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Werkelijke wetenschappers, bijvoorbeeld natuurkundige Peter 

Higgs, die nooit versagen om vragen te blijven stellen, komen 

vanzelf uit in de geestelijke wereld.
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Voorwoord    

Schuin tegenover mij, in mijn werkkamer, kijkt Aartsengel Michaël 

mij altijd recht aan vanaf een icoon. Op tal van momenten had ik daar 

achter mijn bureau ervaringen met de andere wereld. De wereld van 

God, de spirituele wereld, de geestelijke wereld, de goddelijke bron, 

alle benamingen zijn voor mij goed. Het is de wereld waar wij 

vandaan komen en waar wij weer naar teruggaan. Het is de wereld van 

onvoorwaardelijke liefde, vrijheid en eeuwig leven. Contact daarmee 

zijn mooie momenten, die je laten beseffen, leren, bemoedigen en 

relativeren.

Het werk dat voor u ligt, is een weerslag van 20 jaar zoeken, 

ontdekken en waarnemen in de geest. Er staan boodschappen in, 

ontboezemingen van de geestelijke wereld, die zich graag bewust 

willen maken in ons en die ons graag de weg willen wijzen naar de 

goddelijke bron. Het is geen nieuwe spirituele kennis, maar al 

duizenden jaren oud. Wat ik heb gedaan, is die boodschappen 

proberen op te schrijven in de taal en de context van nu.

Beste medereiziger in het leven: Hartelijk welkom. Laten wij samen 

op weg gaan als u dat wilt.

Voordat we vertrekken: Geloof niet wat u straks allemaal leest. 

Onderzoek het in uzelf en vertel mij wat u allemaal vindt en ontdekt.

Zo zijn wij onderweg elkaars inspiratiebron, kunnen wij van elkaar 

leren en kan ik veranderen, verbeteren en toevoegen aan wat er in dit 

werk staat, want net als u heb ik de Goddelijke wijsheid nog lang niet 

in pacht en ben ik slechts een doorgeefluik.

 jacobvanbeek@hotmail.com

Noot. Bij boodschappen die ik van anderen heb overgenomen, staan zijn of haar naam of de 

bron vermeld.  
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In den Beginne

Verleden en toekomst van de mensheid

Wat u nu gaat lezen komt voort uit eigen waarneming in combinatie 

met de geesteswetenschap, kennis van de geestelijke werelden en de 

ontwikkelingen van de mens op aarde, die al duizenden jaren oud is en 

waar alle godsdiensten en andere spirituele stromingen in de wereld 

hun wortels hebben.

Neem niet zo maar aan wat hier staat. Onderzoek het in uzelf en 

bepaal uw eigen weg erin. Wilt u dat niet, dan is dat goed, want ook u 

hebt niet voor niets een vrije keuze gekregen.

                                      -----------

We gaan kijken naar de spirituele ontwikkeling van de mens in de 

afgelopen duizenden jaren en de rol die de kerk daarin is gaan spelen 

na de kruisiging van Christus.

Vanaf de vroegste tijden is de mens zowel geestelijk als lichamelijk 

steeds verder afgedaald in het aardse. Er is sprake van een evolutie 

waarin de mens ooit alleen maar geestelijk van aard was en als het 

ware boven de aarde zweefde en leefde. De volgende fase was, dat hij 

verder afdaalde en een wezen werd van water en lucht. Onder meer de 

verhalen over Atlantis en van Genesis in de Bijbel verwijzen daarnaar. 

Na deze periode krijgen wij pas de materiële vorm die wij nu kennen 

en waar wij vertrouwd mee zijn.

Ongeveer 3000 v.Chr. beginnen mensen het schrift te ontwikkelen. 

Voor die tijd waren wij nog zo geestelijk van aard en leefden wij nog 

zo in de bovenwereld dat wij voor overdracht, herinnering, vastleggen 

van kennis en communicatie geen schrift nodig hadden.

Naar mate wij uit de geestelijke wereld afdaalden en daardoor aardser 

en materiëler werden, was nodig dat wij ook verstandelijke vermogens 

gingen ontwikkelen. Om te kunnen communiceren, overdragen, 
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herinneren en kennis vast te leggen en te gebruiken, hadden wij steeds 

meer het schrift nodig.

In de afgelopen duizenden jaren zijn wij steeds dieper afgedaald in de 

aarde, in de materie. Aan het einde van de 19e eeuw hebben wij het 

diepste punt bereikt. Vanaf dat moment zijn wij begonnen met  het 

loslaten van het aardse/materiële en met het verbinden van ons 

verstand en onze aardse ervaringen met ons geestelijke wezen. Op dit 

moment zijn wij al in staat om bewust het volgende onderscheid waar 

te nemen en te ervaren: “Het verstand heeft materiële vormen en 

bewijzen nodig om te kunnen begrijpen en aanvaarden, ons geestelijk 

wezen, ons hart niet.”

Over duizenden jaren, hebben wij geen fysiek lichaam meer en zijn 

wij weer volledig geestelijk van aard. De zin van dit alles is, dat wij 

een volledig bewustzijn ontwikkelen van ons vrije Ik en de geestelijke 

wereld waarin wij leven. Voor 3000 v.Chr. leefde de mens weliswaar 

op aarde maar bewoog zijn geest zich nog volledig in de geestelijke 

wereld. Het was er gewoon en het stuurde hem aan en hij had niet het 

vermogen om zich er vrij en naar eigen inzicht in te bewegen. De 

mens van de verre toekomst kan dat als gevolg van zijn aarde-

ontwikkeling wel. U heeft  in boeken wel eens zinnen gelezen waarin 

wordt gezegd dat mensen goden zijn. Op dat moment komt er bij een 

schrijver van deze teksten diepe esoterische kennis naar boven 

(bewust of niet bewust). Deze oer kennis dragen wij allemaal in ons 

mee.

Petrus en Maria Magdalena

Godsdiensten, kerken, moskeeën, synagogen en tempels hebben 

allemaal hun plaats en hun rol in de bovenstaande ontwikkeling. Laten 

we in dit licht eens kijken naar de kerk van Petrus en die van Maria 

Magdalena.


