vlak, van
planeten, zonnen en melkwegstelsels tot tussenkosmische en
microkosmische details, de organismen van levende wezens en
zo meer, komen dus niet alleen voor in de fysieke wereld maar
ook in een geestelijke wereld, die zich verbergt achter het
begrip tijd. De tijd is dus onze eerste realistische kennismaking
met de geestelijke wereld.
De tijd, de ruimte, de eeuwigheid en de onsterfelijkheid
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Wat wij de ‘ruimte’ noemen
Wat zijn dan al die geschapen dingen waarvan het bestaan of
de levensduur identiek is met de tijd? Omdat al deze realiteiten
of geschapen dingen een vorm van materiële ruimte vormen,
vertegenwoordigen ze datgene wat we in ons dagelijks taalgebruik de ruimte noemen. Maar wat verstaan we nu in absolute
zin onder de ruimte? De ruimte is identiek met de geschapen
dingen. Er bestaat geen enkel geschapen ding dat geen ruimte
vormt, terwijl er ook geen enkele ruimte bestaat die geen
geschapen ding is. Maar wat is dan een geschapen ding? Een
geschapen ding is een logische opbouw van materie, wat wil
zeggen dat het een doel moet vervullen. Alle geschapen dingen
in de natuur zoals lucht, water, continenten, zeeën, zonnen,
planeten en melkwegstelsels, nog afgezien van de vele geschapen dingen die een levensvoorwaarde zijn voor het bestaan van
de levende wezens op het fysieke vlak, vormen ruimten.

Het doel van of de bedoeling met de geschapen
dingen
De geschapen dingen kunnen zichzelf niet geschapen hebben. Ze blijken niets anders dan bouwsels van materie te zijn.
Omdat de materie echter in haar diepste analyse beweging is
in verschillend gecombineerde vormen, kan een beweging
onmogelijk de oorsprong van logisch opgebouwde of geschapen dingen zijn. De logisch geschapen dingen verraden intelligentie. Een beweging kan echter geen oorsprong van intelligentie zijn. De logische opbouw toont aan dat het geschapen
ding een doel moet vervullen. Als het een doel moet vervullen
of een bedoeling heeft, verraadt dat dus een verlangen. Een
beweging kan evenwel absoluut niet de oorsprong van een
verlangen zijn. Het doel van of de bedoeling met bepaalde
geschapen dingen blijkt te zijn dat ze vervloeking, vernietiging,
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dood en ondergang moeten manifesteren, terwijl het doel van
andere geschapen dingen blijkt te zijn dat ze vreugde en zegen
moeten brengen. Dat wil weer zeggen dat de geschapen dingen bedoeld kunnen zijn om zowel haat als liefde te moeten
brengen. Maar haat en liefde zijn gevoel, en een beweging kan
beslist geen gevoel hebben. Die kan haten noch liefhebben.
We zien hier de onthulling dat achter de geschapen dingen, die
op zichzelf alleen maar bewegingscombinaties zijn, verlangen,
gevoel en intelligentie bestaan, dus de wens om haat of liefde
te creëren.

Het vaste punt van het heelal
Verlangen, gevoel en intelligentie of haat en liefde kunnen
echter alleen bestaan als eigenschappen van een levend wezen.
Maar wie of wat is dan dit levende wezen? Dat kan beslist niet
de materie zijn, want die bestaat uit verschillende bewegingscombinaties. En we hebben nog nooit gezien dat een beweging, een zuchtje wind of de beweging van een trein of auto
iets kan verlangen, intelligentie kan bezitten of kan haten of
liefhebben. We komen hier onvermijdelijk uit bij de onzichtbare oorsprong van de genoemde verlangens, van het gevoel
en de intelligentie en van de haat of liefde, die via de materie
of de geschapen dingen tot ontplooiing komen. We komen uit
bij een ‘Iets’ wat bewustzijn en een scheppingsvermogen heeft.
Dit Iets is dus de oorsprong van de geschapen dingen. Als het
de oorsprong van de geschapen dingen is, kan het onmogelijk
zelf een geschapen ding zijn. En als het niet geschapen is, is
het niet iets wat opgebouwd of in elkaar gezet is. Maar als het
niet opgebouwd of in elkaar gezet is, kan het noch afgebroken worden, noch vergaan. Het kan daarom begin noch einde
hebben. We zien daarom nu dat het eeuwig is, ja, dat het de
eigenlijke eeuwigheid is. Omdat de eeuwigheid echter Iets is
wat geen beweging is, geen materie is en niet geschapen is, en
De tijd, de ruimte, de eeuwigheid en de onsterfelijkheid
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daarom geen begin en einde heeft, kan het alleen bestaan als
het absoluut enige bestaande vaste punt in het heelal.

De eeuwigheid is identiek met een levend Iets
De eeuwigheid is dus identiek met een Iets wat de absolute
tegenstelling is van alles wat we kunnen waarnemen of zien als
het zichtbare heelal, dat op zich niets anders is dan combinaties
van bewegingssoorten, die weer hetzelfde zijn als geschapen
dingen. We zijn nu dus uitgekomen bij de onwrikbare realiteiten in de analyse van het heelal of in de oplossing van het
levensmysterie, namelijk het vaste punt en beweging. Bewegingen blijken scheppingsprocessen te zijn. Van de resultaten
daarvan, de geschapen dingen, wordt hiermee onthuld dat ze
een gevolg van verlangen, gevoel en intelligentie zijn. Omdat
deze verschijnselen alleen kunnen bestaan als eigenschappen van een levend wezen, zien we hier dat het Iets wat we
de eeuwigheid noemen, een levend wezen is, vooral omdat
er achter de materie, de bewegingen en de schepping in het
heelal absoluut helemaal niets anders bestaat.

Het heelal is een levend wezen
De eeuwigheid is dus iets anders en veel meer dan zomaar
een begrip voor de oneindigheid in tijd. Het is een vast punt
dat de oorsprong van alle bewegingen en daarmee van elke
schepping en van de resultaten van de schepping blijkt te zijn.
De eeuwigheid of het vaste punt in het heelal blijkt dus een
goddelijk Iets te zijn wat bewustzijn bezit, waarmee het door
middel van een schepppingsvermogen onder meer verlangens, gevoel en intelligentie overbrengt en waarmee het ook
de gevolgen van zijn scheppings- en manifestatieproces kan
beleven. We zien hiermee dat het heelal precies aan die drie
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voorwaarden voldoet die nodig zijn, wil een Iets als een levend
wezen kunnen verschijnen. Dit levende wezen is dus een belevend en scheppend eeuwig Iets, wat weer hetzelfde is als het
‘Ik’ van dit levende wezen. Dit Iets of Ik heeft, zoals gezegd,
een scheppingsvermogen. Dit scheppingsvermogen is deels
identiek met het eeuwige deel van het Ik dat zijn ‘bovenbewustzijn’ vormt en deels identiek met zijn geschapen tijdelijke
waarnemings- en scheppingsvermogen, dat het ‘onderbewustzijn’ van het wezen vormt. Hiertoe behoort onder andere
het fysieke lichaam van de wezens. Dit lichaam en de overige
onderbewustzijnsorganen behoren tot het geschapene, terwijl het waarnemen en scheppen tot het scheppingsvermogen
behoren. In mijn kosmische analyses in Livets Bog heb ik de
basisanalyse van het heelal beschreven als een drieënig principe,
dat nader te benoemen is als X1, X2 en X3, die respectievelijk
het Ik, het scheppingsvermogen en het geschapene vertegenwoordigen. De onscheidbaarheid van deze drie principes van
elkaar en hun wederzijdse aanvulling vormen dus het levende
wezen. Kijken we naar de analyse van het heelal: de eeuwigheid, de tijd en de ruimte, dan krijgen we precies dezelfde analyse. De eeuwigheid is het Ik of de X1 van het heelal. Omdat
de tijd de psychische of geestelijke kant van elk bestaand
geschapen ding blijkt te zijn en deze geestelijke kant beweging
is, en beweging weer verandering teweegbrengt – wat weer
hetzelfde is als schepping – is het tijdsaspect dus een factor die
bijdraagt aan het scheppingsvermogen van het levende wezen.
Juist de bijdrage van het tijdsaspect aan het scheppingsproces
zorgt ervoor dat geen enkele schepping kan plaatsvinden zonder ook een schepping van tijd te zijn. Alle schepping van tijd,
net zo goed als elke andere schepping vindt plaats door middel
van het principe X2. Daarmee wordt de tijd een product van
schepping en valt daarmee onder het principe X3. We zijn zo
dus door onze beschouwing van de eeuwigheid, de tijd en de
ruimte gekomen tot de grote basisanalyse van het heelal: het
drieënige principe, dat hetzelfde is als een levend wezen.
De tijd, de ruimte, de eeuwigheid en de onsterfelijkheid
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De levende wezens en God
We zijn nu zo ver gekomen in onze beschouwing van het
heelal dat we gezien hebben dat het een eeuwig bestaand,
levend wezen is. Maar wat dan met ons als levende wezens?
Ja, het zou nu, nadat we de basisanalyse van het heelal gezien
hebben, niet moeilijk moeten zijn om onze eigen situatie in dit
heelal te ontdekken. We hebben gezien dat het heelal uit drie
eeuwige realiteiten bestaat, die het mogelijk maken dat het als
een levend wezen verschijnt. Het heeft een boven alle geschapen verschijnselen verheven en voor directe waarneming
ontoegankelijk levend Iets. Omdat dit Iets niet geschapen is,

De drie analyses van het drie-enige principe
Symbool nr. 8
Het goddelijke Iets, X1
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Symbool nr. 9
Het scheppingsvermogen
van de levende wezens, X2

kan het alleen de ene analyse hebben dat het een ‘Iets wat is’ is.
en dat het buiten deze benaming op zichzelf naamloos is. We
hebben het daarom X1 genoemd. We hebben gezien dat dit
Iets een scheppingsvermogen heeft dat ook naamloos is, omdat
het ook niet geschapen is en daarom eeuwig is. Dat hebben
we X2 genoemd. Dan komen we bij de eeuwig veranderende
resultaten van de door het scheppingsvermogen van het Ik
gemanifesteerde scheppingen. Dit principe met de veranderende resultaten van het scheppingsvermogen is natuurlijk net
zo naamloos, omdat het ook geen begin of einde heeft, maar
een eeuwige realiteit is. We hebben dit principe, zoals eerder
vermeld, X3 genoemd. Omdat het heelal echter uit levende

Symbool nr. 10
Het geschapene, X3

De tijd, de ruimte, de eeuwigheid en de onsterfelijkheid
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wezens bestaat, in zowel de microkosmos en macrokosmos
als de tussenkosmos, moeten deze levende wezens natuurlijk
datgene zijn wat het heelal tot een levend wezen maakt. Alle
bestaande levende wezens vertegenwoordigen elk afzonderlijk
hetzelfde drieënige principe, namelijk een Ik, een scheppingsvermogen en de eeuwig veranderende resultaten van dit scheppingsvermogen, die respectievelijk hun X1, X2 en X3 zijn.
Alle bestaande levende wezens vormen samen een onscheidbare eenheid. Deze eenheid noemen we het heelal. Het heelal
vormt, zoals al eerder vermeld, een eeuwig allesomvattend
functionerend organisme. Het Ik of de X1 van dit organisme
bestaat uit de Ikken of X1 van alle bestaande levende wezens
bij elkaar. Op dezelfde manier bestaat het scheppingsvermogen
van dit uit alle Ikken samengestelde reuachtige Ik uit de scheppingsvermogens of de X2 van alle levende wezens bij elkaar.
En evenzo is het resultaat van de scheppingsvermogens of de
X3 van de levende wezens met elkaar de X3 van dit gigantische wezen, en deze X3 is hetzelfde als het voor de zintuigen toegankelijke heelal. Dat de drie X-en van alle bestaande
levende wezens met elkaar het ‘Iets wat is’ oftewel de drie
X-en van dit gigantische wezen oftewel van God kunnen vormen, dat komt juist omdat alle bestaande wezens een organisch
samenwerkend geheel zijn. Deze samenwerkende eenheid in
de vorm van het heelal is Gods fysieke en psychische openbaring van zichzelf als de eeuwige Vader en Oorsprong van
alle bestaande levende wezens. Alle bestaande levende wezens
bestaan dus als de waarnemings- en scheppingswerktuigen van
God. Zonder deze waarnemingswerktuigen helemaal geen
God, en zonder God helemaal geen waarnemingswerktuigen
en daarmee ook geen enkel levend wezen. Zodoende zijn God
en de levende wezens een onscheidbare eenheid.
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De onsterfelijkheid
Omdat de Ikken van alle bestaande levende wezens met
elkaar het Ik van God vormen, kunnen de levende wezens
onmogelijk sterven, ophouden te bestaan of vergaan. Ze kunnen geen enkel begin gehad hebben en zullen nooit ofte nimmer een afsluiting of einde kunnen krijgen. De sterfelijkheid
waaraan de fysieke organismen van de wezens onderhevig zijn,
is alleen iets wat voorkomt in of gebeurt met de materie. Die
raakt het Ik of ‘bovenbewustzijn’ van het wezen niet. De dood
is slechts een bevrijding van het wezen uit een defect of min
of meer onbruikbaar organisme. Het wezen kan lichamen of
organen vervangen, juist omdat het een eeuwig Ik en een even
zo eeuwig bovenbewustzijn heeft. Dit vervangen van fysieke
lichamen of organismen noemen we reïncarnatie of wedergeboorte. Ons Ik is dus niet alleen onsterfelijk maar bezit ook het
vermogen om organen en lichamen te vervangen als deze oud
en versleten zijn. De wezens kunnen daarna door middel van
speciale verschijnselen in nieuwe en gezonde lichamen of organen incarneren en krijgen hiermee toegang tot een eeuwige
levensbeleving. De tijd, de ruimte en de eeuwigheid zijn dus in
hun kosmische analyse een openbaring van onze onsterfelijkheid oftewel van ons eeuwige bestaan als levend wezen in de
absoluut enige ware God in wie wij allen ‘leven, ons bewegen
en zijn’ (Hand. 17:28).

Geschreven voor (de Deense) Kosmos in 1962 met als titel: Tiden, rummet, evigheden og udødeligheden
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het eten van de
martinus
Het ‘kwade’ en het ‘goede’. Het levende wezen.
Het Ik
Het kwade en het goede zijn respectievelijk twee verschillende soorten van oorzaak en gevolg. Deze twee soorten van
oorzaak en gevolg vormen de beleving van het leven van het
levende wezen. De beleving van het leven is weer hetzelfde
als het jongleren met de materie door het levende wezen, en
dit is hetzelfde als manifestatie of schepping, die dus alleen
kan plaatsvinden in de vorm van levenbeleving. Wil er echter
levensbeleving kunnen plaatsvinden, dan moet er een Iets zijn
wat het leven kan beleven. Dit Iets is hetzelfde als datgene wat
we het Ik noemen. Het Ik is dus het Iets wat met een fysiek
organisme verbonden is, waarmee het kan beleven en scheppen. Zo’n belevend en scheppend Iets kennen we onder de
naam ‘het levende wezen’. De levensbeleving van het levende
wezen is dus iets wat het schept door middel van zijn jongleren met de materie. Deze levensbeleving kan heel duister
en pijnlijk zijn. Zo’n levensbeleving noemen we het kwade.
De levensbeleving kan echter ook wonderbaarlijk stralend en
behaaglijk zijn. Dan noemen we deze het goede.

De oorzaak van het kwade en van het goede
Wat is nu de oorzaak van het kwade en van het goede? De
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boom der kennis
oorzaak van het kwade en van het goede is
dat het jongleren van het Ik met de materie aan voorwaarden gebonden is. Het
vereist dat er aan bepaalde voorwaarden
voldaan wordt, wil dit jongleren niet tot
vernietiging, ongeluk en lijden, ziekte,
nood en ellende, oorlog en een onnatuurlijke dood leiden. Er bestaat dus in werkelijkheid een wet voor het jongleren met de
materie. Als deze wet nageleefd of vervuld wordt,
beleeft het wezen het tegenovergestelde van duisternis en lijden, wat dus wil zeggen dat het in de mate
waarin het deze wet naleeft, licht en geluk,
en vreugde en welzijn beleeft. Het kwade
in de wereld is dus het gevolg van het
verkeerd jongleren met de materie door
het levende wezen in zijn alledaagse
gedrag, terwijl het goede het gevolg is
van het juiste jongleren van het wezen
met de materie in zijn dagelijks leven.

De wetmatigheid van de materie, haar reactievermogens en stofsoorten
Als het jongleren van het Ik met de materie niet aan zo’n
wet onderworpen was, zou elke levensbeleving totaal onmogelijk zijn. Hoe zou het wezen moeten leren scheppen, als de
materie niet aan wetten gebonden was door speciale krachten
Het eten van de boom der kennis
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die kunnen reageren en aangeven wanneer we verkeerd handelen en wanneer juist? Alle materie of stof is een combinatie
van verschillende soorten krachten die ieder op hun manier ten
opzichte van elkaar kunnen reageren. De soorten krachten van
de materie kennen we als vuur, water, aarde, lucht, aardolie,
steenkool, goud, zilver en andere metalen en stoffen in een
eindeloze verscheidenheid. De materie vormt dus een oceaan
van soorten krachten rondom het levende wezen. Met behulp
van deze soorten krachten en zijn eigen krachtsontplooiing is
het in staat zijn levensbeleving te scheppen.
Of de levensbeleving kwaad of goed wordt, hangt, zoals
gezegd, af van hoe volmaakt of begaafd het wezen is in het
kennen van de werking van de stoffen en in het als gevolg
hiervan combineren van deze stoffen in een volmaakte harmonie. De reactievermogens van de stoffen stellen het levende
wezen dus in staat om te scheppen en te manifesteren en daarmee om te beleven. We begrijpen nu dus waarom de materie
aan deze reactiewet onderworpen is. Hoe zouden de mensen
anders met vuur, water, melk, zout, aardolie, ijzer, koper,
goud en zilver en andere metalen, vloeistoffen en stoffen kunnen jongleren. Hoe zouden de organismen van de levende
wezens, het voedsel van de wezens en het materiaal voor hun
scheppingsvermogen kunnen ontstaan, als materie niet hetzelfde was als kracht, waardoor zij kan reageren in dienst van
het scheppingsvermogen, het denkvermogen en de wil van de
wezens? Zonder het reactievermogen van de materie of stoffen
zou elke schepping van bewustzijn en daarmee elke levensbeleving onmogelijk zijn.

Waarom ‘het niet goed was voor Adam om alleen
te zijn’
Het is niet voldoende dat de materie als scheppingsmateriaal
aangepast is aan de levensbeleving van het wezen.
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Het wezen moet zich ook een vermogen eigen maken
om volmaakt met de materie te kunnen jongleren. Maar hoe
verkrijgt het wezen dit vermogen? De bijbel vertelt al iets over
het ontstaan van dit vermogen. We horen eerst over Adam die
in het paradijs was waar alles pais en vree was (zie Gen. 2:8-25).
Maar er wordt ook gezegd dat het niet goed was voor Adam
om alleen te zijn (zie Gen. 2:18). Dan staat er dat God Adam in
een diepe slaap liet vallen en een rib uit Adam nam en daar
Eva uit vormde (zie Gen. 2:21-22).
Nu moeten we niet denken dat deze Adam een mens was.
Zo ver was Adam in zijn ontwikkeling beslist niet gekomen.
Adam was een plantwezen, dat zich uit het mineralenrijk ontwikkeld had. Adam was dus ook niet maar één wezen, maar
stond voor een veelvoud van wezens. Deze wezens waren
in hun ontwikkeling op weg dier te worden, dat wil zeggen
het waren plantwezens die seksueel dubbelpolig waren. Het
waren nog geen mannelijke of vrouwelijke wezens geworden.
Bij hen waren de beide polen, de mannelijke en de vrouwelijke, nog in evenwicht in hun innerlijk. De wezens waren dus
seksueel of qua geslacht hetzelfde. Op deze seksuele gelijkheid
of toestand van eenheid wordt gedoeld met de woorden: “Het
was niet goed voor Adam om alleen te zijn.” Het was dus niet
goed voor de adamwezens om alleen te zijn. In die toestand
kon Adam of het wezen absoluut niet verder komen in zijn
ontwikkeling en kon het onmogelijk het verschil tussen goed
en kwaad leren kennen. Deze kennis is echter een levensvoorwaarde, wil Adam of het wezen de mens naar Gods beeld als
zijn gelijkenis (zie Gen. 1:27) kunnen worden.

De schepping van Eva. De omvorming van Adam
tot evawezens. Eenpolige wezens
Om die kennis te kunnen verwerven moest het wezen of
Adam omgevormd worden. Die omvorming wordt met het
Het eten van de boom der kennis
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verhaal over de schepping van Eva gesymboliseerd. Er wordt
in de bijbel verteld dat God Adam in een diepe slaap liet
vallen. Toen Adam in die toestand verkeerde nam God een
rib uit hem en van die rib vormde Hij Eva. De operatie was
echter niet zo ingrijpend als hier doet vermoeden. Er gebeurde
alleen maar dat God de ene pool in het adam- of plantwezen
liet stagneren. In sommige wezens stagneerde de vrouwelijke
pool, waardoor de mannelijke pool de alleenheerschappij in
de betreffende wezens kreeg. Deze wezens werden mannelijke wezens. In andere adamwezens stagneerde de mannelijke
pool en ging de vrouwelijke pool overheersen. Deze wezens
werden vrouwelijke wezens. De adamwezens waren nu
omgevormd van dubbelpolige wezens tot eenpolige wezens.
Ze waren geen adamwezens meer, ze waren nu evawezens
geworden. Alle eenpolige wezens in de wereld, de dieren en de
onvolmaakte mensen, zijn eenpolige wezens en daarmee evawezens. Hun organische structuur was nu zodanig vorm gegeven dat ze kwaad en goed konden gaan scheppen en beleven.

Waarom met de evawezens het kwaad in de
wereld kwam
De adamwezens waren wezens die de geestelijke
werelden: het wijsheidsrijk, de goddelijke wereld en het
zaligheidsrijk van de spiraalkringloop, doorleefd hadden.
Hun kosmische bewustzijn was gedegenereerd. Ze hadden
geen andere zintuiglijke begaafdheid dan hun herinneringsvermogen. Daarom moesten ze omgevormd worden tot
plantwezens en er als evawezens toe gebracht worden op
het fysieke vlak te leven om door middel van reïncarnatie
of wedergeboorte op het materiële vlak een nieuw kosmisch
bewustzijn te scheppen. Het was dus noodzakelijk dat ze
eenpolige wezens of evawezens werden. Hierdoor waren ze
ervoor geschapen om alleen het tegenovergestelde geslacht lief
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te kunnen hebben. Wezens van hun eigen geslacht konden ze
niet liefhebben. De wezens van het tegenovergestelde geslacht
waren een levensvoorwaarde voor hen, omdat ze met hen de
culminatie van het hoogste welzijn of licht konden beleven
tijdens de paring, die hun inspiratiebron of het fundament voor
hun levenslust werd. Omdat het hen geheel aan naastenliefde
of alliefde ontbrak, ontstond hier rivaliteit en strijd tussen de
wezens van hetzelfde geslacht om de gunst van het tegenovergestelde geslacht. Daarmee was de jaloezie in de wereld gekomen. En die is nu juist de kiem van al het kwaad in de wereld.

Het eten van de boom der kennis
Omdat het wezen zich nu tot de levensvorm van het
dier ontwikkeld had, en strijd moest leveren om te leven, niet
alleen voor zijn paringstoestand maar ook voor zijn bestaan,
moest het in oorlog leven en in een toestand van doodslag, die
op zijn beurt het wezen niets anders dan een levensbeleving of
lot kon geven van precies hetzelfde soort. Omdat de gevolgen
van het gedrag van het wezen tegenover zijn omgeving zijn lot
zijn, ongeacht of dit gedrag nu licht of duister is, is er daarmee
dus de mogelijkheid voor geschapen dat het wezen uiteindelijk
door middel van zijn gedrag te weten komt wat kwaad is en
wat goed. Hoe verder het wezen zich in menselijke richting
ontwikkelt, des te omvangrijker en gedetailleerder zijn gedrag
wordt en zo ook de hieruit voortvloeiende terugwerkende
lotsvorming. Het dagelijkse gedrag van het wezen en de gevolgen ervan voor zijn lotsvorming worden in de bijbel aangeduid
als het eten van de boom der kennis (zie Gen. 2:16-17).

De mensen en het eten van de boom der kennis
Kijken we naar de mensheid van tegenwoordig dan kunnen
Het eten van de boom der kennis
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we zien dat haar eten van de boom der kennis enorm toegenomen is, zowel in omvang als in details. We zien ook dat zij
in buitengewoon hoge mate zeer giftige en dodelijke appels of
vruchten van de boom der kennis eet. Het gif van deze vruchten verpest de wereld in de vorm van oorlogen, marteling,
moord en doodslag, concentratiekampen, verdriet en ziekte,
ja, alle lijdenservaringen van welk soort ook, zijn de gevolgen
van de giftige vruchten van de boom der kennis van goed en
kwaad.
Het eten van de boom der kennis door de mensen voltrekt
zich in relatie tot vorige tijdperken tegenwoordig in een sterk
geforceerde en verruimde vorm. De mensen ondervinden
ook in overeenkomstig versterkte vorm de gevolgen van dit
eten. Aan deze gevolgen kunnen we zien hoe ver de mensen
gekomen zijn met het vermogen om het verschil tussen goed
en kwaad te kennen. We zien dat er mensen zijn die relatief
ver gekomen zijn met betrekking tot dit vermogen. We zien
echter ook mensen die nog betrekkelijk ver achter lopen met
betrekking tot dit vermogen. De gevolgen van het eten van
de boom der kennis door de mensen is hetzelfde als hun lot.
De meeste mensen eten de zeer gevaarlijke, vernietigende en
dodelijke vruchten van de boom der kennis nog steeds.

De mensen eten blindelings of in goed vertrouwen
de dodelijke, giftige en ziekmakende vruchten van
de boom der kennis in hun voedsel
We zien bijvoorbeeld dat een enorm groot percentage van
de individuen van de mensheid ziek is. Er kunnen zelfs geen
ziekenhuizen, hospitalen en zenuwklinieken en andere instellingen gebouwd worden in de aantallen die nodig zijn. Er
zijn veel te lange wachttijden voor de zieke mensen die naar
een ziekenhuis moeten of hulp van een arts nodig hebben.
Waarom al die ziekten? Wat is de oorzaak? Ze zijn uitsluitend
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te wijten aan het verkeerd eten van de boom der kennis. De
mensen eten van de ziekmakende en dodelijke vruchten van
deze boom, waardoor ze ziek worden, hun organisme meer of
minder vernietigen en een veel te voortijdige en onnatuurlijke
dood beleven. De mensen eten onnatuurlijk voedsel en drinken onnatuurlijke dranken. Ze stoppen zich vol met nicotine,
alcohol en andere voor de ziel en het lichaam giftige stoffen.
Ze eten op grote schaal dierlijk voedsel. Dat betekent de dood
voor hoog ontwikkelde levende microwezens. Het doden
of vermoorden en het eten van dierlijke producten behoort
tot de giftigste en meest ziekmakende vruchten van de boom
der kennis. De meeste mensen zijn nog in hoge mate blinde
wezens op het gebied van werkelijk menselijk voedsel. Ze eten
in goed vertrouwen, ja, tot vraatzucht en vernietiging van hun
lichaam aan toe, allerlei onnatuurlijk voedsel in de vorm van
gifstoffen, zowel in vaste en vloeibare als in gasvormige toestand. Het is heel vreemd om vanuit een hogere wereld naar
de aardse mensheid te kijken en te zien dat zij op het belangrijke gebied van het leven, de voeding, nog een totaal blinde,
naïeve en onwetende ‘eetster’ van de boom der kennis is en
op dit gebied het verschil tussen goed en kwaad nog helemaal
niet heeft leren kennen. Het is niet zo vreemd dat bij de aardse
mensheid het ziektegebied en de onnatuurlijke sterfgevallen
zo enorm of alles overschaduwend zijn. Maar die toestand
kan de mensheid niet verweten worden. Het wordt
hier echter alleen genoemd om aan te geven waar de
mensheid het verschil tussen goed en kwaad nog
niet heeft leren kennen.

De vele andere levensgevaarlijke vruchten
van de boom der kennis die de mensen
eten. Oorlog, moord en doodslag
Echter niet alleen op het gebied van de voeding
Het eten van de boom der kennis
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hebben de mensen nog niet zoveel van de boom der kennis
gegeten dat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen. We
zien dat de mensen in bloedige oorlogen en wereldoorlogen
verwikkeld zijn. Er heerst oorlog tussen de mensen onderling
en tussen ouders en kinderen. Er heerst oorlog tussen werkgevers en werknemers, tussen man en vrouw en tussen broers en
zusters. Er heerst oorlog in families, in de politiek, godsdienst
en wetenschap. En er zijn conflicten en verwarring in de eigen
innerlijke gedachtenwereld of de ziel van de mens. Ook hier
zien we de zeer gebrekkige kennis over wat er werkelijk goed
en wat er werkelijk kwaad is. Als de mensen experts in deze
kennis geworden waren, zouden al deze dodelijke en vernietigende manifestaties tussen hen en de hieruit voortkomende
sfeer van hel of godenschemering onmogelijk zijn. De mensen
zouden in een werkelijk allesdoordringende vrede en het hieruit voortvloeiende grote welzijn en een overeenkomstig grote
bestaansvreugde leven.

Waarom we de mensen het verkeerd eten van de
boom der kennis niet kunnen verwijten
Ook op dit gebied kunnen we de mensen hun gedrag echter

Citaat

Het volledige begrip van de hoogste analyses, en
daarmee de beleving van de hoogste waarheid, kan
men zich onmogelijk toe-eigenen met alleen het
lezen van de analyses. Het komt uitsluitend door
ze te leven.
(Livets Bog 4, § 1020)
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niet verwijten. Het is immers uitsluitend te wijten aan het feit
dat ze niet zo ver gekomen zijn in het eten van de boom der
kennis dat ze de kennis hebben verworven van wat werkelijk goed, en wat werkelijk kwaad is in hun gedrag tegenover
andere levende wezens. En naar kennis die ze niet bezitten,
kunnen ze natuurlijk onmogelijk handelen. Wel beleven ze
als gevolg daarvan in allerhoogste mate de gevolgen van hun
onvolmaakte gedrag, en dat zal zo blijven, totdat het hen door
deze gevolgen ingeprent is dat het eten van de boom der kennis in allerhoogste mate verkeerd was. Naar die ontdekking
zijn de mensen onvermijdelijk op weg.

Waarom het levende wezen kennis van het kwade
en het goede moet verwerven
Als iemand zoveel van de boom der kennis gegeten heeft,
dat hij het verschil tussen goed en kwaad onfeilbaar kent, is
het zonneklaar dat hij niet langer handelingen verricht die
dodelijke of levensgevaarlijke situaties voor hemzelf inhouden.
Dan is het duidelijk dat hij op al de nieuwe gebieden waarop
hij kennis verworven heeft, logisch handelt, net zoals hij
logisch handelde op al die andere gebieden waarop hij vroeger
al kennis verworven had. Het eten van de boom der kennis
heeft de mensen immers al geleerd dat elke materiële schepping – of dat nu het optrekken van gebouwen is, het bouwen
van een oceaanschip, het maken van een vliegmachine, ja, de
schepping van alles wat nuttig moet zijn of aan een bepaald
doel moet voldoen – logisch gebouwd moet worden. Dat wil
dus zeggen dat het zo gebouwd moet zijn dat het het doel
kan vervullen waarvoor het bedoeld was. Als het de bedoeling met het levende wezen is dat het een gedrag zal kunnen
vertonen dat Gods beeld is – dat wil zeggen een gedrag dat van
culminerende wijsheid en alliefde getuigt en de bijbehorende
macht bezit om de materie de dirigeren – is het duidelijk dat
Het eten van de boom der kennis
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het levende wezen volledige kennis moet verwerven over
wat kwaad en wat goed is om het eerder genoemde gedrag te
kunnen manifesteren. Daarom is het wezen op een zodanige
manier met de boom der kennis verbonden dat zijn dagelijks
leven alleen maar kan plaatsvinden als een eten van deze boom.
Alleen dit eten kan het wezen de kennis geven van wat werkelijk goed is en wat werkelijk kwaad.

Het laatste belangrijke resultaat van het eten van
de boom der kennis van goed en kwaad
Wat wordt dan de laatste belangrijke kennis van goed en
kwaad die het wezen door dit eten verwerft? Dat wordt de
eigenlijke oplossing van het levensmysterie. Dat betekent dat
de mensen God boven alle dingen zullen liefhebben en hun
naaste als zichzelf (zie Matth. 22:34-40), en dat ze zullen ontdekken dat dit vermogen een allesoverstralend talent geworden is
in hun optreden en dagelijks leven. Ze zijn een stralende zon
voor hun omgeving geworden. Met hun wijsheid en de stralen
van alliefde zijn ze lichtend en verwarmend geworden tegenover alles wat leeft. Ze zijn dus volledig de mens naar Gods
beeld als zijn gelijkenis geworden. Hiermee is Gods schepping
van de mens naar zijn beeld volbracht. Zijn visie op zijn eigen
scheppingsproces: “Alles is zeer goed” (Gen. 1:31), is de belangrijkste waarheid en de grootste realiteit van het leven.
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