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                                                     In dit bulletin  
 
 De wijsheid van de goddelijke natuur: vlinders 

 De natuurrijken 

 De geestelijke klimaatgesteldheden  

  

 
         
Tommy Rasmussen uit Zwitserland deelt ons het volgende mee:  
  
Je schrijft in elk bulletin: ‘weer iets goeds om te delen!’, daarom stuur ik je iets uit de 
geschriften van Jakob Lorber over ‘Corona’, politiek, etc. 
 
Met vriendelijke groet  
 
      -.-.-.-.-.-.-.-. 
 
‘Hindernissen zijn de grondslag van al het zijn en voortbestaan!...Zou de levende geest 
niets vinden waaraan hij zich kan stoten, dan zou hij ook geen bewustzijn hebben en 
bijgevolg ook geen leven. maar omdat Ik toelaat dat er voor de geest zelf overal en altijd vele 
tegenstellingen zijn, goede en slechte, - de slechte voor de goede en de goede voor de 
slechte, - stoten de geesten zich wederzijds aan elkaar en wekken elkaar wederzijds op tot 
leven. de goede worden daardoor steeds levendiger en de slechte worden ten slotte door de 
goede ook gewekt en gaan dan in een andere richting en gaan over in het ware leven.’ 
[HUISH2-121,14-23] 
 

                      Datum:   15-06-2021,  Nummer 64 

 
Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle 
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader 
belichaamde Zichzelf ongeveer 2000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en 
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring 
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een 
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.                  

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 
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‘... Er bestaat geen vreselijke toestand voor een vrij mens dan blind te geloven; want een 
dergelijk geloof draagt de waarachtige dood van de geest in zich.’  [HUISH2-151:04-8] 
 
‘Ellendigen, verdoof je met de opium der leugen en slaap zolang je leeft onder de zoete druk 
van de waanzin, dan geschiedt iedereen recht als dat hem gelukkig maakt’.  [GJE4-59:15] 
  
‘De nood zal, ja moet de volkeren eerst leren dat de aarde gemeengoed is van alle mensen, 
niet alleen van die goddeloze satanswoekeraars, die zich door gestempeld metaal en nu 
zelfs al door besmeurde, uiterst armzalige stukjes papier meester hebben gemaakt van de 
aarde. Het is toch al schandalig genoeg dat de mensen sloten en grendels aan de deuren 
van hun huizen aanbrengen, om vooral niet beroofd te worden van datgene waarmee de hel 
geplaveid is! Vervloekt zij hij die [uit hels eigenbelang] rondom zijn vermeende grond 
grenzen trekt! Waarlijk, waarlijk! Ik, de Heer van leven en dood, zeg je: wie altijd zo 
egoïstisch is en karig tegenover zijn broeders, die zal Ik eens aan de grenzen en 
grensstenen laten knagen zolang de zon het heelal zal verlichten! En een stenen hart zal 
hem voorgehouden worden! Als dat zich door zijn tranen zal laten vertederen, dan pas zal hij 
een zwakke erbarming bij Mij vinden.’ [Hemelse Geschenken, deel 2, ontv. op 30-7-1842] 
 

‘Vanaf nu gerekend tot aan die tijd zullen er duizend en niet. Nog eens duizend jaar 

voorbijgaan! Dan zal Ik dezelfde engelen, die Je nu hier ziet, met grote bazuinen tussen de 

arme mensen sturen! Deze zullen de geestelijk dode mensen als het ware uit de graven van 

hun nacht opwekken; en als een vuurzuil, die van het ene einde der wereld naar het andere 

rolt, zo zullen deze vele miljoenen ontwaakte mensen zich over alle wereldmachten heen 

storten, en niemand zal hen kunnen weerstaan!’ [GEJ1-072:03] 

 

…’ Het verdrietigste voor de eerlijke mensen op deze aarde is echter dat men de leugen snel 

en zonder enige moeite vindt, maar de waarheid slechts kan bereiken door zeer moeite vol 

te zoeken, dat niet zelden gepaard gaat met vele en grote gevaren.’ [GEJ4-33:04] 

 

‘Ellendigen, verdoof je met de opium der leugen en slaap zolang je leeft onder de zoete druk 

van de waanzin, dan geschiedt iedereen recht als dat hem gelukkig maakt….’ [GEJ4-59:15] 

 

 …’Want wie in de waarheid is, voor hem zijn alle leugens in het eeuwige niets verzonken; 

maar wat zou de eigenlijke heilige waarheid betekenen voor iemand bij wie de leugen nog 

volledig in zijn hart heerst en die haar voor waar houdt? Niets dan een leugen!’ [HUISH1-

171:7] 

 

Want een mens kan nergens gemakkelijker van worden overtuigd dan juist  van datgene wat 

hij zelf niet begrijpt. Want dan accepteert hij het oordeel ofwel uit onkunde of hij gelooft het 

op gezag van de spreker…maar dat betekent toch niets anders dan de zelfstandigheid van 

zijn geest uit te schakelen en een machinale geest van iemand anders te worde ofwel het 

eigen leven op te geven voor een schijnleven dat door een ander bepaald wordt! 

Er bestaat geen vreselijker toestand voor een vrij mens dan blind te geloven; want een 

dergelijk geloof draagt de waarachtige dood van de geest in zich. [HUISH2-151:4-8] 

 

‘Wie alleen maar scheldt, laat daardoor enkel zijn onmacht blijken. Als hij macht zou hebben, 

zou hij meteen handelen en nooit nutteloze woorden gebruiken, die niets anders zijn dan 

leeg lawaai….’ [Bisschop Martinus, hfdst.126:6] 
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... ‘Iedereen denkt dat de zijne de juiste is met een mysterieuze, wijze uitdrukking. Maar hoe 

is het mogelijk om goed gefundeerde concepten op te zetten over iets waarvan je zelf geen 

idee hebt?’ [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.110:8] 

 

‘Maar zolang het verstand als een weerhaan op de torenspits van wereldse wijsheid 

voortdurend door allerlei winden van twijfel naar alle richtingen heen en weer gedraaid wordt, 

kan het waarschijnlijk nergens de rust vinden die het vanuit zichzelf niet heeft en ook niet de 

aangeleerde omzichtigheid die het op zijn winderige hoogte geniet.’ [HUISH1, hfdst.1:7] 

 

‘Zoals het in de tijd van Noach was, zo zal het ook dan zijn; de liefde zal verkoelen en 

helemaal verkillen…De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten 

werken en ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige 

tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door 

allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en 

onderdrukken, en daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op aarde nog 

nooit een is geweest!’…[GEJ1-72,02] 

 

‘Dan zal de aarde weer een paradijs worden en Ik zal voortdurend Mijn kinderen op de 

goede weg leiden.’ [GEJ1-72:04] 

 

‘Maar wat zou de eigenlijke heilige waarheid betekenen voor iemand bij wie de leugen nog 

volledig in zijn hart heerst en die haar voor waar houdt? Niets dan een leugen!’ [HUISH1, 

hfdst.171:7] 

 

... ‘Oorlogen zijn altijd de beste voeding voor de onverzadigbare woeker van de harteloze 

kooplieden en de beste school van wreedheid en van de  duivelse hoogmoedige trots.’ 

[HEMEL EN HEL, deel 2-294:11] 

  
Leeft tijdens het fysieke lichaam nu het lichaam of de geest?  Wat is het levensprincipe? Is 
dit het lichaam of de geest? ... waren de levensprincipes in het lichaam, dan zou het lichaam 
onsterfelijk zijn. [Geestelijke Zon, deel 2, hfdst.111:5] 

 

‘Een mens zonder een hogere weetgierigheid is in eigenlijke zin nog helemaal geen mens, 

maar slechts een dier in een menselijke vorm dat geen andere gedachte kent dan alleen 

maar schransen. En wanneer het zich volgevreten heeft maar verder gezond is, oftewel de 

voorkeur geeft enerzijds aan de slaap of anderzijds aan de lust om te paren en dat alle 

natuurlijke verrichtingen zonder moeilijkheden verlopen en dat hij goed en zacht op een bed 

ligt en in zijn slaap zelfs nog droomt over veel eten en drinken of over paren’. [HUISH2-60:13 

 

‘Maar daar willen jullie je echter al zorgen over maken, daar maken jullie je alleen mar 

zorgen over, om onbezorgd te zijn’ ... [HUISH2-7:23] 

  

Ook interessant is: 

 

Washington Times 28 april 2020 – De COVID-19 blijkt een enorme hoax te zijn dat door de 

media wordt gevoed. 
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https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-
to-be-huge-hoax-perpetrated-b/ 
 
12.08.1974 - WEER: Komt er een nieuwe ijstijd? 
 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41667249.html 
 
Gottfried von Werdenberg (1994): "Militaire leiders zullen de macht overnemen in Rusland 
voor een derde wereldoorlog ... De Amerikaanse strijdkrachten zullen zich volledig 
terugtrekken uit Europa, wat het gemakkelijker maakt voor de Russen ...  

 
Slechts 600 miljoen mensen zullen overleven, en wel één op de tien ... De mensen zullen 

heel gelukkig zijn, maar ze zullen worden teruggeworpen naar de levensstandaard van de 

jaren 1800, wat inhoudt: geen elektriciteit, geen gas, geen olie, geen industrie, geen televisie 

en radio, geen telefoon, geen kranten, en geen auto's, enz.  

 
http://cordisanima.blogspot.com/2009/02/gottfried-von-werdenberg-
1994.html 
  
Het messiaanse eindtijdschema voorziet, in een pro-joodse interpretatie, dat christenen 

tegen moslims marcheren en de joden dan hun ultieme wereldkoninkrijk krijgen, Jeruzalem. 

Volgens de christelijke interpretatie zullen  de christenen van de moslims winnen en zij 

bekeren alle joden tot christenen;  de sjiitische interpretatie keert de Mahdi terug zodra de 

sjiitische halve maan gesloten is en men dan van iedereen gewonnen heeft. 

 

Men kan zelf kiezen gehoor te geven aan de HEER of aan de gekke fantasten.   

 
================================================================  
   

De wijsheid van de goddelijke natuur 
  

De vlinder 
Een man zat op een zonnige middag, in alle rust, te genieten in zijn tuin. Zijn oog viel op een 

cocon wat net wat beweging in kwam. Er verscheen een gaatje in de cocon en een vlinder 

probeerde met veel moeite door de kleine opening heen zijn weg naar buiten vinden. Tot 

verwondering van de man was de geboorte van de vlinder een niet zo gemakkelijk proces. 

 

De vlinder was anderhalf uur bezig om te proberen uit de nauwe opening te komen. Hij raakte 

daardoor vrijwel uitgeput en deed plotseling helemaal niets meer. De man had medelijden met 

de arme vlinder en liep zijn keuken in, op zoek naar een schaar. Toen hij terugkwam met de 

schaar zat de vlinder nog altijd in de cocon, wachtend op wat nieuwe energie. De man knipte 

de rest van de cocon weg en nu kon de vlinder zich moeiteloos bevrijden.  

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41667249.html
http://cordisanima.blogspot.com/2009/02/gottfried-von-werdenberg-1994.html
http://cordisanima.blogspot.com/2009/02/gottfried-von-werdenberg-1994.html
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Met een schok stelde de man echter vast dat de vlinder een gezwollen lijf en verschrompelde 

vleugels had. Hij zag hoe de kreupele vlinder over de grond strompelde en hij wachtte 

vergeefs op het spreiden van de vleugels. Wat bleek? In zijn medelijden had de man niet 

beseft dat het nauwe gaatje de goddelijke wijsheid van de natuur voorstelde. De vlinder 

wordt namelijk gedwongen zich door een klein gaatje te wurmen omdat daardoor de 

levenssappen vanuit het lijf in de vleugels worden geperst. Het moeilijke geboorteproces was 

precies wat nodig was voor de vlinder. Bron: https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/de-geboorte-van-een-vlinder/ 
 

 
 

In het boek van Saturnus, door Jakob Lorber ontvangen, wordt de vlinder daar 
uitvoerig beschreven tot in de kleinste details. Iets hiervan willen we graag – 
naar aanleiding van bovenstaande tekst publiceren. Het gaat echter op de 
planeet Saturnus er geheel anders aan toe, dan op onze aarde. Op Saturnus 
betreft het een ‘reuzenvlinder!’  
 

https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/de-geboorte-van-een-vlinder/
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De Heer: ‘Evenals de vlinders op aarde de mooiste kleuren en veelzijdige beschilderde 

kleurschakeringen op hun vleugels hebben, zo is dat nog meer het geval op deze planeet 

[Saturnus]. Een vlinder, bekend onder de naam Com, is de grootste en mooiste van alle 

vlinders in dit wereldlichaam. Als hij zijn vleugels heeft uitgestrekt, moet hij bijna een kwart 

van de grond bedekken.  

 

Zijn lichaam is niet zelden lang met twintig vadem [een reuzengestalte van enkele tientallen 

meters hoog] en bijna één vadem in diameter. Zijn voeten zijn sterker dan die van een 

olifant op aarde. Elke voet heeft zes schakels en is zo opgesteld dat deze in geval van nood 

aanzienlijk kan worden verlengd. Zijn voelhoorns zien er bijna uit alsof er twee hoge 

populieren op zijn hoofd staan; alleen de takken links en rechts worden regelmatig verdeeld, 

ongeveer zoals de naalden op een dennentak. Zijn slurf is langer en sterker dan die van een 

olifant op aarde. En dus lijkt deze vlinder op zijn lichaam als een extreem robuust dier, wat 

hij toch niet in het minst is. Dit dier is extreem verlegen en het is erg belangrijk om er ergens 

een te vangen. Deze moeilijkheid wordt verergerd door de snelle vlucht.’  

 

[Opm. Op de planeet Saturnus leven de mensen in reuzenbomen, want zijzelf 
zijn ook zeer groot en hebben veel ruimte nodig!  [Sa.01_018,06] 

 

 
Reuzenvlinder in Suriname  

 
https://www.google.nl/search?q=reuzenvlinder&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrzLvh_efqAhVR2aQKHRSqBbkQ_AUoAnoEC
BQQBA&biw=1579&bih=747#imgrc=orJLznn6vggvjM 
 

‘Jonge meisjes zijn meestal het meest bedreven in het vangen van dit dier omdat ze 

gemakkelijker in de open lucht te houden zijn dan het mannelijk geslacht. Voor dit doel 

gebruiken zulke meisjes vaak een kunstmatig paar vleugels en vliegen ze vaak met grote 

haast naar onze vlinder. Als ze hem in de lucht vangen, is het een formeel feest onder hen; 

omdat alles van deze vlinder wordt gebruikt om haar kleding te versieren, want op bijna geen 

enkele planeet houdt het vrouwelijke geslacht, vooral in de jonge jaren, zoveel op een delicaat 

https://www.google.nl/search?q=reuzenvlinder&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrzLvh_efqAhVR2aQKHRSqBbkQ_AUoAnoECBQQBA&biw=1579&bih=747#imgrc=orJLznn6vggvjM
https://www.google.nl/search?q=reuzenvlinder&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrzLvh_efqAhVR2aQKHRSqBbkQ_AUoAnoECBQQBA&biw=1579&bih=747#imgrc=orJLznn6vggvjM


7 

 

kleed als op deze. Maar om te zien waarom deze vlinder zo'n grote waarde heeft, zal het 

waarschijnlijk nodig zijn om je zijn pracht een beetje te laten zien. Maar tegelijkertijd zal het 

behoorlijk moeilijk zijn om een goed beeld te krijgen van de bijna bovennatuurlijke 

schoonheid van dit dier. De vleugels zijn volledig vierkant en hebben aan beide uiteinden een 

taps toelopende punt aan de uiteinden naar het hoofd toe, dat ongeveer anderhalve vadem lang 

is en vrij veel lijkt op een zeer breed zwaard.’ [Sa.01_018,07] 

 

[Opm. : Blijkbaar kunnen Saturnusbewoners – in tegenstelling tot de mensen op 
aarde – wel in de lucht vliegen met hun lichamen!] 
 
‘De kleur van het bovenste deel van de vleugels lijkt op het oppervlak van gepolijst 

roségoudkleurig. In plaats daarvan hangt of plakt aan dit gouden oppervlak een groot aantal 

van de mooiste veren, die alle mogelijke kleuren bevatten,. Deze kleuren spelen in een 

gepolijste metallic glans op en veranderen bij de minste draai zodat je alle denkbare kleuren 

op één punt in de verschillende wendingen kunt zien. Deze veren worden zo op het 

vleugeloppervlak geplaatst dat ze de mooiste tekeningen en vormen opleveren. De tekeningen 

en vormen zijn niet zo constant als op de vleugels van jullie vlinders [op onze aarde!]; in 

plaats daarvan is de opstelling zodanig dat met de verschillende uitdrukkingen te allen tijde 

compleet andere, prachtige vormen ontstaan waardoor de kleuren worden veranderd. De 

randen van de vleugels zijn versierd met veren zoals de pauwen op hun staart; alleen zijn ze 

groter en veel levendiger in hun kleuren.’ 

 
‘Het onderste oppervlak van de vleugels lijkt op een gepolijst gouden oppervlak, dus zou het 

zich graag met een fijne, groene kleur willen bedekken. De voeten van dit dier zijn ook bedekt 

met de mooiste veren; net als de rest van het lichaam. De voelhoorns zijn het mooiste van dit 

dier. De hoofdsteel is extreem licht en ziet er perfect uit als doorschijnend goud. Als je het je 

kunt voorstellen, speelt het ook bij elke draai in verschillende kleuren, ongeveer alsof het een 

geslepen diamantstaaf is met dezelfde veren aan beide zijden die de randen van de vleugels 

sieren. De slurf heeft een oogverblindende witte kleur en is spaarzaam ingetogen met linten 

die een regenboog van kleuren overtreffen.’ [Sa.01_018,08] 

 

‘Maar de mooiste zijn de ogen van het dier. Door de glans van de spiegel wil je hier zo 

weinig naar kunnen kijken als de zon opkomt of ondergaat. Maar wanneer het dier wordt 

gedood, verdwijnt deze pracht van het oog. Daarom worden zijn ogen niet van grote waarde 

gehouden, maar toch zorgvuldig losgelaten en ontdaan van hun vocht. Door vakkundig 

gebruik maken vrouwen vervolgens een soort huisbuidel of tas, die vanwege het vrij 

transparante en langdurige karakter ongeveer de plaats vertegenwoordigt van de zogenaamde 

"Ridiküls" voor de elegante vrouwen van deze planeet. [Saturnus]. Niets wordt van dit dier 

weggegooid behalve het naakte innerlijke lichaam; al het andere wordt gebruikt voor sieraden 

van de meest bijzondere soort.’ [Sa.01_018,09] 

 

‘Maar waarom hebben deze sieraden zo'n buitengewone waarde? Er zijn drie redenen. De 

eerste is omdat dit dier zeldzaam en extreem moeilijk te verkrijgen is vanwege zijn 

zeldzaamheid; ten tweede, omdat al deze veren zeer permanent zijn, ja, de Saturnusvrouwen 

beschouwen ze als onverwoestbaar; en ten derde, omdat deze veren van de grootste lichtheid 

zijn en van een constant uniform blijvende pracht!’ [Sa.01_018,10] 
[Opm. op de planeet Saturnus leven ook mensen, zoals wij, alleen onder andere 

omstandigheden en natuurwetten, die ons niet bekend zijn!] 
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‘Er is ook een vogelsoort, waarvan de veren vergelijkbaar zijn met deze vlinderveren. Deze 

vogelveren worden door sommige speculanten van Saturnus vaak als echte goederen 

verkocht. Alleen al daar zijn zeer goed opgeleide experts op het gebied van sieradenveren die 

de echte van de verkeerde onderscheiden, net zoals de juweliers in jullie bedrijf valse 

edelstenen van de echte maken. Maar wee zo'n smokkelaar als hij in handen valt van vrouwen 

die bedrogen zijn met valse veren. Daar wordt hij bekrast met de verkeerde veren, die ze 

eerder op de zeer dichte kielen hebben geslepen, zodat hij in de toekomst alle verlangen 

verliest om iemand met de verkeerde goederen te verraden; Ook koopt niemand ooit iets meer 

van zo’n  toegetakelde handelaar.’ [Sa.01_018,11] 
 

‘Zie, dit is nu onze beroemde vlinder; en je hebt gehoord hoe het wordt gevangen en 

gebruikt. Het is bijna niet nodig om te vermelden hoe de Saturnusvrouwen deze sieraden 

gebruiken. Maar terloops valt op dat sommigen zich ijdel bijna geheel met deze 

vlindervleugels bedekken, zodat men ze uiteindelijk zelf als zulke vlinders zou kunnen 

beschouwen. Dat is genoeg, want het is niet nodig om meer te leren over wat Ik niet zo leuk 

vind in Saturnus dan zoals op de aarde.’ [Sa.01_018,12] 

 

 
Grote storm op Saturnus 
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‘Maar dat er een bijna ontelbaar aantal van zulke dieren bestaat in alle kleuren, soorten, 

geslachten en maten, behalve deze vlinder, is heel gemakkelijk te ontnemen wanneer je naar 

de diversiteit van deze planeet kijkt met alles erop en eraan, en je dit voorstelt.’ [Sa.01_018,13]  

 

[Ook op de planeet Neptunus met de feitelijke naam is MIRON treffen we 
rupsen, vlinders en insecten aan, maar niet in periodieke zin zoals op onze 
aarde.] 
 

 De natuurlijke kleuren op Saturnus en Neptunus 
‘De wet van zulke overgangen strekt zich ook uit tot de viervoetige, grotere en de grootste 

landdieren. Het rijk van de amfibieën, van alle insecten en ook van alle vogels is aan de wet 

van deze overgangen onderworpen. Echter niet op de manier zoals bij jullie op aarde de 

rupsen en insecten; want bij jullie ontstaat er uit dezelfde rups ook steeds dezelfde vlinder en 

uit dezelfde worm hetzelfde insect.  

 
Op onze planeet Miron gebeurt dat evenwel allemaal al naargelang de omstandigheden 

van de dingen en tijd; daarom kan niemand daar ook bepalen, wat er hier of daar 

tevoorschijn zal komen.’  [NZ.01_054,10] 
 

‘Om deze reden leggen de bewoners van deze planeet zich ook helemaal niet sterk toe op de 

natuurwetenschap, met name wat de planten- en lagere dierenwereld betreft. Maar ze doen 

wel hun waarnemingen, waar de natuur vormbestendig begint te worden.’ [NZ.01_054,11] 

 

‘Zo gebeurt het op Miron herhaaldelijk, dat de een of andere vogel, vlinder of ander 

vliegend insect zijn eieren legt, en dat uit deze eieren, die gewoonlijk in de warme aarde 

gelegd worden, in plaats van een soortgelijk of ander dier een nieuw soort plant tevoorschijn 

komt, die een tijdje bestaat en dan weer volkomen afsterft. Uit de molm van deze uitgestorven 

planten, en niet zelden ook uit hun zaden, ontstaan dan in plaats van soortgelijke planten weer 

nieuwe dieren; soms kan men zelfs in behoorlijk grote en stevige zaadschillen of hulzen, 

wanneer men die openmaakt, reeds een tamelijk goed gevormd diertje aantreffen, dat een 

vorm heeft die lijkt op een reeds eerder gezien dier of van een geheel nieuw, nog nooit gezien 

dier.’ [NZ.01_054,12] 

 

De Heer: ‘Zo zien de bewoners van deze planeet ook de zon zelf in een groenwit licht. De 

reden daarvan is gelegen in de uitgestrekte atmosferische luchtregio alsook in de 

bijzondere zuiverheid daarvan. Om deze reden vertonen ook ver verwijderde delen van 

het land zich niet zo blauw als bij jullie, maar groen; de oorzaak is ook hier het licht en 

voor het merendeel, zoals gezegd, de atmosferische lucht. Daar tegenover zijn de 

bladeren van de bomen, de struiken, de planten en ook het gras blauw; het is dus precies 

omgekeerd als gewoonlijk bij jullie op aarde. Weliswaar hebben we ook op Saturnus 

overwegend de kleur blauw aangetroffen; maar daar is deze kleur nog lang niet zo intensief en 

levendig als hier.’ 

 
‘Nu zouden sommigen kunnen vragen: Hoe is dat toch mogelijk? Dat is heel goed mogelijk en 

kan door hen, die diepere kennis van de lichtbreking hebben, heel gemakkelijk begrepen 

worden. De groene kleur van het licht is de meest intense en dus ook de krachtigste; daarom 

doordringt deze kleur ook vrijwel de gehele plantenwereld op de planeten, die dichter bij de 

zon liggen, en weerkaatst ze in de bladeren en groene takken van de planten. Alle overige 

kleuren zijn dus ook minder intens en kunnen dus alleen teerdere voorwerpen doordringen. 

De kleur blauw is echter het minst intens, vandaar dat die ook het minst verbruikt wordt en de 
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lucht daar steeds mee gevuld kan zijn; om die reden vertonen op jullie planeet veraf 

gelegen voorwerpen zich ook altijd blauw gekleurd. 

 

 
        De planeet Miron = Neptunus met haar ring 

 

‘Op onze planeet Miron echter is vanwege de grote afstand en ook vanwege de grote rijkdom 

aan lucht precies het tegenovergestelde het geval. De kleur groen is op deze grote afstand van 

het stralende lichaam, dat de zon is, noodzakelijkerwijze minder in intensiteit geworden; want 

jullie kunnen aannemen, dat op de hele planeet Miron niet zoveel zonnestralen vallen als 

alleen al op het Afrika van jullie aarde. Als deze weinige zonnestralen nu op het uitgestrekte 

oppervlak van de luchtregio van Miron vallen, worden deze, aangezien het weldadigste zijn, 

onmiddellijk opgenomen. Alleen de blauwe straal, die veel minder levenwekkend is, wordt 

door de zuivere lucht doorgelaten en valt op de planten - om welke reden, zoals reeds 

opgemerkt, de planten, met uitzondering van de bloemen, zich dan ook voor het overgrote 

deel in de mooiste blauwe kleuring vertonen!’ [Natuurlijke Zon = NZ, hfdst.54:4-6] 

 

 De geestelijke weersomstandigheden 

Swedenborg en Lorber beschrijven identieke sferen in het hiernamaals, zowel 
in de stoffelijke wereld 

‘In de geestelijke wereld bestaat er, zoals in de natuurlijke wereld - in gelijke mate ook 

dezelfde weersomstandigheden. Alleen zulke klimatologische zones komen overeen met de 

geestelijke toestand. In deze wereld bestaat er absoluut niets, dat evenzo niet in de andere 

wereld aanwezig is, alleen zijn ze verschillend volgens hun afkomst. In de geestelijke 

wereld bestaan er dus ook diverse atmosferen, maar deze zijn dan geestelijk. De atmosfeer 

van de hoogste hemel is een zuivere, als het ware een etherische atmosfeer. De atmosfeer 

van de tweede of middenhemel is een luchtige. Van de onderste hemel een dunne, waterige 

en zuivere. De atmosferen in de hellen verschijnen als dik, donker en drassig en daar is 

herkenbaar, hoe de geaardheid van het valse is.’ 

Bij diegenen, die de uiterlijke mensen van de kerk zijn, wordt dit de zee genoemd, omdat 

hun woning in de geestelijke wereld in de verte verschijnt als wonend op een zee. Want de 

geestelijke engelen in de onderste hemel wonen alsof in een waterige zuivere heldere sfeer. 

 

In Lorber lezen we hierover:  De overledene bisschop Martinus kwam aan in gene zijde en 

voelde zich omringd door water en nog eens water: ‘Daar aan de overkant van deze eindeloze 

zee zal wel weinig levends meer zijn - maar waarschijnlijk wel onmetelijk ver achter mijn 
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rug. Als ik maar terug kon, dan zou ik dit willen proberen en ze opzoeken. Jammer genoeg 

ben ik hier zo door water omringd en ingesloten, dat een terugkeer bijna onuitvoerbaar lijkt.’ 

[BM, hfdst.12:4] 

Het uiterlijke van de hemel en de kerk, waarin de eenvoudigen vertoeven, hebben daarover 

op een natuurlijke wijze gedacht en zich weinig bekommert om geestelijke zaken. De Heer 

van eeuwigheid, die Jehova is, heeft het wereldal en al Zijn delen immers uit Zichzelf maar 

NIET uit het niets geschapen. 

In de natuurlijke wereld zijn de verschillen van het weer afhankelijk van de zonafstand tot 

aan de equator, in de geestelijke wereld zijn ze in overeenstemming daarmee afhankelijk 

van de bereikbaarheid der gewaarwordingen van de wil en de daaruit voortvloeide 

gedachten, tot en met de ware liefde en geloof. In de koude zones van de geestelijke wereld 

verschijnen zulke dingen daar zoals in de natuurlijke wereld. Want ook in de geestelijke 

wereld verschijnen daar bevroren stukken land en water met sneeuwmassa’s daaroverheen. 

[Opm. de sfeer waarin mensen verblijven, of dit nu een natuurlijke of 

geestelijke sfeer is, kenschetst de geaardheid!] 
 
In zo’n omgeving komen en wonen die mensen, welke op de Aarde hun intellect met een 
zekere traagheid over geestelijke dingen in slaap hebben gesust… [Bron: gelezen als 
Swedenborgs collectie‘- nr. 185] 
 

De mensen hebben [op aarde en aan gene zijde] de slechte weersomstandigheden aan 

zichzelf te danken. Is God daarom dan een God van toorn en wraak? NEE, want zegt de Heer 

in GJE4-144:2: ‘dit alles is een gevolg van hun verkeerd gebruik van de aarde’.  

 

De Heer: ‘Ik zeg jullie: Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht 

weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende 

overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanenplagen en dergelijke meer, zijn 

louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen! Als de mensen 

zoveel mogelijk volgens de gegeven orde zouden leven, zouden zij dat alles niet hoeven te 

verwachten. De jaren zouden als parels aan een snoer elkaar opvolgen, het ene net zo 

gezegend als het andere.’ 

 

‘Het bewoonbare deel van de aarde zou nooit door te grote koude of te grote hitte geplaagd 

worden. Maar wanneer de slimme en bijzonder intelligente mensen uit zichzelf allerlei 

ondernemen wat ver boven hun eigen behoefte uitstijgt, wanneer zij op aarde te grote 

bouwwerken en te overdreven verbeteringen uitvoeren, hele bergen afgraven om heerwegen 

[tunnels] aan te leggen, als zij vele honderdduizenden hectaren met de mooiste bossen 

vernietigen, als zij ter wille van goud en zilver te diepe gaten in de bergen slaan, als zij 

tenslotte zelf onder elkaar in voortdurende twist en onenigheid leven, terwijl zij toch altijd 

door een groot aantal intelligente natuurgeesten omringd zijn die zowel voor het weer, 

als de zuiverheid en gezondheid van de lucht, het water en de bodem zorgen, is het dan te 

verwonderen dat deze aarde steeds meer geteisterd wordt door ontelbare kwalen allerlei 

aard?!’ 

 

‘Gierige en hebzuchtige mensen sluiten hun schuren met slot en grendel af en stellen 
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bovendien nog strenge bewakers aan bij hun meer dan overvloedige schatten en rijkdommen, 

en wee degene die daar onbevoegd bij zou willen komen, die zou meteen hard aangepakt 

worden! Daar wil Ik niet mee zeggen, dat iemand zijn moeizaam verworven eigendom niet 

zou moeten beschermen; Ik heb het hier over hoogst onnodige, tot in het immense reikende 

overvloed. Zou het dan niet uitvoerbaar zijn ook schuren te bouwen waar iedere arme en 

zwakke terecht zou kunnen, zij het dan onder toezicht van de wijze gever zodat geen arme 

meer zou nemen dan wat hij voor zijn levensonderhoud nodig heeft? Als op deze wijze de 

hebzucht en de gierigheid van de aarde zouden verdwijnen, zouden ook -luister goed naar 

Mij! -alle magere jaren op aarde verdwijnen.’ 

 

De Heer: ‘Je vraagt hoe dat dan mogelijk is. En Ik antwoord daarop: Op de natuurlijkste wijze 

ter wereld, dat wil zeggen: als men ook maar een beetje op de hoogte is met de innerlijke 

werking van de gehele natuur dan moet men dat niet alleen al gauw inzien, maar dan is het 

zelfs erg voor de hand liggend! Daar voor ons staat nog de geneeskrachtige plant en daar wat 

verder naar voren de uiterst schadelijke, vergiftige plant! Voeden beide zich niet met 

hetzelfde water, met precies dezelfde lucht en met hetzelfde licht en dezelfde warmte? En 

toch zit deze plant vol geneeskracht en de andere vol dodelijk gif!’ 

 

‘Ja, waarom is dat zo? Omdat de geneeskrachtige plant dank zij haar innerlijk goedgeordende 

karakter al de haar omringende, natuurgeesten in overeenstemming brengt met haar goede 

aard, waarop deze in alle vriendelijkheid en vreedzaamheid, de plant voedend, zich naar haar 

voegen zowel van buitenaf als van binnenuit, waardoor alles in de gehele plant heilzaam 

wordt, en overdag in het zonlicht zullen haar uitwaseming en de haar in wijde omtrek 

omgevende,  natuurgeesten zowel op mensen alsook op vele dieren een ongemeen heilzame 

invloed uitoefenen.’ 

 

‘Bij de gifplant daar, waar van binnen een erg zelfzuchtig en grimmig, toornig karakter huist, 

worden echter diezelfde natuurgeesten ook door dit karakter beïnvloed en zodoende helemaal 

veranderd; zij voegen zich eveneens, de plant voedend, naar haar en hun gehele karakter 

wordt daarop helemaal gelijk aan het oorspronkelijke karakter van deze plant. Maar ook haar 

omgeving en als het ware haar uitwaseming is giftig en schadelijk voor de menselijke 

gezondheid, en de dieren komen met hun gevoelige neusvleugels niet in haar buurt.’ 

 

Een Egyptenaar vertelt in het bijzijn van Jezus dat hij soms dingen in de lucht waarneemt op 

grote hoogte. Hij zag soms luchtverschijnselen van wel tien keer de hoogte van de berg 

Hermon.  [2814m. x 10  is ca. 30 km] 

 

De ‘echte’ hemel zit in de mens [GJE9-141:5-11], want de aarde vanaf haar middelpunt tot ver 

over haar hoogste luchtregio, is zielensubstantie… [GJE10-21:1-6, en GJE10-22:1] 

 

Volgens Swedenborg bestaan er natuurlijke sferen, die door de zon ontstaan. De onderste 

atmosfeer zou het dan bij de mens mogelijk maken, dat wezens kunnen horen. De pure 

zuivere atmosfeer is bijv. van de luchtsfeer gescheiden en maakt, dat we kunnen zien. De 

zichtbare dingen geschiedt door het terugstralen van de lichtglans. De eerste en dus ook de 

laagste atmosfeer werkt in op het natuurlijke gemoed van plant, dier en mens. Een daarop 

hoger gelegen atmosfeer, die uit pure ether bestaat, brengt magnetische krachten teweeg en 
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omgeeft de gehele aarde. Dit magnetisme is mede verantwoordelijk voor het rationele denken. 

[ratiocinia]  

 

[Opm. magnetisme kan ook verkeerd toegepast worden. Ikzelf ondervond dat tijdens een 

hypnosezitting, waarbij de ‘hypnotiseur’ – zonder dit vooraf opmerkzaam te maken, twee 

zware magneten met een plus- en minus pool langs beide kanten van het hoofd plaatste, 

waardoor het inktzwart werd voor de ogen…] 

 

Nog een ander etherische sfeer werkt op het natuurlijk gemoed in. Dit wordt bij Swedenborg 

verstand genoemd, zodat de mens ‘verstandig’ met de aardse en hemelse dingen omgaat, 

maar toch in verbinding staat met de wereld der gedachten vanwege de geestelijke invloeden. 

Deze sferen behoren allen toe aan de zon en kunnen vandaar ‘natuurlijke zonnen’ genoemd 

worden. Het innerlijk gemoed van de mens is niet een natuurlijke, maar geestelijke. Deze 

correspondeert met de hemelse sferen en dit wordt het hemelse in de mens genoemd [Swedenb. 

222 – op 27-10-1747]  
 

‘Bij de mens existeren drie gradaties in zijn leven, die eveneens een overeenstemming hebben 

met de eerste, tweede en derde hemel. Degenen die zich in de derde graad of sfeer bevinden, 

zijn in de liefde en de wijsheid en afgestemd op de zuivere etheratmosfeer. Zij, die zich in de 

tweede graad of sfeer bevinden, zijn in de liefde en zuiver luchtatmosfeer. Tenslotte zijn 

degenen, die in de laagste of derde sfeer zijn, de liefde en erkentenis hebben, en deze leven 

gelijktijdig in een zuivere waterige dunne heldere atmosfeer. Men kan hieruit al zien, dat deze 

drie gradaties ook de drie hemelen aangeven.’ 

 
Jakob Lorber beschrijft, dat de aarde vanuit haar middelpunt tot ver over haar hoogste 

luchtsfeer, een zielensubstantie is [dus alle werelden, planeten sterren en manen, waar dan 

ook in het universum]. Maar tot een bepaalde tijd van hun aflossing, bevinden deze zich nog 

in velerlei harde of mild gerichte omstandigheden, waaronder ook onze aarde. Daartoe 

behoren nu eenmaal alle steensoorten, mineralen, aardelagen, water, lucht en alle nog 

ongebonden stoffen.  [GJE10-21:1] 

 

(De Heer:) Maar zoveel kan Ik je als aanduiding nu wel zeggen, dat alles en nog meer, wat de 

aarde van haar middelpunt tot ver boven de hoogste luchtregio bevat, zielensubstantie is; 

maar die substantie verkeert gedurende een bepaalde tijd, totdat ze bevrijd is in zeer 

uiteenlopende gerichtstoestanden, van zwaar tot minder zwaar, en daardoor wordt ze voor het 

lichamelijke oog alsook voor het gevoel van de mens op deze wereld zichtbaar en voelbaar als 

volkomen dode, hardere of zachtere materie. Hiertoe behoren om te beginnen alle 

steensoorten, mineralen, aardsoorten, water, lucht en alle nog ongebonden stoffen daarin. 

 
In het boekdeel ‘Grossglockner’ – ook van dezelfde schrijfprofeet van God – hfdst.8:3, 

verhaalt hier hoe de natuurgeesten zich door de materie kunnen bewegen. Ook in de 

navolgende verzen kunnen we lezen, op welke wijze goede en slechte mensen in de bergen 

scherp onderscheiden [geselecteerd] worden door de berggeesten. Want als er werklui zijn, 

die met hen een loopje nemen, zullen deze streng en onverbiddelijk door hen worden bestraft. 

Zij zullen zich bitter wreken op hen [de berggeesten], maar de goedaardige verdwaalden 

helpen ze niet zelden door geheime bergingangen naar veilige plekken.  

 

De Heer: ‘Wie zich van het bestaan van deze geesten wil overtuigen, zoekt maar het 

gezelschap van rechtschapen en onbevangen mijnwerkers op. Hij zal onder deze mensen 

zeker velen aantreffen, die in hun leven minstens één, twee of driemaal een zogenaamd 
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bergmannetje hebben gezien. Deze geesten komen maar zelden naar de oppervlakte der aarde, 

want binnen in hun bergwereld vinden ze het veel heerlijker dan in de waardeloze wereld 

daarbuiten, zoals ze plegen te zeggen. De materie hindert hen bij het heen en weer lopen niet. 

Waar zo'n geest zich ook maar heen wil begeven, gaat hij door water, vuur of steen veel 

gemakkelijker heen dan jij je door de lucht beweegt. Want waar jij materie ziet, daar ziet de 

geest alleen maar de overeenkomstige substantie (het geestelijke) daarvan; deze bestaat alleen 

maar voor hem; de eigenlijke grove materie bestaat voor hem zo goed als niet.’ 

 

‘Worden deze geesten door een ongelovige smadelijk behandeld en daardoor geprikkeld, dan 

zijn ze gauw bereid zich op zulke mensen te wreken. Wee degene die dan in hun handen 

komt! Maar een zachtmoedig mens heeft daarentegen niets van hen te vrezen. Integendeel, als 

een gelovig en goedmoedig mens in de onderaardse holen en gangen van de berg is 

verdwaald, wijzen ze hem bijna altijd een veilige weg naar buiten. Dit kun je oude 

mijnwerkers uit de meest verschillende streken horen vertellen.’ [Geheimen der natuur, hfdst.8:3] 

 

‘Deze soort [berg]geesten zijn slechts zelden voor de mensen zichtbaar, want ze hebben veel 

te weinig tijd om zich zonder reden zichtbaar te maken. Toch vindt men in de bergen nog 

menige vrome herder, die zulke geesten meerdere malen gezien heeft. Deze herders weten 

ook te vertellen hoe zulke geesten hun koeien en schapen bij hevig onweer vaak tegen 

ongelukken behoed hebben. Al kan een weinig gelovige zulke geesten ook niet zien, toch 

wordt hij vaak door hen geprikkeld, vooral in uitgestrekte bergwouden of op vrije 

bergweiden, of wanneer hij langs grote kudden paarden, koeien of schapen loopt. Deze 

prikkeling bestaat uit een min of meer onrustig gevoel, waarop dan een lichte huivering 

volgt. Als iemand zoiets heeft ervaren, kan hij ervan verzekerd zijn, dat zulke [berg]geesten 

hem hebben benaderd.’ 

 

‘De derde soort wordt uiterst zelden gezien en ook niet de werking die van de geesten uitgaat, 

en nog minder worden zijzelf als wezen opgemerkt. Het werk van deze geesten bestaat uit 

het waken over de lucht en de ether. Door de ouden werden ze daarom 'luchtgeesten' 

genoemd.’ 

 

‘Als je het waaien van de wind gadeslaat, vooral van die uit het noordoosten en dan liefst 

rond middernacht of vaak ook 's avonds één of twee uur voor zonsondergang, kun je hun 

inwerking bemerken, die zich door een huivering kenbaar maakt; ook de huisdieren worden 

onrustig. Wees er dan van verzekerd dat zulke verschijnselen afkomstig zijn van de 

luchtgeesten van een lagere soort.’ 

 

‘Als je naar de vaak merkwaardige vormen van de wolken kijkt, kun je ook weer zeker zijn, 

dat zulke vormen het werk van die geesten is. De wolk zelf bestaat niet uit deze geesten. 

Hun vorm hangt echter af van hoe de luchtgeesten de ene luchtlaag om de andere draaien en 

wenden, zodat de wolkengeesten –namelijk die van de onderste, kwade soort -alleen de 

vormen kunnen aannemen die hen door het draaien en wenden van de luchtlaag wordt toege-

staan.’ 

 

‘Dit gebeurt opdat de vredesgeesten -aan wie het vrijstaat hun gestalte te vormen -de boze 

geesten en hun bedoeling aan hun vormen zullen herkennen. 
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Hier is dus alleen de werking te zien, de werkende geest zelf echter niet. Een nog hoger 

staande soort van deze geesten, die zich al in de ether bevinden, zien we in de zeldzame 

verschijning van een fata morgana.’ 

 

‘Als de bovenste ethergeesten de luchtoppervlakte geheel tot rust hebben gebracht, wordt deze 

oppervlakte voorspiegeling geschikt -en wel op dezelfde manier als een in rust zijnde 

wateroppervlakte. Wordt het luchtoppervlak echter door deiningen en golven uit elkaar 

gerukt, zoals de oppervlakte van een meer of zee, als die door winden of vloedgolven onrustig 

wordt, dan is een spiegeling natuurlijk onmogelijk.’ 

 

 
 

‘De fata morgana 's op zichzelf zijn er daarom, opdat het daardoor voor de in de hoge 

etherverblijvende ethergeesten gemakkelijker wordt, het geheime doen en laten van de boze 

geesten in de kloven en ravijnen van de bergen waar te nemen; of ook om van zulke geesten 

die zich in de gestalte van wolken al in de lucht hebben verheven, de heimelijke bedoelingen 

met zekerheid vast te kunnen stellen. Je moet niet denken dat de bewegende lucht hen bij het 

gadeslaan hindert. Ze kunnen met hun oneindig scherpe, grote en diepziende geestenogen de 

intriges van de boze geesten gemakkelijk waarnemen. De rust van de luchtoppervlakte is 

slechts een gevolg van de opmerkzaamheid, die de hogere geesten bij zulke gelegenheden 

tegenover de lagere aan de dag leggen.’ 

 

‘Dit is dus de derde soort geesten, die zich tezamen met de andere hogere vredesgeesten in 

rustige ogenblikken in de buurt van hoge gletsjers ophouden en -als het nodig is -zich met de 

snelheid van de gedachte over alle streken van de aarde kunnen uitbreiden. Maar onder de 

derde soort moet je niet de vormen van de onderste wolkengeesten en ook niet de 

vredesgeesten zelf verstaan, maar alleen de voor een sterfelijk oog bijna nooit zichtbare 

ethergeesten, door wie deze rust van de luchtoppervlakte wordt veroorzaakt.’ 

 

‘Maar er zijn nog andere hogere geesten, die in het heelal de werelden en zonnen leiden en 



16 

 

tenslotte nog hogere geesten, die de mensen moeten helpen. Maar voor dezen is weer een 

andere, grotere plaats bestemd en ze hebben niet direct te maken met de ordening op aarde.’ 

[Geheimen der natuur, hfdst. 8] 

 

De Heer zegt via Jakob Lorber o.a.: ‘De bewoners van de zon hebben andere en betere ogen, 

dan aardse mensen hebben. Zonbewoners hebben grotere ogen en de pupillen lijken meer 

afgevlakt, waardoor zij ook een grotere lichtbundel kunnen opnemen. De zon zelf ontvangt 

haar licht van een andere zon, die zeker wel zeven biljoen en bijna één miljoen mijlen van 

haar verwijderd is.’ [Natuurlijke Zon, hfdst.53:9,10] 

 

‘Op deze wijze gebruikt de zon ook haar stralen van nog andere zonnen. De polaire 

verhoudingen zijn echter dezelfde als die van onze aarde. Ook daar bestaat sneeuw en ijs, tot 

op zekere hoogte. Maar hoe hoger, hoe minder men daar sneeuw of zelfs sneeuwloze 

continenten aantreft. De hoogste berg van de aarde is nagenoeg niet de Mount Everest, maar 

Chimborazo, maar dan gerekend vanaf het middelpunt van de aarde is deze zelfs 2000 meter 

hoger, omdat de diameter van de aarde het grootst is op de evenaar, en wat een gevolg is van 

het feit, dat de aarde een wat afgeplatte bolvorm heeft.’ [zie ook: GJE10-22:3-8] 

 

 In de geestelijke wereld bestaan dus ook atmosferen, zoals wij deze kennen in de natuurlijke 

wereld. De mens kan geleidelijk uit een natuurlijke in een geestelijk leven overgaan. In die 

eerste ‘wereld’ verschijnen de waarheden daar als kristal helder water… 
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