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In de periode 1949-1952 beantwoordde Jozef Rulof tijdens 
contactavonden in het gebouw ‘Ken U Zelven’ in De Ruiterstraat in 
Den Haag vragen van toehoorders. Veel van de vragen gingen over de 
inhoud van de eerder verschenen boeken. Andere vragen handelden 
over de thema’s en levensvragen waar de toehoorders mee bezig waren.
Eerst werden de vragen en antwoorden schriftelijk vastgelegd. De 
uitwerking hiervan vindt u in deel 1 van ‘Vraag en Antwoord’.
Later werden de contactavonden op de wirerecorder (geluidsopname-
apparaat) vastgelegd. Teneinde de lezer de oorspronkelijk uitgesproken 
tekst zo compleet mogelijk aan te reiken, bevatten deel 2, 3 en 4 van 
‘Vraag en Antwoord’ woordelijk de door Jozef Rulof uitgesproken 
tekst.
Delen 5 en 6 van ‘Vraag en Antwoord’ bevatten de antwoorden die 
meester Zelanus aan toehoorders gaf tijdens contactavonden aan de 
Sarphatistraat in Amsterdam. Ook deze delen bevatten de woordelijk 
uitgesproken tekst. Hier werden soms ook vragen gesteld over de 
lezingen die meester Zelanus in dezelfde periode in het gebouw 
‘Diligentia’ in Den Haag hield, en die zijn vastgelegd in de drie delen 
van de ‘Lezingen’.
Tijdens deze avonden wezen de sprekers er herhaaldelijk op dat de 
antwoorden bedoeld waren voor wie alle boeken had gelezen.
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Woord van de uitgever 

Geachte lezers, 

Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde 
zijn gekomen tussen 1933 en 1952. Deze boeken worden uitgegeven door 
Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Chris-
tus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht. Als bestuur van 
deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken 
die wij heden ter beschikking stellen. In die tekst staan de toevoegingen door 
de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspron-
kelijke tekst.

We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artike-
len bevat. Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we 
als een onlosmakelijk geheel. Bij sommige passages uit de boeken verwijzen 
we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting. Zo bijvoorbeeld verwijst 
(zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘ver-
klaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus 
2021 
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Boekenreeks 

Overzicht van de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen in de 
volgorde dat ze gepubliceerd werden, met de jaartallen waarin de inhoud van 
die boeken tot stand kwam: 

Een Blik in het Hiernamaals (1933-1936) 
Zij die terugkeerden uit de Dood (1937) 
De Kringloop der Ziel (1938) 
Zielsziekten van Gene Zijde bezien (1939-1945) 
Het Ontstaan van het Heelal (1939) 
Tussen Leven en Dood (1940) 
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien (1941) 
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven (1942) 
Geestelijke Gaven (1943) 
Maskers en Mensen (1948) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 1 (1950) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 2 (1951) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 1 (1949-1951) 
Vraag en Antwoord Deel 2 (1951-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 4 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 5 (1949-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 6 (1951) 
Lezingen Deel 1 (1949-1950) 
Lezingen Deel 2 (1950-1951) 
Lezingen Deel 3 (1951-1952) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (1944-1950) 
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Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof 

Het voorwoord van deze toelichting is: 

Beste lezers, 
In deze ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof ’ beschrijven we als uit-

gever de kern van zijn zienswijze. Hiermee beantwoorden we twee soorten 
vragen die ons in de afgelopen jaren gesteld werden over de inhoud van deze 
boeken. 

Ten eerste zijn er de vragen over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
crematie en euthanasie. De informatie over dergelijke onderwerpen is dik-
wijls verspreid over de 27 boeken met in totaal meer dan 11.000 pagina’s. 
Daarom hebben we per onderwerp relevante passages uit alle boeken bij el-
kaar gezet en telkens samengevat in een artikel. 

De verspreide informatie is het gevolg van de kennisopbouw in de boe-
kenreeks. In het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ onderscheiden we twee 
niveaus in deze kennisopbouw: het maatschappelijke denken enerzijds en de 
verklaringen op zielsniveau anderzijds. Voor zijn eerste verklaring van vele 
verschijnselen beperkte de schrijver zich tot woorden en begrippen die tot het 
maatschappelijke denken van de eerste helft van de vorige eeuw behoorden. 
Hierdoor stemde hij zich af op het wereldbeeld van zijn toenmalige lezers. 

Boek na boek bouwde de schrijver daarnaast het zielsniveau op, waarbij de 
menselijke ziel centraal staat. Om het leven op zielsniveau te verklaren, in-
troduceerde hij nieuwe woorden en begrippen. Daarmee kwamen er nieuwe 
verklaringen, die de informatie uit de vorige ronde over bepaalde onderwer-
pen aanvulden. 

Meestal echter vulden de verklaringen op zielsniveau de eerste beschrijvin-
gen niet aan, maar vervingen ze die. Zo kan er bijvoorbeeld in maatschap-
pelijke terminologie gesproken worden over een ‘leven na de dood’, maar 
op zielsniveau heeft het woord ‘dood’ elke betekenis verloren. Volgens de 
schrijver gaat de ziel niet dood, maar laat zij het aardse lichaam los en gaat zij 
dan over naar de volgende fase in haar eeuwige evolutie. 

De onbekendheid met het verschil tussen deze twee verklaringsniveaus 
zorgt voor een tweede soort vragen over woorden en opvattingen in de boe-
ken waarover het huidige maatschappelijk denken gewijzigd is ten opzichte 
van de eerste helft van de vorige eeuw. In deze toelichting belichten we die 
onderwerpen vanuit het zielsniveau. Hierdoor wordt duidelijk dat woorden 
zoals bijvoorbeeld rassen of psychopathie op zielsniveau geen rol meer spelen. 
Deze woorden en de bijbehorende opvattingen werden in de boekenreeks 
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alleen gebruikt om aan te sluiten bij het maatschappelijke denken in de tijds-
periode dat deze boeken tot stand kwamen, tussen 1933 en 1952. De pas-
sages met deze woorden behoren tot de toenmalige tijdsgeest van de lezers 
en geven op geen enkele wijze de eigenlijke zienswijze van de schrijver of de 
uitgever weer. 

Dat is bij het huidige lezen van deze boeken niet altijd duidelijk, omdat de 
schrijver meestal niet expliciet vermeld heeft op welk verklaringsniveau het 
onderwerp in een bepaalde passage behandeld werd. Daarom voegen we als 
uitgever bij een aantal passages een verwijzing toe naar een relevant artikel 
uit deze toelichting. Dat artikel belicht dan het behandelde onderwerp in die 
passage vanuit het zielsniveau, om de eigenlijke zienswijze van de schrijver 
op dat onderwerp in het licht te stellen. Om cultuurhistorische en geestelijk-
wetenschappelijke redenen brengen we in de 27 boeken geen wijzigingen aan 
in de oorspronkelijke formuleringen van de schrijver. Voor de leesbaarheid 
hebben we alleen de spelling van het Oudnederlands aangepast. In de online 
versie van de boeken op onze website rulof.nl zijn alle taaltechnische wijzi-
gingen per zin opvraagbaar. 

We beschouwen het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting als een 
onlosmakelijk geheel. Daarom verwijzen we voortaan op de cover van elk 
boek en in het ‘woord van de uitgever’ naar de toelichting. Voor een brede 
beschikbaarheid geven we de 140 artikelen van deze toelichting uit als fysiek 
boek (isbn 978-94-93165-77-9) en als e-book (zie pagina ‘downloaden’ op 
rulof.nl), en staan alle artikelen als aparte webpagina’s op onze website. 

Ook de relevante passages uit alle boeken van Jozef Rulof waar we de arti-
kelen op gebaseerd hebben, zijn een integraal onderdeel van deze toelichting. 
Die passages zijn samen met de desbetreffende artikelen gebundeld in boek-
vorm en beschikbaar als de vier delen van ´Het Jozef Rulof Naslagwerk ,́ 
in de vorm van paperbacks en e-books. Bovendien is op onze website bij de 
meeste artikelen onderaan een link opgenomen naar een aparte webpagina 
met de bronteksten van dat artikel. 

Met het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beogen we bij 
te dragen aan een onderbouwd begrip van de eigenlijke boodschap van de 
schrijver. Die werd reeds door Christus verwoord met: Heb elkander lief. Op 
zielsniveau verklaart Jozef Rulof dat het gaat om de universele liefde die zich 
niet bezighoudt met het uiterlijk of de persoonlijkheid van onze medemens, 
maar zich richt naar zijn diepste kern, die Jozef de ziel of het leven noemt. 

Met hartelijke groet, 
Namens het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus, 
Ludo Vrebos 
11 juni 2020 
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Artikelenlijst 

De toelichting bestaat uit de volgende 140 artikelen: 
Hiernamaals 
1. Ons Hiernamaals 
2. Bijnadoodervaring 
3. Uittreding 
4. Sferen in het hiernamaals 
5. Lichtsferen 
6. Eerste lichtsfeer 
7. Tweede lichtsfeer 
8. Derde lichtsfeer 
9. Zomerland - Vierde lichtsfeer 
10. Vijfde lichtsfeer 
11. Zesde lichtsfeer 
12. Zevende lichtsfeer 
13. Mentale gebieden 
14. Hemel 
15. Gene Zijde 
16. Kindersferen 
17. Weide 
18. Sterven als overgaan 
19. De dood 
20. Geest en geestelijk lichaam 
21. Crematie of begraven 
22. Balseming 
23. Orgaandonatie en transplantatie 
24. Aura 
25. Fluïdekoord 
26. Euthanasie en zelfmoord 
27. Schijndood 
28. Geesten op aarde 
29. Duistere sferen 
30. Schemerland 
31. Land van haat en hartstocht en geweld 
32. Dal van smarten 
33. Hel 
34. Dante en Doré 
35. Engel 
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36. Lantos 
37. Meesters 
38. Alcar 
39. Zelanus 
40. Boeken over het Hiernamaals 
Reïncarnatie 
41. Onze reïncarnaties 
42. Herinneringen aan vorige levens 
43. Wereld van het onbewuste 
44. Aanleg talent gave 
45. Wonderkind 
46. Fobie en angst 
47. Gevoel 
48. Ziel 
49. Gevoelsgraden 
50. Stoffelijk of geestelijk 
51. Onderbewustzijn 
52. Dagbewustzijn 
53. Van gevoel tot gedachte 
54. Zonnevlecht 
55. Hersenen 
56. Overspannen en slapeloosheid 
57. Leren denken 
58. Gedachten van een ander 
59. Wat weten we zeker 
60. Wetenschap 
61. Psychologie 
62. Geestelijk-wetenschappelijk 
63. Universele waarheid 
64. Gevoelsverbinding 
65. Geliefden uit vorige levens 
66. Uiterlijke gelijkenis met onze ouders 
67. Karakter 
68. Persoonlijkheid 
69. Deelpersoonlijkheden 
70. Wil 
71. Zelfkennis 
72. Socrates 
73. Wedergeboren voor een taak 
74. Wedergeboren opperpriester Venry 
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75. Alonzo vraagt waarom 
76. Spijt wroeging berouw 
77. Goedmaken 
78. Wedergeboren als Anthony van Dyck 
79. Tempel der ziel 
80. Boeken over reïncarnatie 
Onze Kosmische Ziel 
81. Onze Kosmische Ziel 
82. Verklaring op zielsniveau 
83. Er bestaan geen rassen 
84. Stoffelijke levensgraden 
85. Mens of ziel 
86. Anti racisme en discriminatie 
87. Kosmologie 
88. Alziel en Albron 
89. Onze basiskrachten 
90. Kosmische splitsing 
91. Maan 
92. Zon 
93. Kosmische levensgraden 
94. Onze eerste levens als cel 
95. Evolutie in het water 
96. Evolutie op het land 
97. De vergissing van Darwin 
98. Ons bewustzijn op Mars 
99. Aarde 
100. Goed en kwaad 
101. Harmonie 
102. Karma 
103. Oorzaak en gevolg 
104. Vrije wil 
105. Rechtvaardigheid 
106. Ontstaan van de astrale wereld 
107. Schepper van licht 
108. Vierde Kosmische Levensgraad 
109. Het Al 
110. Animatie van onze kosmische reis 
Universiteit van Christus 
111. Universiteit van Christus 
112. Mozes en de profeten 
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113. Bijbelschrijvers 
114. God 
115. De eerste priester-magiër 
116. Het oude Egypte 
117. Piramide van Gizeh 
118. Jezus Christus 
119. Judas 
120. Pilatus 
121. Caiphas 
122. Gethsemane en Golgotha 
123. Apostelen 
124. Kerkelijke vertelsels 
125. Evolutie van de mensheid 
126. Hitler 
127. Joodse volk 
128. NSB en nationaalsocialisme 
129. Genocide 
130. Graden van Liefde 
131. Tweelingzielen 
132. Moederschap en vaderschap 
133. Homoseksualiteit 
134. Psychopathie 
135. Krankzinnigheid 
136. Het mediumschap van Jozef Rulof 
137. De Eeuw van Christus 
138. Lichtende toekomst 
139. Ultiem genezingsinstrument 
140. Directe-stemapparaat 
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Jozef Rulof 

Jozef Rulof (1898-1952) ontving allesomvattende kennis over het hierna-
maals, reïncarnatie, onze kosmische ziel en Christus. 

Kennis uit het hiernamaals 
Toen Jozef Rulof in 1898 in het landelijke ’s-Heerenberg in Nederland 

geboren werd, had zijn geestelijke leider Alcar al grote plannen met hem. 
Alcar was in 1641 overgegaan naar het hiernamaals, na zijn laatste leven 
op aarde als Anthony van Dyck. Sindsdien had hij een omvangrijke kennis 
opgebouwd over het leven van de mens op aarde en in het hiernamaals. Om 
die kennis op aarde te brengen, wilde hij Jozef ontwikkelen tot schrijvend 
medium. 

Nadat Jozef zich in 1922 in Den Haag had gevestigd als taxichauffeur, 
ontwikkelde Alcar hem eerst tot genezend en schilderend medium, om de 
trance op te bouwen die nodig was voor het ontvangen van boeken. Jozef 
ontving honderden schilderijen, en door de verkoop daarvan kon de uitgave 
van de boeken in eigen hand gehouden worden. 

Toen Alcar in 1933 begon met het doorgeven van zijn eerste boek, ‘Een 
Blik in het Hiernamaals’, gaf hij Jozef de keuze hoe diep de mediamieke 
trance zou worden. Hij zou Jozef in een zeer diepe slaap kunnen brengen en 
zijn lichaam overnemen om boeken te schrijven buiten het bewustzijn van 
het medium om. Dan zou Alcar vanaf de eerste zin zijn eigen woordkeus 
kunnen gebruiken om de lezer uit die tijd te verklaren hoe hijzelf de werke-
lijkheid had leren kennen op zielsniveau, waarbij het eeuwige leven van de 
menselijke ziel centraal staat. 

Een andere mogelijkheid was om een lichtere trance toe te passen, waarbij 
het medium tijdens het schrijven kon voelen wat er geschreven werd. Dat zou 
Jozef in staat stellen om geestelijk mee te groeien met de doorgegeven kennis. 
Maar dan moest de opbouw van de kennis in de boekenreeks wel afgestemd 
worden op de geestelijke ontwikkeling van het medium. En dan kon Alcar 
de verklaringen op zielsniveau pas geven als ook het medium daaraan toe 
was. 

Jozef koos voor de lichtere trance. Hierdoor was Alcar wat beperkt in de 
woorden die hij in de eerste boeken kon gebruiken. Hij liet dit Jozef ervaren 
door in trance het woord ‘Jozef ’ neer te schrijven. Op datzelfde moment 
werd Jozef uit trance wakker, omdat hij zich geroepen voelde. Om dit te 
voorkomen, koos Alcar de naam ‘André’ om de ervaringen van Jozef in de 
boeken te beschrijven. Alcar wijzigde of omzeilde ook andere namen en om-
standigheden in ‘Een Blik in het Hiernamaals’, zodat Jozef in trance kon 
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blijven. Zo komt de lezer in dit eerste boek wel te weten dat André getrouwd 
was, maar niet dat dit in 1923 gebeurde en dat zijn vrouw Anna heette. 

Om in harmonie te blijven met het gevoelsleven van Jozef liet Alcar zijn 
medium alles wat in de boeken werd beschreven eerst zelf beleven. Daartoe 
liet Alcar hem uit zijn lichaam treden, zodat Jozef de geestelijke werelden van 
het hiernamaals zelf kon waarnemen. De boeken beschrijven hun gezamen-
lijke reizen door de duistere sferen en de lichtsferen. Jozef zag dat de mens na 
zijn overgang op aarde terechtkomt in de sfeer die bij zijn gevoelsleven hoort. 

Hij was in uitgetreden toestand ook getuige van vele overgangen op aarde. 
Door de beschrijving hiervan wordt in de boeken vastgelegd wat er precies 
met de menselijke ziel gebeurt bij crematie, begraven, balseming, euthanasie, 
zelfmoord en orgaantransplantatie. 

Jozef leert zijn vorige levens kennen 
De naam André werd door Alcar gekozen, omdat Jozef die naam ooit 

gedragen had in een vorig leven in Frankrijk. Toen was André een geleerde, 
en de toewijding om alles grondig te onderzoeken kon helpen om het verkla-
ringsniveau van de boeken stap voor stap te verdiepen. 

Zo kon Jozef in 1938 het boek ‘De Kringloop der Ziel’ ontvangen van 
meester Zelanus, een leerling van Alcar. Hierin beschreef Zelanus zijn vo-
rige levens. Hij liet hiermee zien hoe al zijn ervaringen in zijn vorige levens 
uiteindelijk zijn gevoelsleven hebben opgebouwd, en ervoor zorgden dat hij 
steeds meer kon aanvoelen. 

In 1940 was Jozef ver genoeg ontwikkeld om het boek ‘Tussen Leven en 
Dood’ te beleven. Hierdoor leerde hij Dectar kennen, zijn eigen vorige leven 
als tempelpriester in het oude Egypte. Dectar had zijn geestelijke krachten in 
de tempels hoog opgevoerd, waardoor hij intense ervaringen in uitgetreden 
toestand kon beleven, en daarnaast zijn aardse leven niet verwaarloosde. Die 
krachten waren nu nodig om de ultieme graad van mediumschap te berei-
ken: het kosmische bewustzijn. 

Onze kosmische ziel 
In 1944 was Jozef Rulof als ‘André-Dectar’ zover ontwikkeld dat hij samen 

met Alcar en Zelanus geestelijke reizen door de kosmos kon beleven. Door 
de beschrijvingen van die reizen in de boekenreeks ‘De Kosmologie van Jozef 
Rulof ’ werd de hoogste kennis uit het hiernamaals op aarde gebracht. 

Nu konden de meesters Alcar en Zelanus eindelijk de werkelijkheid be-
schrijven zoals zij die voor zichzelf als waarheid hadden leren kennen. Nu 
pas konden ze woorden en begrippen gebruiken, die de kern van onze ziel 
beschrijven en hiermee het wezen van de mens onthullen. 

In de kosmologie verklaren de meesters op zielsniveau waar wij vandaan 
komen en hoe onze kosmische evolutie begon doordat onze ziel zich af-
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scheidde van de Alziel. André-Dectar leerde nu zijn vorige levens op an-
dere planeten kennen, en de gigantische ontwikkelingsweg die zijn ziel heeft 
doorlopen om van een ijle cel op de eerste planeet in de ruimte tot het leven 
op aarde te evolueren. 

Daarnaast bezocht hij met de meesters de hogere kosmische levensgraden 
die ons wachten na onze aardse levens. De kosmologie beschrijft waar we 
naartoe gaan, en op welke wijze onze levens op aarde hierin noodzakelijk 
zijn. Dit werpt een kosmisch licht op de zin van ons leven en het wezen van 
de mens als ziel. 

De Universiteit van Christus 
De meesters konden al de kosmische graden bereizen en deze ultieme ken-

nis doorgeven, omdat ze zelf geholpen werden door hun orde van leraren. 
Deze orde wordt ‘De Universiteit van Christus’ genoemd, omdat Christus de 
mentor van deze universiteit is. 

In zijn leven op aarde kon Christus deze kennis niet doorgeven, omdat de 
mensheid daar toen niet aan toe was. Christus werd al vermoord voor het 
weinige dat hij heeft kunnen zeggen. Maar hij wist dat zijn orde deze kennis 
op aarde zou brengen, zodra er een medium geboren kon worden, dat hier-
voor niet meer omgebracht zou worden. 

Dat medium was Jozef Rulof, en de boeken die hij ontving luidden een 
nieuwe tijd in: ‘De Eeuw van Christus’. Christus zelf had zich moeten be-
perken tot de kern van zijn boodschap: de onbaatzuchtige liefde. In de Eeuw 
van Christus konden Zijn leerlingen door Jozef Rulof tekst en uitleg geven 
hoe we door het geven van universele liefde onszelf in gevoel verhogen en 
hierdoor hogere lichtsferen en kosmische levensgraden bereiken. 

In opdracht van zijn meesters richtte Jozef in 1946 Stichting De Eeuw van 
Christus op, om de boeken en schilderijen te beheren. In datzelfde jaar reisde 
hij naar Amerika om zijn ontvangen kennis daar bekend te maken, in sa-
menwerking met zijn geëmigreerde broers. Hij hield er net als in Nederland 
trancelezingen en schilderdemonstraties. 

Terug in Nederland gaf hij naast de honderden trancelezingen ook jaren-
lang contactavonden, om vragen te beantwoorden van lezers van de boeken. 
In 1950 kon meester Zelanus de biografie van Jozef met als titel ‘Jeus van 
Moeder Crisje’ schrijven met de naam ‘Jozef ’ en de jeugdnaam ‘Jeus’, zonder 
de trance te doorbreken. 

De meesters wisten dat de mensheid de Universiteit van Christus nog niet 
zou aanvaarden, ondanks alle doorgegeven kennis en inspanningen van Jo-
zef. De wetenschap zal alleen een bewijs van het leven na de dood aanvaar-
den, als dat zonder een menselijk medium tot stand komt, zodat beïnvloe-
ding door de persoonlijkheid van het medium uitgesloten kan worden. 
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Dat bewijs zal worden geleverd door wat de meesters het ‘directe-stem-
apparaat’ noemen. Ze voorspellen dat dit technisch instrument een directe 
communicatie tussen de mens op aarde en de meesters van het licht zal bren-
gen. Op dat moment zullen Jozef en andere meesters vanuit het hiernamaals 
de wereld kunnen toespreken, en de mensheid het geluk kunnen geven van 
het zekere weten dat we als kosmische ziel oneindig leven. 

Om zich op deze taak voor te bereiden, is Jozef in 1952 naar het hierna-
maals overgegaan. Meester Zelanus had al op het einde van zijn boek ‘Gees-
telijke Gaven’ vermeld dat Jozef en de meesters zich na de overgang van Jozef 
niet meer tot menselijke mediums zullen richten, omdat de ultieme kennis 
uit het hiernamaals al te vinden is in de boeken die Jozef tijdens zijn aardse 
leven mocht ontvangen. 
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„Zijn woorden, onze namen en onze vragen zullen ééns in een boek door de 
wereld gaan, zodat ook anderen eruit kunnen leren en de weg vinden naar 

God.” 
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Voorwoord 

(door C.C.M. Bruning) 
Geachte lezer of lezeres, 

Het zij mij vergund bij de verschijning van dit boek, dat de titel ‘Vraag en 
Antwoord’ draagt, enkele bijzonderheden te vermelden. Het is geen literair 
product, doch het is een niet alledaags boek, dat door veler medewerking tot 
stand kwam. 

Het „gesproken” woord is echter niet altijd in precies dezelfde vorm weer 
te geven, als wanneer dit woord in „boekvorm” tot de mens wordt gebracht. 

Dit boek wil namelijk ook diegenen bereiken, die niet het voorrecht had-
den, de contactavonden bij te wonen. 

Er is dus naar gestreefd, de „inhoud”, die Jozef legde in zijn gesproken 
woord tot – zoals hij hen gaarne noemde – zijn „kinderen”, nauwkeurig te 
benaderen in ‘Vraag en Antwoord’. 

In de jaren 1945-’52 hield Jozef Rulof – bekend door zijn vele boeken, 
lezingen, schilderijen en eertijds ook door zijn feilloze diagnoses en frap-
pante genezingen, hetgeen hij alles door zijn „meesters” deed – wekelijks zijn 
„contactavonden” in het gebouw „Ken U Zelven” in de De Ruijterstraat 41, 
te ’s-Gravenhage. 

Er bestond inderdaad een geestelijk contact tussen hem en zijn toehoorders 
(tussen haakjes in eerste druk: sters), maar hij was ook in verbinding met zijn 
meesters van het licht aan Gene Zijde. Deze samenkomsten waren echter 
geen tranceavonden. 

Onder zijn gehoor bevonden zich vanzelfsprekend mensen, die met hun 
vragen op velerlei gebied rondliepen. 

Jozef moedigde zijn mensen aan, hun vragen naar voren te brengen op die 
avonden. Zo werden langzamerhand de vragenstellers en vragenstelsters uit 
hun tenten gelokt. De vragen werden schriftelijk gesteld en vóór de aanvang 
der bijeenkomst voor Jozef ter beantwoording klaargelegd. Ook werden wel 
vragen uit het publiek mondeling naar voren gebracht tijdens zo’n avond. En 
Jozef was altijd gereed met het antwoord. 

Bovendien zijn de aanvullingen hierop, door meester Zelanus gegeven, 
van onschatbare waarde. 

Dit uitzonderlijke boek dankt dus zijn ontstaan aan de vele vragen der 
bezoekers van genoemde contactavonden. 

In opdracht van meester Zelanus – welke naam u, geachte lezer of lezeres, 
in de boeken, door Jozef Rulof geschreven, zult kunnen terugvinden – heb 
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ik de vragen, die gedurende de beide winterseizoenen 1949-’50 en 1950-’51 
werden gesteld, mogen rubriceren, evenals de antwoorden, door Jozef Rulof 
op deze vragen gegeven. U leest dus in dit boek hetgeen op die avonden 
werd besproken. Velen zijn dan ook met dankbaarheid vervuld geworden 
door de wijsheid en de waarachtigheid, die hun op zulke avonden werden 
geopenbaard. 

En ... u kunt met de inhoud van die antwoorden al dan niet instemmen ... 
u zult een dergelijk boek geen tweede maal aantreffen. 

Ik hoop, dat de lezers de geestelijke rijkdom van hetgeen in dit boek wordt 
geboden, zullen kunnen aanvoelen en er zich in zullen willen verdiepen. 

Meester Zelanus zei meermalen tot zijn gehoor, bij monde van zijn in-
strument Jozef Rulof: „Als ik slechts één mens bereik, is mijn moeite niet 
tevergeefs.” 

Ik echter wens vurig, dat door dit boek meerderen innerlijk zullen worden 
bereikt, want verruiming naar de geest te kunnen schenken, zal alleszins de 
moeite en de inspanning waard zijn van de mens Jozef Rulof en van diege-
nen, die door het stellen en het formuleren van hun vragen, medewerkten 
aan het tot stand komen van ‘Vraag en Antwoord’. 

Titel, ondertitel zowel als bandontwerp werden geheel uitgevoerd volgens 
de aanwijzingen, die Jozef Rulof visionair ontving op één der contactavon-
den en die hij toen meteen aan zijn gehoor doorgaf. Mejuffrouw Rie Rein-
derhoff heeft haar beste krachten aan de bandillustratie gewijd. 

Hoewel Jozefs hartewens, het boek ‘Vraag en Antwoord’ nog te zien uit-
komen tijdens zijn leven, niet in vervulling ging, ben ik toch verheugd, dat 
nu het tijdstip is aangebroken, waarop dit boek zijn reis over de wereld kan 
aanvangen. 

Moge eenieder van u daartoe medewerken en moge dit geesteskind ván 
velen rijkdom en vrijheid naar de geest brengen vóór velen. 

’s-Gravenhage, 
Najaar 1962 
C.C.M. Bruning 
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Contactavonden 

gehouden in het gebouw 

‘Ken U Zelven’ 

De Ruyterstraat 41 te Den Haag 

vanaf 7 september 1949 tot 1 juli 1951 

door Jozef Rulof 

De eerste vraag, welke door de heer Reitsma werd gesteld, was als volgt: 
„In het boek ‘Zielsziekten, van Gene Zijde bezien’, zegt meester Alcar: Wie 
kent zichzelf? Wie kan zeggen: Ik ben geestelijk normaal? Nu, mijnheer 
Rulof, laat ons eerlijk opbiechten: Wij kennen onszelf niet en geestelijk zijn 
wij nog verre van normaal, want anders zouden wij immers in harmonie 
moeten zijn met het leven van God. Wij aan deze zijde, zo gaat meester Al-
car in zijn boek verder, kennen normale en abnormale mensen, bewuste en 
onbewuste krankzinnigheid. De mens die denkt, dat hij bewust en geestelijk 
gezond is, is de normale of de bewust krankzinnige. De onbewust krankzin-
nigen, wier dagbewuste ‘ik’ zoek is, zitten opgesloten in de krankzinnigen-
gestichten, hoewel juist dezen de allergevoeligsten zijn, wat toch ook weer 
zwakte betekent, want anders zouden zij hun dagbewustzijn niet verliezen, 
terwijl de bewust krankzinnigen vrij rondlopen. Tot deze laatste groep be-
horen wij. Nu is mijn vraag: Zijn wij, die toch volgens u gevoelig zijn, reeds 
door die abnormale krankzinnigheid heengegaan, of moeten wij dat stadium 
nog doormaken in de volgende incarnatie?” 

Na het voorlezen van deze vraag vroeg Jozef Rulof onze vragensteller: „U 
zegt, dat u gevoelig bent? Maar wie zegt u, dat u gevoeligheid bezit?” 

Antwoord van J. Reitsma: „Dat heeft u zelf eens tegen mij gezegd.” 
Hierop kregen wij het antwoord van Jozef Rulof. Hij zei: 
„Luister, mijnheer, ik zal u verschillende voorbeelden geven en eerst dan 
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begrijpt u, wat ik toen bedoeld heb. In de eerste plaats, wát is gevoeligheid? 
Welke gevoeligheid bedoelen wij hier? Waarvoor zijn wij gevoelig? Voor uw 
dagelijks leven? Voor de maatschappij? U voelt zeker reeds, dat wij nu met 
verschillende graden voor de „gevoeligheid” hebben te maken. Graden dus, 
die ons regelrecht naar de hoogste gevoeligheid sturen en die wij uiteindelijk 
hebben te overwinnen en ons moeten eigen maken. Deze vraag is kosmisch 
diep. De mens zegt: Ik ben gevoelig, maar hij weet nu nog niet, wat dit 
heeft te betekenen voor hemzelf en voor honderdduizenden toestanden, toe-
standen, waardoor wij leven, waardoor wij met deze maatschappij hebben te 
maken en waardoor wij deel uitmaken van een machtig goddelijk geheel. En 
nu voelt u meteen, waarheen ik wil en waarheen onze gevoeligheid ons leven, 
onze ziel, de geest en de persoonlijkheid stuurt; maar hetgeen voor het god-
delijke in de mens nu, het vader- en moederschap is en altijd zal zijn! 

Nu kunt gij allen nieuwe vragen stellen, maar dan betreden wij, u gelooft 
het niet, maar ik zal u dit thans bewijzen, de „Wijsgerige Stelsels” voor ons 
gevoelsleven, voor kunsten en wetenschappen, voor alles; voor vriendschap, 
broederschap, vader- en moederzijn vooral, voor het schrijven van een boek, 
voor het maken van een schilderij; daarvoor verbruiken wij nu onze „gevoe-
ligheid”, maar dit is nog niet, wat u eigenlijk wilt weten. Ik zeg u dit, om u 
duidelijk te maken, wat er zoal naar voren treedt door het woord „gevoel” ... 
aan te raken, en dit op onszelf toe te passen. 

Hoe ingewikkeld het nu wordt, moet u duidelijk worden, als ik zeg, dat 
wij bewuste (tussen haakjes in eerste druk: en daar hebt u het over) ... en 
onbewuste gevoeligheid bezitten en kunnen beleven, ziekelijke gevoeligheid 
dus en abnormale en hierna de normale gevoeligheid voor het leven op aarde, 
voor alles wat ik zo-even naar voren bracht. Ik bepaal mij thans tot die éne 
graad, de ziekelijke gevoeligheid; vanzelfsprekend staan wij direct voor de 
andere graad en vraag ik u allen: Wie van u is er bewust, bewust in dit leven 
en geestelijk, dus normaal gevoelig? Wel, geeft u mij nu eens antwoord, hier-
door kunt ge allen iets leren.” 

De mensen denken, één voor één denkt het te weten. Prachtige vragen ko-
men er opnieuw aan de orde en Jozef lacht, geeft ze telkens: „Nee, dame, dat 
is het nét niet!” „Nee, mijnheer, ook u bent ernaast, u allen bezit nog niets 
van de normale geestelijke gevoeligheid ... !” „Niets ..., dame” ... zegt Jozef 
tegen iemand in de zaal ... „Niets? Kan dat?” 

Weer denken de mensen en dan zegt iemand: „Ik zou toch wel denken, dat 
er karaktereigenschappen in mij leven, die afstemming vinden op iets, dat 
normaal is en met Gene Zijde heeft te maken, ook al verbeeld ik me niets en 
weet ik zeer zeker, dat ik nog aan al dat geestelijke moet beginnen.” 
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Jozef kijkt naar de dame in de zaal en geeft haar: „Mevrouw, als u zo door-
gaat, bezit u eigenlijk al alles voor dat geestelijke normale leven, voor deze 
gevoeligheid; want eerlijk is eerlijk, ik buig mijn hoofd voor uw openhartig-
heid, daarvan kunnen wij weer leren. Maar u hebt gelijk! Zeker is, dat wij 
mensen geestelijke gevoeligheid bezitten voor onze karakters, voor trekken 
dus, die deel uitmaken van onze persoonlijkheid, maar nu staan wij voor 
ons woordenboek en stellen opnieuw vragen. Immers, wat hebben wij om 
te beginnen bijvoorbeeld van: welwillendheid, hartelijkheid, vriendschap, 
zusterliefde, broederliefde? Bezit onze plichtsbetrachting die gevoeligheid, 
die alléén voor Gene Zijde fundamenten legt om daar verder te gaan? Wat 
bezitten wij van de „moederliefde”, het „vaderschap” ... van de ... gaat u nu 
eens verder en volg het woordenboek ... wat hebt u dan voor al uw karakter-
trekken? Nu is bijna elk woord een karaktertrekje voor onze persoonlijkheid, 
voor die normale, christelijke, ruimtelijke, geestelijke en goddelijke gevoelig-
heid, waar het hier om gaat. Wat hebben wij van al deze karaktertrekken, die 
direct op de maatschappij afstemming vinden, de taak voor uw leven hier?” 

Ja ... daar zitten wij nu, allen weten het ineens. Jozef Rulof plaatst ons al-
len, tweehonderd mensen, mannen en vrouwen, voor deze feiten, nuchter is 
het. Hij zegt: 

„U ziet het, vaders en moeders, kinders van Onze Lieve Heer ... hoe dood-
eenvoudig het is, maar de mens denkt daar niet aan. U hoort het nu, mijn-
heer Reitsma, wat u hierdoor aantrekt, naar voren brengt. Ik kan in vijf 
minuten uw vraag beantwoorden, volgens het boek ‘Zielsziekten van Gene 
Zijde bezien’ ... maar weet u dan alles? Is het niet de moeite waard om uzelf 
thans af te vragen: Wat heb ik aan mijn eigen gevoeligheid? Snauwt u, mijn-
heer? Slaat u en trapt u nog? Ga hier dan weg, want u hebt dan niets aan deze 
avonden. Mevrouw, hoe bent u in uw dagelijkse omgang? Snibbig? Kort? 
Hard? Vlug kwaad? Sluit u zich zomaar ineens volkomen om iets af en kan 
men u dan niet meer bereiken? Valt er met u te praten? U hoort het weer, dat 
zijn de karaktertrekken van onze persoonlijkheid en die alle vragen om de 
geestelijke gevoeligheid, die tenslotte ons allen naar de „liefde” stuurt, niets 
anders is en wil zijn, en dus met de ruimte, ons leven achter de kist, verbin-
ding krijgt. Is dat wat, dames, heren? Dit had u zeker niet verwacht? En nu 
de eigenlijke vragen. 

Neen, mijnheer Reitsma, bewust en normaal bent u nog niet. Niemand 
onder u is geestelijk bewust. Geen mens! Ook al weet u veel door de boeken 
van de meesters, geestelijk normaal bent u niet. Wij zijn de zieken van geest, 
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mijnheer Reitsma, die in de maatschappij kunnen rondwandelen en de echte 
zieken, de onbewust krankzinnigen, heeft men opgesloten. Het is dus zo, 
dat al die mensen, al die krankzinnigen bezig zijn, om door hun ziekten 
zichzelf naar een hoger stadium voor hun gevoelsleven op te trekken. Zij zijn 
voor de maatschappij bezweken. Nu kan ík ú weer vragen stellen. Dame en 
mijnheer ... denkt u, dat u niet meer krankzinnig zou kunnen worden? Bent 
u zeker van uzelf? Kent ge uzelf? Neen, ook dat kan ik u bewijzen. Hier een 
voorbeeld. 

Verleden week, in Amsterdam ... stelde iemand meester Zelanus ongeveer 
dezelfde vraag. En toen hoorde men daar: ‘Kent ge uzelf?’ ‘Neen’, was het 
antwoord. ‘Wordt u nooit meer krankzinnig, nu u dit alles weet?’ Het ant-
woord van een dame uit de zaal, kwam: ‘Neen, zou ik denken, nu ik dit alles 
weet, meester.’ Meester Zelanus zei nu: „U allen bent nog onbewust. Indien 
gij deze wetten zou willen beleven zoals André dat heeft moeten aanvaarden, 
stond u allen weer voor het bezwijken.” 

Ziet u, dames en heren, dit is het antwoord. Hoe gevoelig bent u nu voor 
deze wetten? Hoeveel gevoeligheid bezit u ervoor? Het gaat nu niet om uw 
maatschappij, maar om de levenswetten van God, voor uw ziel, geest en 
persoonlijkheid. Zeker, u bent reeds door de maatschappelijke krankzinnig-
heid heengegaan, u bent allen bezig om u thans de geestelijke gevoeligheid 
eigen te maken, wat nu nog stoffelijk bewustzijn is en betekent; en ook niets 
anders kan zijn, omdat u nog niet geestelijk bewust bent. Is dit nu niet dui-
delijk? Niet machtig natúúrlijk, wanneer u wilt denken? En dit alles hebt 
gij u nog eigen te maken. Wel, de zieken van geest zijn nu de gezonden, de 
natuurlijken, want wij allen, gij hebt dat ook te bewijzen, zijn „bezig”. Vroeg 
of laat staat ge voor een hogere graad voor uw gevoelsleven en dan komt 
het bezwijken. Is dit niet waar? Dan valt u, u bezwijkt, want u verliest dit 
nietszeggende „Ikje”, u bent „bezig” om u iets anders eigen te maken en dat 
kost u uw levensbloed, levenskracht ... alles van uw beste „ik” en dat moet 
u nu overwinnen. Dát nu doen de krankzinnigen, de psychopaten, de half-
bewusten in deze maatschappij. Wat doen de onbewusten voor een taakje in 
dit leven? De één kan het, de ander nog niet en nu ziet u de gevoeligheid van 
de mens, het sensitieve. Voor de geestelijke gaven komen wij nu voor de „me-
diamieke” sensitiviteit te staan – indien ik mij zelf wil volgen – en daarvoor 
hebben wij gevoel, warmte, plichtsbetrachting nodig, nu bewijzen wij, wie en 
wat wij zijn! En daaraan, mijnheer, stellen wij de persoonlijkheid vast, daar 
geven we ons gevoel nu voor, waar het ons en u hier om gaat ... Gene Zijde 
... Golgotha! De sferen van licht, de wetten van de ruimte ... uiteindelijk: de 
God in ons! 

Bent u nu tevreden? Dan dank ik u. Hebt u hierover nog vragen, dan ben 
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ik bereid om met u door deze maatschappij te wandelen, dames en heren, 
want nu valt er iets te leren. De meesters kunnen hierover wijsgerige boeken 
schrijven; een vijftigtal zeker en dan nog weten wij er niet alles van, zó diep is 
nu één karaktertrekje voor de mens, voor al zijn voelen en denken. Is het niet 
machtig? Neem bijvoorbeeld de kunst. Wat bespeelt u? Speel eens, dan zal ik 
u zeggen, welke gevoeligheid u voor uw instrument bezit en tot welke levens-
graad voor deze gevoeligheid u zelf behoort. Ik kan u dan dadelijk zeggen: 
houd op, vriend, ge bereikt niets. Of: ga ernstig verder, u bereikt uw doel. Is 
dit voor de kunstschilder niet precies hetzelfde beeld? Wat wilt u bereiken in 
uw kunst? Hoe is de bezieling van uw smeertjes? Wat zegt de maatschappij 
ervan? Is dit niet uw naamkaartje, dat daar aan de muur hangt? Nonsens 
soms? Begin er maar aan en u weet het direct. Dit, wat ik u mocht verklaren, 
zijn de „levensgraden” voor ons „gevoelsleven” en niets anders!” 

Mijnheer Reitsma is tevreden, en allen kunnen hun hoofden buigen, de 
mens begint te denken. 

Nog over deze vraag: „Mijnheer Rulof, bereiken wij deze gevoeligheid 
door onze reïncarnaties?” 

Jozef Rulof zegt: „Ja, dame ... juist door de wedergeboorte komen wij ver-
der. Elk leven schenkt ons nieuw bewustzijn. Maar ... denkt u even na en u 
komt alweer voor duizenden andere vragen. U wordt bijvoorbeeld bij hon-
derd procent katholieke mensen geboren. Dan hebt u de katholieke kerk te 
aanvaarden. Voelt u dit? Ziet u, wat leert u dan bij die ouders van deze wet-
ten, die u niet mag en niet kunt leren, want dat is duivels gedoe? Wat nu? Ik 
wil u duidelijk maken, dat de mens in één leven eigenlijk niets leert en dat u 
meerdere levens nodig hebt, om u die geestelijke gevoeligheid eigen te ma-
ken. Aanvaard het, miljoenen levens hebt u nodig en die krijgt u van God, 
omdat wij „ZIJN” Universums hebben te overwinnen. Ik herhaal dus nog 
even ... voor die dame daar in het hoekje van de zaal ... elkeen bezit nu reeds 
geestelijke gevoeligheid, maar de overheersende karaktertrekken moeten nog 
voor die sfeer als geestelijke wereld, die Gene Zijde is, ontwaken. En wat is 
nu gevoel? Weet u dit nu? Neen, dat heb ik nog niet verklaard. Gevoel is ... 
van uzelf datgene geven, waardoor uw voelen en denken, uw daad, nu komt 
het ... geestelijke afstemming krijgt op de – voor ons dus – sferen van licht, 
om van een ruimtelijke gevoeligheid nog niet te spreken, want deze gevoelig-
heid is nu kosmisch bewust.” 

Een dame zegt nu: „Dát hebben de meesters?” 
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„Juist, dame ... dát hebben en bezitten de meesters, want anders hadden zij 
mij nooit deze wijsheid kunnen schenken. Aan Gene Zijde bezitten wij één 
gevoel en dat is, dame?” 

De dame zegt: „Uiteindelijk, liefde ...”. 

Jozef geeft haar direct: „Prachtig, dame, dat is het en nu begrijpt u, waar-
heen de gevoeligheid ons voert. Er is een dik boek over te schrijven, doch dat 
is nu hier de bedoeling niet, maar je zou zo zeggen? Alleen nog dit ... als het 
laatste woord: alles is goddelijk gevoel ... en wij mensen moeten ons en al 
het leven moet zich dit goddelijke gevoel eigen maken en dat is alleen door 
de wedergeboorte, het vader- en moederschap mogelijk. Hierdoor, mannen 
en vrouwen, is het vader- en moederschap ook het allerheiligste op Aarde, in 
en vóór de mens. Wil ik nu elk van u duidelijk maken hoe uw gevoelsleven 
is, dan moet ik uw persoonlijkheid ontleden en daar bent u wel wat angstig 
voor ...” 

Men hoort nu mompelen: „Neen, begin maar.” 

Jozef zegt direct: „Dat zoudt ge wel willen, dame, maar ik doe het niet, 
lekker ... !” 

Gelach; de mens hier voelt zich gelukkig en weet: dit is geestelijke ont-
spanning, want Jozef Rulof kent de wetten en kijkt door ons leven en door 
dat van de ruimte heen. Door zijn boeken heeft hij dit bewezen. 

Iemand laat dit machtige probleem nog niet los en zegt nog: „Ja, wanneer 
zijn wij nu waarachtig? Wanneer dienen wij voor Christus?” 

Het is om te duizelen wat Rulof hoort, en hij zegt: „Mijnheer, dat zijn weer 
andere problemen, ze hebben hiermee te maken, doch het zijn één voor één 
Universele stelsels. Ja, wanneer zijn wij nu waarachtig? Eerst dan, wanneer 
wij die geestelijke gevoeligheid bezitten en ernaar handelen. Ik wilde dat 
u een „Kant” was, dan gingen wij erop door, doch dán tot de ruimtelijke 
waarachtigheid, want het is dáár, waar de wetten werden geboren, die wij ons 
door onze levens eigen maken! Breng al uw eigenschappen tot de stralende 
ruimte, mensen, dan zult gij vanzelfsprekend die ruimte overwinnen en eerst 
dan bent u waarheid, liefde, rechtvaardigheid, álles van ons woordenboek 
voor uw godheid in u!” 



29

Hier volgen nu de vragen van een dame, die blijkbaar nog niet in de leer 
van de meesters van Gene Zijde was doorgedrongen ... Ze vroeg: „Bidden, 
veel bidden, lees ik in de boeken ‘Zielsziekten’ en ‘Een Blik in het Hierna-
maals’, door u geschreven, terwijl u op een van uw lezingen over het onder-
werp bidden zei: bidden helpt niet. Een vrouw ging bidden, omdat zij nog 
steeds geen kinderen had. Ze liet de ene kaars na de andere branden. Zij 
kreeg echter een misgeboorte te beleven. U zei toen: dat was nu voor haar 
bidden en voor de kaarsen! Dat klopt toch niet met hetgeen u in ‘Zielsziek-
ten’ en in die andere boeken schrijft? Want in die André zie ik u persoonlijk. 
En wie is die Alcar? Is dat soms een astrale geest? Maakt u mij dat alstublieft 
eens duidelijk.” 

En de tweede vraag: „Op uw lezing heeft u gesproken over de mens, over 
de eerste mensen. Dat zouden volgens de Bijbel Adam en Eva moeten zijn. 
Die Adam en Eva zijn ineens als grote mensen op de wereld gekomen. U zei: 
de mens heeft zich langzaam ontwikkeld, uit plasma. Hoe moet dan die eer-
ste baby zich hebben geholpen, want een pasgeboren kind is toch hulpeloos? 
Daar is toch altijd een moeder voor nodig? Maar waar komt dan die eerste 
moeder vandaan? En de eerste vader? Moeder en vader zijn toch nodig om 
kinderen te krijgen. Maar de allereerste vader en moeder zijn toch ook baby’s 
geweest. Hoe zijn die dan groot gekomen?” 

Jozef Rulof antwoordde op deze vragen: „In de eerste plaats, dame, kunt u 
alles omtrent uw vragen vinden in de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ 
... Indien u ze zelf niet kunt kopen, kunt u gebruik maken van onze biblio-
theek; daar kost een boek u enkele centen per week. Ook in de boeken ‘Het 
Ontstaan van het Heelal’ leest u over de menselijke ontwikkeling en dan 
behoef ik u niets meer te zeggen. Mochten er dan weer andere vragen zijn, 
dan komt u terug en krijgt u antwoord. Omdat de meesters ons die boeken 
hebben geschonken, moet u allen de moeite doen, om ze te lezen. Maar over 
het onderwerp „bidden” dit: wanneer – moet ge u zelf eerst afvragen – kan 
ik, moet ik en mag ik bidden? Wanneer zijn wij mensen in staat om geeste-
lijk, ruimtelijk én goddelijk te bidden, hetgeen wil zeggen: wanneer kunnen 
die gebeden geestelijk, ruimtelijk en goddelijk worden verhoord? Indien gij 
als mens de „wet”, de scheppingsdaad dus, gaat beleven en deze daad, als wet 
van God dus, harmonisch wilt beleven, ... kunt u bidden. Maar nu komt er 
geen „verhoring” van uw „gebed”, uw voelen en denken, want gij zijt in har-
monie met de ruimte, voor uw geestelijk leven. Nu behoeft gij niet te bidden, 
het gebeurt! Dat zijn wetten, mevrouw ... goddelijke wetten. Maar de mens 
bidt voor alles en nu is dit bidden vragen ... waar of niet? Men vraagt om 
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geluk, om wat liefde, om wat al niet! Hier bad de moeder om een kind en ze 
kreeg haar kind aan stukken en brokken te zien en had dit te aanvaarden. 
Heeft God dat bidden, dat toch met „Hem” heeft te maken, niet willen ver-
horen? Niet gehoord? Dat kan toch immers? 

Maar alles is anders, indien u deze wetten kunt aanvaarden. U kunt nóg 
om en voor alles bidden, mevrouw, als u maar niet bidt, om uw kind te 
mogen behouden als het móét sterven; nu wordt uw gebed niet verhoord, 
want dit is niet mogelijk. Waarom niet? Omdat uw kind niet dood is. Het 
leven gaat óf naar Gene Zijde, óf uw kind keert terug tot de Aarde en nu 
valt er niets te bidden. Nu kan God dit gebed niet verhoren. Is dit iets voor 
uw leven? Wij hier hebben deze wetten moeten aanvaarden. Waarlijk, dame, 
ik ben die André. Ik heb die wetten mogen zien. Ik heb ze mogen beleven, 
omdat ik uit mijn organisme treed en meester Alcar – mijn Gids is dat – mij 
naar die goddelijke wetten bracht, waardoor ik alles kon aanvaarden. Ik be-
greep toen, wanneer ik kon en mocht bidden. Wij nemen u uw bidden niet 
af, maar de meesters leren ons, wanneer wij mogen bidden en kúnnen bidden 
voor onszelf. Voor al uw problemen kunt u dus bidden, doch niet één gebed 
wordt er verhoord ... omdat die zaken met leven en dood, met uw evolutie 
hebben te maken, hetgeen thans universele betekenis krijgt en nu heel iets 
anders is! 

Voelt u het machtige verschil? Begrijpt u nu, dat wij, (tussen haakjes in 
eerste druk: ik dan), uw bidden niet wegnemen, maar dat gij voor uzelf moet 
uitmaken, wanneer u kunt bidden? Bijvoorbeeld ... Heel de mensheid bad 
tot God om Mussolini tegen te houden, dat hij niet naar Abessinië zou gaan, 
want men was al angstig en voelde bewust: dat wordt oorlog! Miljoenen 
mensen baden en dat kleine kereltje, die Italiaan, ging toch, was sterker dan 
miljoenen gebeden. Zegt u dat niets? Begrijpt u dit niet, dame? Lees nu dan 
het boek ‘De Volkeren der Aarde’ en u krijgt antwoord op de vraag, waarom 
Mussolini ging en waarom al die gebeden door God niet werden verhoord. 
U hoort het, alles is te beantwoorden, jazeker, de meesters zijn daartoe in 
staat en het zijn thans levenswetten. Moet dus een mens sterven, dame ... 
dan kunt u kaarsen laten branden zoveel u wilt, die mens sterft! En dat is 
nu geen sterven, maar evolutie. De ziel als geest gaat verder en keert tot God 
terug. Voor duizenden zaken zult u nu dus niet meer bidden en daarvoor 
behoeft u ook niet meer te bidden, omdat een gebed u niet tot de Hemelen 
kan brengen. Wij mensen hebben daarvoor te werken en te leven. Dit is het 
goddelijke antwoord! Is het u duidelijk, dame?” 

Antwoord: „Ik dank u, mijnheer Rulof, ik zal erover denken.” 
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„Dat van Adam en Eva, dame, leest u in het boek ‘Het Ontstaan van het 
Heelal’ en dit gaat u nu lezen. U leest dan, mevrouw ... dat God geen luier-
tjes kent en dat die Adam en Eva uit het paradijs slechts gedachten zijn; een 
schoon maar naïef verhaaltje is het en niet meer in staat, om ons in 1950 nog 
te bezielen. Wij zijn dat verhaaltje reeds lang vergeten, kletspraat is het!” 

Jozef gaf haar al zijn liefde en dat deed ons goed. Kan het ook anders ... 
als eerste adept van de meesters bezit hij liefde, ook al begrijpen de mensen 
hem nog niet. Als je die mens voelt, weet je wat hij wil en dat leert men uit 
deze avonden, dit geestelijke éénzijn van mens en meesters. Voor velen onder 
ons was het en is het altijd een openbaring! Wij weten het: hij zet zijn strijd 
voort, door liefde te geven! Dát leert Jozef Rulof ons allen! En is er iets beters 
te beleven? Hij maakt ons sterk, omdat hij zélf sterk is en aantoont, waar 
die kracht valt te beleven. En is het woord er, dan horen wij: „Heb lief en gij 
zijt het!” Je kunt hem vragen wat je wilt, geen seconde wacht Rulof met een 
antwoord; direct weet hij, wat je wilt, hij helpt je zelfs al denken en je vraag 
gereedmaken ... zó vlug handelt en voelt zijn persoonlijkheid en dat hebben 
wij allen telkens weer mogen beleven en kunnen vaststellen. Enorm is het, 
wat wij te horen krijgen en dit zullen de antwoorden ook voor u, lezers van 
dit boek, bewijzen. 

Hoe vaak zegt niet deze of gene, na zo’n contactavond te hebben meege-
maakt: „Het lijkt wel, of Jozef de vragen uit onze gedachten heeft gehaald, 
uit ons leven, zo waarachtig zijn mijn onuitgesproken gevoelens vertolkt.” En 
dit is de waarheid. Want ongevraagd komt het antwoord over zijn lippen. Hij 
gaat er dan meteen dieper op in en voert ons allen eerst, als wij te ver denken, 
tot ons eigen leven en door de maatschappij terug. Dan weer terug naar de 
meesters, voor wie hij heilig ontzag heeft – hetgeen je telkens weer hebt vast 
te stellen –, verder door naar de ruimte en eerst dán krijg je je antwoord, als 
je het kunt verwerken. Maar je kunt opnieuw vragen stellen en zo gaat Jozef 
Rulof dan met je verder en geeft je door zijn meester antwoord! Ongevraagd 
en gevraagd, altijd is het antwoord er, dat je telkens weer doet buigen. Mijn 
hemel, denk je dan, wat heb ik nog te leren. Dit is waarachtig enorm! 

Vraag van de heer Leo Joost: „Is het „Goddelijk Al” voor ons, als „Ziel” 
het einde?” 

Antwoord van Jozef Rulof: „Ja ... en dat einde is dan de goddelijke Bron, 
die het „Al” is voor de mens! Dit einde is dus oneindige werking en is evolu-
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tie! Daar begint dan uw goddelijk-menselijk leven, want u blijft mens.” 

Leo Joost vraagt nu: „En u was daar, heb ik u eens horen zeggen?” 

Jozef zegt: „Ja, voor uw leven ongelooflijk, en ook voor de mens van deze 
wereld, maar ik ben daar driemaal geweest voor de boeken over de Kos-
mologie, mijnheer, en ik kan u dus het „Goddelijk Al”, voor uw leven en 
uw persoonlijkheid als mens, verklaren. Tijdens de laatste maanden van de 
oorlog ’40-’45 hebben wij die reizen gemaakt. Vijf boeken van de kosmologie 
liggen er gereed. Als wij centjes bezitten, komen ze tot de geboorte en dan 
zult gij uw „Al” leren kennen. Op aarde, dus hier en wáár de mens ook leeft, 
is hij bezig, om zichzelf weer tot het „Al” terug te voeren. U bent dus op 
weg. En dat „Al” krijgt u in handen door het vader- en het moederschap, uw 
reïncarnaties.” 

Leo Joost: „Ik zal mijn best doen.” 

Jozef zei nog: „Meester Alcar werkt voor de Kosmos, meester Zelanus voor 
Gene Zijde en is de eerste adept van meester Alcar in die ruimte. Ik ben voor 
de Aarde hun instrument en niets anders! Mijn boeken geven u daar het 
bewijs voor.” 

Iemand vroeg nu: „U komt uit de eerste sfeer naar de Aarde, als ik dat goed 
heb begrepen. Deze taak hebt u dus daar gekregen?” 

Jozef zegt: „Mijn taak, mijnheer, heb ik „bewust” verdiend en heeft men 
mij niet gegeven noch geschonken, ik was daar juist honderd miljoen mensen 
vóór. Wanneer u het boek ‘Tussen Leven en Dood’ van mij leest, dan leert 
u mij kennen voor de Tempel van Isis; dáár zijn wij aan dit werk begonnen. 
Misschien ging u juist op dat ogenblik een andere weg. Wij gingen door de 
mystiek naar de metafysische wetten, de occulte leer dus, naar Gene Zijde en 
dáár kreeg ik een nieuw leven, om deze leer op Aarde te brengen. Dat krijgt u 
straks ook, als het nog nodig is, zeg ik u nu, want over deze diepte, deze leer 
van de meesters, komt geen mens meer heen, omdat dit – dat kunt gij zelf 
uitmaken door vergelijkingen te maken met de leer van andere sekten – het 
allerhoogste is, wat de mens thans te beleven krijgt.” 

Jozef stimuleert allen door zijn woord en zijn machtige persoonlijkheid, 
zijn ontzagwekkende bezieling. En dit stelt elkeen voor zichzelf vast, wij be-
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leven het telkens weer. 

De dame van de vraag „bidden” zegt nog: „Als ik dit hoor, mijnheer Rulof, 
dan bent u bezig te bidden.” 

Jozef zegt direct – wacht geen seconde – en is zó bezielend ...: „Juist, lieve 
moeder ... dit is nu bidden, echt bidden, ik bid nu kosmisch en dit kan u géén 
dominee, noch pastoor of kardinaal geven, want zij kennen de wetten niet. 
Ik ben bezig uit te zenden, iets voor mijzelf en u te doen en daardoor krijg 
ik de wetten van God te beleven en geef die wijsheid aan de kinderen van 
God door. Dit is dus geestelijk-kosmisch beleven en dát is bidden: wij vragen 
niets, doch krijgen alles. Maar daarvoor, óm dit te kunnen beleven, ging ik 
door „leven en dood”. Wij gingen als priesters door de krankzinnigheid heen, 
om deze wetten te leren kennen. Lees de boeken en leer nu uzelf kennen, ook 
mij en de machtige meesters, onze lieve meester Alcar en meester Zelanus! 

En is dit geen gebed? Indien gij aan dit woord wilt en blijft vasthouden, 
moeder ... dame ... dan stijgt ge boven uw gebed van gisteren uit en belééft 
het. Het voert u tot hogere regionen en tot uw kind, uw vader en moeder te-
rug, naar allen, die wij door onze miljoenen levens hebben gekend. De halve 
mensheid bidt nu nog tot een God van „wraak” en „haat”, die ongelukkige 
uit het Oude Testament, maar die is voor ons allen – voor hen dus, die de 
meesters hebben aanvaard – een onbestaande, een gek, een ploert, een-ik-
weet-niet-wat! Als u er niet tegen kunt, dat ik hem voor ploert uitmaak, gaat 
u dan maar weg. Ik zeg u, vaders en moeders, de God van al het leven heeft 
nooit als mens gesproken, dus de Bijbelschrijvers vertellen ook daarom in het 
Oude Testament ... kletspraat! En al dat bidden helpt nu niet, is nu onzin, 
het verspillen van uw eigen levenskrachten. Ik zeg u en vraag u vanavond: 
Word wakker en leer te denken! Blijf niet langer kuddedier! 

En u, dame, ik dank u nogmaals voor uw oprecht, menselijk vragen stel-
len. Denk niet, ook al komt u hier eerst enkele weken, dat al deze mensen 
bewust zijn. Ik zal u straks daarvan de bewijzen wel geven en dan stel ik hén 
voor de vragen en dan weten zij het niet. U mag hier ook lachen, dame, ik 
doe het ook. Wanneer ik van al die onzin hoor, moet ik huilen en lachen, 
maar omdat ik voor die domme massa niet kan huilen, niet kan belken, lach 
ik ze midden in hun gelaat uit, maar ... op ons Gelders ... Daar begrijp je 
het gelach beter, want de mensen kunnen daarbuiten meer verdragen dan 
al die stadse „giechels”! Loopt u nog niet weg, heren en dames? Neen, echt 
niet? Dan gaan wij verder en kan ik de meesters laten zien, dat wij eindelijk 
beginnen, om onszelf een ietsje te leren kennen en ons hoofd willen gaan 
buigen, want ik gaf u zo-even de heilige waarheid. En toch wil die niet door 
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de massa worden gehoord. Want, o wee, kom nog niet aan een persoonlijk-
heidje. Ik zeg u: wat dan nog, als u hier in Den Haag burgemeester bent, 
als u admiraal bent en gouden medailles hebt en niets van dat gevoelsleven 
bezit, waarover wij het vanavond hebben gehad? Wel, zegt wat, heren, dames; 
nog zo’n „snuupke”, een zoetigheidje betekent dit, van de meesters en Onze 
Lieve Heer?” 

Vraag van mijnheer A. Harteveld: 
„Hier de vraag over zelfkennis ...”, gaat Jozef Rulof verder. „Wat is zelf-

kennis? Is zelfkennis niet de grootste schat, die de mens zich kan eigen ma-
ken? Mag de mens erop bedacht zijn, om zichzelf te doorgronden? Hoevelen 
zouden er wel zijn, die hun eigen binnenste kennen? Is de mens wel op de 
hoogte van de kracht, die in zijn innerlijk ligt opgesloten? Welke zijn de stille 
krachten van de menselijke ziel? Bestaat er wel stilstand of achteruitgang in 
het leven? Soms lijkt het mij, of ik weer op een punt sta, waar ik ben begon-
nen. Of is dit schijn? Ik heb daardoor steeds een innerlijke strijd. Zo zie ik 
de strijd tussen de individuen en tussen de volkeren en rassen en tegen de 
natuur. De mens ziet zich niet alleen voor de geestelijke, doch ook voor de 
stoffelijke dingen gesteld. Om een gelukkig mens te zijn, zouden wij het 
geheim moeten bezitten, om precies te weten, welke plaats wij moeten geven 
aan de ziel en de stof. Alleen weet ik, dat het geestelijke van blijvende aard is, 
eeuwigdurende waarde heeft. Moet men dit stoffelijke ondergeschikt maken 
aan het geestelijke? Maar dat is niet gemakkelijk. Ik ben daardoor tot de slot-
som gekomen, dat het met ons nog heel pover is gesteld, met onze zelfken-
nis dan. Het gros van de mensen leeft maar raak, omdat wij de onzichtbare 
krachten en onszelf niet kennen. Zijn wij geen beklagenswaardige mensen, 
daar de vurig begeerde schatten in onze onmiddellijke nabijheid liggen? En 
wij ze niet kunnen begrijpen, niet voelen, niet kunnen of niet willen beleven? 
Is dat niet erg?” 

Antwoord van Jozef: „Over al deze bijzondere vragen het volgende: In 
de eerste plaats, mijnheer, luister nu goed ... uw ziel denkt niet ... u zelf 
denkt, want u bent de persoonlijkheid om te denken. Wat u mij daar al-
lemaal vraagt is een dik boek. Dat zijn weer de wijsgerige stelsels. En wilt u 
daarvan iets horen? Wilt u weten wat Kant, Socrates, Schopenhauer ervan 
zouden zeggen? Dan is dit mogelijk, want wij betreden thans de Universiteit, 
de wijsgerige studie voor leven en dood, voor ons op-Aarde-zijn dus, voor het 
leven in de maatschappij. 

Dus nu: wat is zelfkennis? Zelfkennis is, zo heb ik het door de mees-
ters geleerd en dat is de werkelijkheid, juist dat, wat ik, in harmonie met 
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de ruimte dus, ervan maak voor mezelf en voor mijn leven op aarde; voor 
mijn geest, mijn gevoel, mijn persoonlijkheid, voor vader- en moederschap, 
wedergeboorte, God! Christus! Golgotha! Liefde! Zelfkennis ... gericht, dus 
ingesteld op de hoogste wetten door God geschapen, mijnheer Harteveld, 
voert ons tot de werkelijkheid en indien wij in staat zijn op aarde voor onze 
taak die werkelijkheid te beleven en op te volgen, ontwaakt ons innerlijk en 
eerst dat komt de ziel toe en dijt uit, vergeestelijkt dus. En dit is de strijd, 
waarover u het hebt. Dat kost uw levensbloed. Uw beste alles! Uw daden 
zullen geestelijke bezieling krijgen en uw leven is ingesteld op de liefde van 
Golgotha! Is het dat niet? Had u er iets anders van willen maken? Wanneer 
gij nu voor het leven liefde voelt en die kunt geven en uw eigen weg kunt 
bewandelen, vanzelfsprekend, dan hebt gij niets meer met die chaos, waarin 
wij leven, uit te staan en is het leven mooi, machtig, prachtig. U hebt uw 
eigen evolutie in handen genomen. En dat is uw volgende vraag. U bent nu 
geluk. Maar man en vrouw kennen zichzelf niet. Ze weten niet, waarvoor 
ze hier op Aarde leven, doch dit gaat voorbij. Wij leven voor ons goddelijke, 
wij vertegenwoordigen God in alles en zijn thans mensen van deze eeuw, 
van het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl); ook de 
oerwoudbewoner komt zover! U staat niet stil, mijnheer, want u hebt uw 
leven opnieuw gekregen. Voelt u dit? U hebt, doordat u hier weer op Aarde 
bent, een nieuwe reïncarnatie kunnen beleven; dat van de maatschappij is 
maar bijzaak en heeft nu niets te betekenen. Daarom zei ik vanavond, als u 
hier burgemeester bent, wat dan nog, indien u van dat alles, waarover u het 
hebt, geen gram gevoel bezit? Ik kan u dus zeggen: zelfkennis is alles voor 
de persoonlijkheid; nu maakt u een gedachte af. Miljoenen mensen leven er 
op aarde, die niets afmaken en met de verdoemdheid blijven rondlopen en 
niet aan het eigen vragen stellen beginnen. Ziet u, ik geloof wel, dat gij de 
meesters kunt aanvaarden en zo komt het, dat dit de waarheid voor u is en 
zal zijn, want nu kunt ge begrijpen hoe er technische wonderen kwamen, of 
waardoor Rembrandt van Rijn zijn kunst beleefde en het kind Mozart naar 
de piano kroop en speelde. Hierdoor bezit het gaven en talent, en krijgt de 
moeder die organen om te baren, of er bestond niets! Wij en al het leven 
waren er dan niet! 

Ook hierover kun je boeken schrijven. U ziet het, het gaat diep, omdat elke 
gedachte goddelijke diepte bezit en dit kan ons geen mens ontnemen. Ook 
heilige, goddelijke waarheid! 

Ja, mijnheer, als u door de dingen, de stof dus, heen denkt en fundamen-
ten legt, krijgt uw denken geestelijke waarde en betekenis. Ook die vraag 
heb ik nu beantwoord en hiermee kunt u het doen. Waar of niet; de moeite 
waard, om er nu iets van te maken? Zó begint de mens te denken. 
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Maar zelfkennis is eigenlijk: hoofd buigen ... buigen voor de wetten van 
God, waardoor onze persoonlijkheid ontwaakt, een ander karakter krijgt! 

U praat over uitleven ... leef u volkomen uit en daal af in een andere we-
reld, die volkomen duister is. Is dat de bedoeling? Leer te denken en ga op de 
dingen van de ruimte in en gij leert zien, voelen, uw handelen wordt anders, 
onmiddellijk is er verandering, van wanhopen is er nu geen sprake. Blijf de 
verdoemdheid aanvaarden en u staat voor een dood punt, aanvaard ook het 
Oude Testament en gij zijt armoedig van geest, blijf bovendien voor „het 
laatste oordeel” staan en gij oordeelt over uzelf, een dood punt is het! Maar ... 
de meesters leren ons, hoe te moeten denken en verklaren ons de ruimte, het 
leven achter de stof, het machtige Hiernamaals! Is dat nog niet voldoende? 
U, mijnheer, vertegenwoordigt God als mens! U kunt uzelf niet verdoemen, 
dat behoort tot de prehistorische tijdperken. Uw ziel is het „deel” dat God is. 
Voelt u dit machtig eenzijn met alles? Vergeestelijk uw gedachten en gij stijgt 
boven dit stoffelijke gedoe uit. Verder leest u alles in de trilogie ‘Maskers en 
Mensen’ en de andere boeken; wij hebben er twintig voor u. Doe goed en 
geef aan al uw gevoelens ruimte, geestelijk gevoel en gij overwint elke levens-
graad. Tevreden, mijnheer?” 

Vragensteller: „Dank u, mijnheer Rulof ... ik begin.” 

Vraag van de heer Veenkamp: 
„Ik ga verder, dames en heren,” zegt Jozef Rulof, „de heer Veenkamp 

vraagt: In het boek ‘Zielsziekten, van Gene Zijde bezien’ lees ik: Om zijn 
stofkleed vocht men, zodat op een ogenblik honderden demonen in hem 
waren ... maar in deel II van het boek ‘Maskers en Mensen’ staat geschreven: 
Een demon zit in die aura. Mijn vraag is nu: Heeft een astraal wezen dezelfde 
afmetingen als het stoflichaam van de mens op Aarde en kan het zich naar 
willekeur vervormen en zich bijvoorbeeld heel klein maken?” 

Het antwoord van Jozef is: „Ja, de astrale wereld kan één-zijn met ons, 
stoffelijke mensen, dat leest u in de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en 
‘De Kringloop der Ziel’. Al mijn boeken geven u een beeld voor dit contact. 
Maar van „vervormen” wordt er niet gesproken, dat is het woord niet. Want 
er is alleen sprake van eenzelfde afstemming van het astrale wezen en de 
stoffelijke mens hier op aarde. Wel is hij erbarmelijk veranderd en daarvan 
geef ik u straks een beeld. Eerst uw eigenlijke vraag. Ja, duizenden demonen 
vechten daar om één mens hier. Duizenden astrale mensen dus, mannen en 
vrouwen, zoeken in de sfeer van onze Aarde genot en vinden daartoe hun 
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mensen. Maar als er zo’n mens, man of vrouw, dáár aankomt, dus hier op 
aarde sterft, stormen zij op dat leven af en zuigen de levenssappen weg, want 
de mens van de Aarde is daar als een nieuw geborene, die mens heeft zich 
niet uitgeleefd, maar bezit afstemming op die levensgraden en is alleen harts-
tocht en geweld; dierlijk gedoe is het. Indien meester Alcar alles van de duis-
ternis, de hellen dan, achter de kist had verteld en verklaard, dan had gij die 
boeken niet eens kunnen lezen, zó afschrikwekkend is het leven dáár, tussen 
en onder al die mannen en vrouwen, die niets anders willen beleven dan vuil 
gedoe, zó afgrijselijk is nu het leven, dat de mens op Aarde daarvan nog geen 
begrip heeft. Vergeet niet, elk mens vertegenwoordigt miljoenen mensen van 
zijn eigen levensgraad, dus soorten van mensen. Dat noemt Gene Zijde één 
levensgraad. En die zuigen u eerst leeg, omdat u tot dat soort behoort. Dan 
vervormen zij zich niet, zij stormen op u af en willen u beleven. Alleen nu 
door het seksuele gedoe, ook daarin hebt u organen, de geestelijke, waarvan 
ik u direct iets zal vertellen, ’n kleinigheidje maar, of u slaapt vannacht niet 
rustig en dit wil ik voorkomen. 

‘Maskers en Mensen’ zegt nu: een demon zit in die aura. Ja, de astrale 
persoonlijkheid neemt het dagbewustzijn van de stoffelijke mens volkomen 
over. Het boek ‘De Volkeren der Aarde’ geeft u bovendien een goed beeld, 
het beeld, toen de eerste mensen hun kringloop der Aarde hadden volbracht. 
Maar dat was geen kwaad beleven, dat was alleen verkennen en zij waren één 
met de stoffelijke mens. Dat is al zo oud, en mogelijk van het ogenblik af, dat 
de eerste mensen de stoffelijke Aarde hadden verlaten en aan hun geestelijk 
verdergaan konden beginnen. 

Wie dus aan die astrale levens iets te beleven kan geven, wie dus voor af-
braak en hartstochten openstaat, die mensen worden op Aarde aangevallen 
en komen beslist in handen van de astrale persoonlijkheid. Indien gij u maar 
uitleeft in alles, wat gij op aarde kunt beleven, dan volgen zij u in uw denken 
en voelen en zo komen deze gevoelens dan tot éénheid. Hoeveel kwaad kunt 
gij op aarde beleven? Ach, mensen, als u denkt, dat u al slecht bent, is dat nog 
niets in vergelijking met dat, waarover wij het nu hebben. U kunt door het 
kwaad de wetten van harmonie voor God overschrijden, leest u in het boek 
‘Het Ontstaan van het Heelal’. En dat is mogelijk, totdat u daar neerligt alsof 
u een „kwal” aan het strand was. Dus dan hebt gij bijna geen leven meer, 
omdat ge het leven zo diep hebt bezoedeld. 

De astrale mens kan zich met diegenen op Aarde verbinden, die als mens 
diezelfde verlangens en karaktertrekken bezitten, want anders zijn zij niet te 
bereiken. Ik, bijvoorbeeld ... mijn toestand, ik sta altijd voor de geestelijke 
wereld open en als ik waarachtig iets verkeerds zou doen, stond mijn meester 
direct machteloos en kon hij mij voor zijn denken en voelen niet meer berei-
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ken. De mensen spreken over „zwarte magie”, maar ze weten niet, wat het 
is. Niets weten ze van de astrale wereld af, omdat de mens deze geestelijke 
fundamenten voor dat geestelijke leven nog heeft te leggen. 

Van menselijke „vervorming” nu gesproken, mijnheer Veenkamp ... dit is 
nu wél mogelijk, indien de astrale persoonlijkheid zich hier reeds vervormt, 
doordat zij haar goddelijke afstemming zélf tot de verdierlijking heeft ge-
bracht. Dit wil zeggen, luister nu goed en gij weet het ... dat gij als mens uw 
mondjes verroddelt ..., „mismaakt”, omdat gij slecht van en over uw mede-
mens, het leven van God, praat. Dit heeft God echter nimmer bedoeld, ook 
Christus sprak hierover. 

Ik heb dáár mensen, mannen en vrouwen, gezien, die lippen hadden, 
waarop je bijna de Aarde kon leggen, zó hebben die mensen zich doen uit-
dijen door hun vals, vuil, beestachtig gepraat over het leven van God hier op 
Aarde. Voelt ge, wat dit heeft te betekenen? Nu „vervormt” zich zo’n god-
delijk „deeltje” van ons organisme, omdat wij dit deeltje gestalte geven door 
afbraak en nu breekt dit deel zichzelf af. 

Ik heb daar vrouwen gezien, o moeders, schrik niet ... die zó vies waren, 
zó vuil, hartstochtelijk ongelukkig, dat zij als moeders niet eens meer waren 
te herkennen. Ziet ge, dat is wél „geestelijke vervorming”, doch nu door het 
karakter, de zelf-afbreking, verduistering van de persoonlijkheid. Dit is de 
heilige waarheid. 

Onze handen, dames en heren, zijn daar dan geen handen meer, maar 
onmenselijke klauwen. Een wild dier bezit ze zo zelfs niet. Ons gevoelsleven 
als afbraak en onmenselijke verdierlijking, schiep nieuwe organen? Neen, die 
organen kregen een andere persoonlijkheid. Gustave Doré was er dichtbij, 
toen hij voor het boek (van) Dante de geest als mens uittekende. Ja, dames, 
de heren krijgen aanstonds hun beurt nog, ... dáár bezit u geen permanentje, 
uw haren hangen als ... ja ... u schrikt al ... als die van verdronken katten. 

Zo ziet u daar de moeders, geen jurkjes aan, vodden zijn het, als geeste-
lijke aura opgebouwd. Hun walgelijk denken en voelen bracht hen in die 
toestand. Ik ga er niet verder op in, u slaapt niet meer, of, als u die krachten 
bezit, denk daar over na, dan zeg ik u: elke verkeerde gedachte vervormt uw 
geestelijke, machtige organisme, als moeder en vader! Kan het anders zijn? 
Neen! Lieverds ... doe goed en gij geeft gestalte aan uw innerlijk leven! En 
de heren? U moet die weggezonken, ingezakte, geslepen dieven en moorde-
naars, dáár eens zien. Dat zijn geen mensen meer, die mannen der schepping, 
maar duivels in het kwaad, vampiers, er zijn geen woorden voldoende om nu 
dit kind van God uit te beelden en ... dit deed de mens zelf! 

De walgelijke stank van de mens, die geestelijk te gronde ging, alleen 
reeds, dames en heren ... is afschrikwekkend, als u dat moet beleven. En ik 
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moest er doorheen, omdat de meesters de mens willen waarschuwen voor al 
dit afbreken. Roddelen is het ergste wat er is, omdat geroddel de „Christus” 
aantast! Roddelen en kwaadspreken legt fundamenten voor de massa, de 
mens doet niets liever en ’t is „kaasje” voor de boterham; ’t is het liefste wat 
de mens doet. Ga de mens volgen in zijn denken en let nu eens op: hij hoort 
liever geroddel, goede zaken neemt hij niet zo gemakkelijk in zich op, wel 
kletspraat, dat vergeet hij nooit! Ziet u, dit heb ik aan Gene Zijde gezien. Ik 
heb meer ontzag voor een bewuste moordenaar, dan voor een kletskous, een 
„roddelmens”. Die is geestelijk gevaarlijk. De mens, die doodt, is nog niet 
in zichzelf slecht; onder hen leven kinderen, die zich even hebben vergeten, 
maar deze persoonlijkheid als geheel is nog geen moordenaar, dames en he-
ren. U smijt direct de gehele persoonlijkheid overboord, als de man of de 
vrouw iets verkeerds heeft gedaan, ik niet! Ik houd van de mensen, ook al zijn 
het moordenaars; één fout, geloof het, breekt het goddelijke nog niet. U hebt 
veel te leren. Te leren, dat ge de mens moet liefhebben, maar door één foutje 
van één uwer, blijft ge zagen, totdat er niets meer van die mens over is. Is dat 
liefde? Hebt gij ..., maar wat praat ik toch ...” 

„Ga verder,” komt er uit de zaal ... „de moeite waard is het.” 
Jozef gaat onmiddellijk verder en zegt: „Hebt gij, wilde ik zeggen, uzelf 

reeds binnenste buiten gekeerd om te kijken, wat goed en verkeerd is in 
uzelf? De mens is niet slecht, zegt men aan Gene Zijde; de mens beleeft 
zijn evolutie en valt, valt natuurlijk weer; duizenden malen zal hij vallen. En 
moeten wij die mens in de rug aanvallen? U wilt liefde geven aan al het leven 
in de maatschappij? Elke dag gaat er modder over ons leven en dacht u, dat 
ik die mensen zou willen vermoorden? Ik houd van die mensen, niet van hun 
geroddel, natuurlijk niet, maar ... ze staan straks, dat weet ik, voor hun eigen 
mismaking. Zij mismaken zichzelf ... ik doe er niet aan mee, anders verlies ik 
op slag mijn eigen toestand! Maar weet u dit alles niet, dames en heren? Wist 
u dit écht nog niet? Kom, kom, ge leest onze boeken en daar staat alles in! 

Ik heb geen ontzag voor dieven en moordenaars als mens, maar ten op-
zichte van het „geroddel”, het afmaken van een mens, is dit valse gepraat we-
relds gedoe. De massa, zei ik u, neemt het over, maar nu wordt uw leven en 
persoonlijkheid een uitdijend geheel, en dat kun je straks weer opknappen. 

Hier is een voorbeeld ... 
Ik was met meester Alcar aan Gene Zijde, waar wij een schrijver zagen, die 

nu hogerop wilde. Maar ... zijn vuile romans bevinden zich nog op Aarde. 
Jongens en meisjes lezen zijn vuil gedoe. Wat is er nu met hem aan de hand? 
Hij wil hoger en aan een nieuw leven beginnen, maar op Aarde leest men 
zijn gedichtjes, vuil gedoe! Dit houdt hem nu tegen. Telkens hoort hij dit 
genot – voor hem nu gekerm – tot zich komen en dan walgt deze mens van 
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zichzelf. Hij wil hoger gaan, maar dat genot voor de mens op Aarde trekt 
hem in die vuile stank en dat gedoe terug! Is dat even een kwelling? En 
hoeveel van die schrijvers en schrijfsters leven er niet op aarde? Ziet ge, zo is 
het. De mens doet het zelf, maar het is in strijd met de goddelijke, geestelijke 
harmonie en dit is vanzelfsprekend ellende, duisternis, afbraak, stilstand, 
mijnheer. Andere mensen houden thans uw ontwikkeling tegen tenzij die 
boeken van de aarde verdwijnen. En tracht dit nu eens te bereiken! Maar is 
het niet ruimtelijk eerlijk? 

Wel, de meesters kunnen nog duizend boeken door mij schrijven en dan 
hebben zij nog niet alles van het geestelijke en het stoffelijke leven verteld, zó 
diep is de mens! En wat dan nog, vraag ik u. Wat wilt u nu beginnen, wat 
wilt ge doen met uzelf voor dit en uw volgende leven, mannen, moeders, kin-
ders van Onze Lieve Heer? Jullie koeren niet voldoende” ... gelach in de zaal 
... men heeft ‘Jeus van Moeder Crisje’ gelezen, men weet wat Jozef bedoelt ... 
„Ja,” zegt hij en maakt de mensen aan het lachen. Hij geeft ze nu een prikkel 
om eens even te ontspannen. Kunst is het, enorm is het, dat voelen wij, wie 
kan dit? 

„Jullie „koeren” niet in en naar de goede richting ... word meer kind, va-
ders en moeders, en kist uzelf nog niet, maar „kus” elkaar nu eens anders. 
Door dit weten is de verdoemdheid zoek. Deze kus, die gij elkander kunt en 
wilt geven, geachte heer van zostraks en verleden week, is bezield door uw 
gevoelsleven en het goede voor alles! 

Breek toch uw kleine persoonlijkheidjes doormidden en maak er iets goeds 
van en heb geen angst, dat de mensen naar u kijken. Geloof mij, ik sta hier 
volkomen eerlijk voor u en ik zoek niet langer naar woorden. De natuur, het 
leven, de ziel van elk ding, de geest, God, wil door dit vonkje spreken en ik 
stel me daarvoor open en kan u iets leuks vertellen! 

Leef zelf, mannen en vrouwen ... gun die astrale persoonlijkheid geen 
gram van uw eigen gevoelsleven, laat u niet uitleven, gun die ongure men-
sen geen gelukje, zij hebben hun levens verknoeid en willen hiermee door u 
verdergaan, zelfs reeds als gij uw medemens niet wilt begrijpen. Blijf nu maar 
koppig, snauw, wees hard tegen uw andere „ikje” ... en gij staat voor een 
bende narigheid, straks, achter de kist en dan kunt gij uzelf zien! 

Gij draagt nu mooie schoentjes, mooie kleertjes, uw haar, uw uiterlijk is 
verzorgd, maar nu vanbinnen nog! Als u vals denkt, wat gebeurt er dan? Al-
les van uw organisme en van uw geest lijdt thans aan mismaking. Hoeveel 
karaktertrekken hebben wij mensen nu nog tot die geestelijke normale ver-
fraaiing te brengen, tot het éénzijn met de wetten van God, die leven, ziel, 
geest en uw persoonlijkheid omvatten? Wel, praat daar vanavond en morgen 
eens met elkaar over en u zult uzelf en elkaar leren kennen. Buig u en gun 
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elkaar eens een fout te maken, ge kunt daarvan leren. Voor mij is het geen 
kunst meer om voor heilige te spelen, maar dat vertik ik, ik wil een doodge-
woon mens zijn hier op aarde, mijn hoed op halfzeven en mijn „dialect” erbij 
... Mijn Gelders plat is mij meer waard dan al uw stads „gegiechel” ... uw 
halsstarrig weigeren om een mens te aanvaarden. Word nu eens echt „vriend-
schap”. Maar dat kunt ge niet, dames, heren, de mens is angstig voor u en u 
bent dit weer voor de ander, waar of niet, zo is heel de mensheid! 

En wilt ge vrij zijn van die demonen, geloof me ... zorg dan, dat u van de 
mensen houdt. Dat wil niet zeggen, dat gij ze op uw schouders moet dragen, 
de mens moet voor zichzelf zorgen, elkeen moet zijn eigen evolutie beleven 
en afmaken en dit moet gij voor uzelf leren kennen. Ik wilde, dat ik een 
school had. En, dames, wat denkt ge, waaraan zou ik beginnen, om u te 
leren?” 

Allen hebben nu het woord, gelach is er weer. Ontspanning ... Jozef luistert 
... en zegt: „Nee, dame, ik leerde u niets van de ruimte.” Allen denken, tien, 
vijftien, denken aan geestelijke ontwikkeling en dan valt er ... door Jozef ... 

„Neen, dames ... ik zou u eerst leren, hoe u het best aardappelen kunt 
schillen. Ik wilde u leren, dat wij mensen de zaak van Onze Lieve Heer niet 
stoffelijk moeten verknoeien. En eerst daarna begonnen wij, om op die stof-
felijke fundamenten geestelijke te leggen. Ik kan geen uwer als een waarach-
tig geestelijk adept aanvaarden, omdat u het gevoel hiervoor nog niet bezit, 
doch ik verzeker u, indien dit mogelijk was, dán – mensen, kinderen van 
Onze Lieve Heer – zoudt gij iets machtigs beleven en begonnen wij, niet 
zoals Krishnamurti dit heeft gedaan ... maar anders ... aan de stoffelijke op-
bouw van de mens. Eerst hierna beginnen wij geestelijk te denken, te voelen 
en te handelen. Want ... zeg het nu eens eerlijk tegen uzelf: wanneer knabbelt 
u iets van uw goddelijke vonk af, om dat „gevoel” te verstoffelijken, zodat het 
betekenis heeft voor het geestelijke astrale leven, dus voor de eerste sfeer ach-
ter de kist? Foei, moeilijk is het? Het leven is mooi, machtig is het, prachtig is 
het, als u er zelf iets van maakt, de goddelijke krachten leven in u! Put daar-
uit, dames en heren, dan zijt gij een kind van „Christus”! Kan de katholieke 
kerk u dit leren, het protestantisme, een andere sekte soms? Ja ... als de mens 
maar niet alles mismaakte. Ik scheld niet op sekten, noch op de katholieke 
kerk – ik ben zelf katholiek opgevoed – maar ik leg nieuwe fundamenten 
en nu kraakt er iets van deze kerkleer, die voor andere sekten „franjes” en 
„getierlantijn” zijn. Als u dit van hedenavond kunt aanvaarden ...? Want zo is 
het! Mijnheer Veenkamp ... geef dit alles door aan uw eigen liefde ..., „koer” 
nu eens anders en loop niet langer met uw hoofd naar de grond, richt uzelf 
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op, want ... u en ik en al de mensen zijn Goden!” 

De mensen klappen uit een gevoel van dankbaarheid voor Jozef Rulof 
... toen hij als laatste woord gaf: „Schonk ik u een kleinigheidje vanavond, 
dames en heren?” 

„Ja!” roepen de mensen hem tegemoet, „u gaf ons álles!” 

Jozef zegt nu: „Luister dan ... dit alles is van mijn meester Alcar, Anthony 
van Dyck ..., mijn meester in de geest. Ik kom vanuit Gelderland, de Ach-
terhoek, ons mooie ’s-Heerenberg, tot uw stadse „ik” en tracht u, wat mij is 
geleerd, te geven. Ik verzeker u, indien u denkt, dat ik iets bezit, doe dan 
zoals ik het heb gedaan en de schatten des Hemels liggen in uw eigen bereik, 
want God ís en blijft Liefde! Nog dit: „koer” nu eens anders ... morgen loopt 
u anders, kijkt u anders, ziet u alles anders en zegt u tegen uzelf: Wat was ik 
gisteren nog een groot kreng! Nú ga ik beginnen, mijn „liefde” heeft mij zó 
nog niet gezien, nu ga ik alles schenken. Doch – jazeker ... ook dat is erbij ... 
ik hoor dit al ... – ‘daar zijn er twee voor nodig’, zegt de mens, die alléén staat. 
Maar dan heb ik nog iets voor uw leven ... Lees het boek ‘Maskers en Men-
sen’ ... Voer de eendjes eens en binnen vijf dagen is er nog iemand om eendjes 
te voeren. De schepping verandert voor u, omdat gij zijt veranderd voor alles, 
waarover wij het vanavond hebben gehad en de „kus” volgt ... Nog dit, een 
ring heeft nu geen betekenis ... wél uw woord! En dit woord is nu geestelijk 
beleefd! Geestelijk verantwoord! Dag, mensen! Tot de volgende week!” 

De heer Veenkamp begint onmiddellijk en zegt op de volgende donder-
dagavond (tussen haakjes in eerste druk: er zijn telkens nieuwe mensen aan-
wezig): „Mijnheer Rulof, u had het over al die machtige zaken. Maar ik 
dacht aan de astrale persoonlijkheid, als een afmeting, een ruimte. Hoe moe-
ten wij dit begrijpen?” 

Jozef kijkt even en nu zien wij zijn grote persoonlijkheid als hij zegt: „Ik 
dacht, dat de mensen niets willen leren. Nu moet ik toch aanvaarden, dat u 
doordenkt. Bedankt, mijnheer ... ik ben er gelukkig door. Wel, een afmeting 
ís een ruimte! Als u nu goed wilt luisteren, – ik ga er niet diep op in, omdat 
ik vanavond veel vragen heb, zoals ik zie, en wel over de Kosmos – kunt u 
voelen, dat álles van uw persoonlijkheid een „afmeting” krijgt. Dat is ruimte. 
Wij, de meesters, hebben een eigen terminologie en die is duidelijk, heel na-
tuurlijk. Bijvoorbeeld: men zegt tegen de „Maan” dat zij een maan is. Maar 
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voor God is de „Maan” – als planeet dus – de „Eerste Kosmische Levens-
graad”; zij is de „Almoeder” voor dit Universum! U noemt uzelf „mens”, 
maar voor God bent u een levensgraad. Wie heeft dat woord „mens” uitge-
vonden en aan ons gegeven? De mens! De Bijbelschrijvers waren het en die 
kenden zichzelf en de goddelijke schepping niet. De mens en al het leven zijn 
levensgraden voor God; als er van Goden wordt gesproken, valt de mens weg. 

Welnu, een afmeting is een sfeer, een wereld, een persoonlijkheid, is de ziel 
en de geest, als een ruimte en als het karakter voor de mens; is het woord, het 
denken en het voelen ... is álles; een tempel voor het geluk; is „liefde”. En dit 
te peilen is wéér een ruimte, maar dit voert ons als mens tot de „Goddelijke 
Harmonie”, de rechtvaardigheid, tot het álles, tot het vader- en het moeder-
schap, en wordt voor u een „afmeting”, maar het is Leven. God is het! Weet 
u het nu?” 

Veenkamp zegt: „Het duizelt me ...” 

Jozef: „U denkt hierover na en vergeet niets, praat er met uw liefde, uw 
vrouwtje over, en gij hebt dan een kosmisch gesprek ... nu nog goddelijke 
pudding erbij en gij hebt uw „snoepje” ... uw ontwaking, uw geluk, uw gees-
telijke „kus” te beleven. En gaat het daar niet om? Bye now, Mr. Veenkamp 
... hoe zei ik dat?” 

En tegelijk, alsof er niets is gebeurd, gaat hij verder. 

Vraag van de heer H. de Jong: „In het boek ‘De Volkeren der Aarde’ wordt 
verklaard, dat de oorlog van 1940-1945 de laatste zou zijn. Wat gebeurt er 
nu in Korea?” 

Jozef is al gereed en zegt: „Ziehier, de veelgestelde vraag. Telkens weer 
komt deze vraag aan de orde. Komt er weer een oorlog? Hebt u ‘De Volkeren 
der Aarde’ gelezen? Ja? Waarom aanvaardt u dit dan niet? Als de meesters nu 
eens ongelijk kregen, want dáár gaat het u om, en – dat heb ik reeds gehoord, 
en de valse mensen zouden dit gaarne zien, want dit is de „kif” geloof ik, en 
heb ik te aanvaarden, – en er kwam een nieuwe oorlog, dan had alles geen 
betekenis meer! Waar of niet? Maar ik kan u dadelijk iets anders zeggen. 
Wellicht neemt u dit van mij aan, als ik zeg: Onze Lieve Heer heeft zich be-
dacht ... De mensen zijn 1940-1945 alweer vergeten, al die miljoenen mensen 
hebben een ander pak slaag nodig. Ze leren niets ... wat nu? Klopt dat niet? 
Maar er komt geen derde wereldbrand, mijnheer! 
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Nu zou ik kunnen ophouden, maar er is nog iets anders. De moeite waard 
is het om daarop in te gaan. Wat zijn de mensen toch ongelovig. Jozef Rulof 
zegt: ‘Er komt géén oorlog.’ Wij gaven destijds in Diligentia een lezing over 
‘Indië en wij’ en toen zei meester Zelanus, dat Indië (Indonesië) onherroepe-
lijk vrij zou komen. Van het balkon schreeuwde iemand: ‘Vuile bolsjewiek!’ 
Maar Indië kwam vrij. Wat nu? Schelden over en afmaken hetgeen je nog 
niet begrijpt? De meesters hebben gelijk gekregen. Hoe is nu de wereld? In 
1940 was het boek ‘De Volkeren der Aarde’ gereed! Is alles niet onfeilbaar 
uitgekomen? Is de strijd in Korea een wereldbrand? Hebt u dat boek goed 
gelezen? Staat daar niet: gij hebt het dierlijk bewustzijn wakker gemaakt? 
En dát is Rusland; deze natuurkinderen moeten nog ontwaken. Stalin kiest 
eieren voor zijn geld ... En kiést hij zijn eitjes niet? Neen, Stalin is niet zo dom 
als Adolf Hitler! Hij zal het anders doen. En zoals de wereld er nu uitziet, 
hebben de meesters voordien reeds voorspeld, maar dit van Jozef Rulof heeft 
geen betekenis. 

Elk volk krijgt een eigen „zelfstandigheid”. Ook Korea! Is dit nu voldoen-
de? Als u even denkt en ‘De Volkeren der Aarde’ nog eens leest, dan begrijpt 
u alles en hoeft u geen angst te hebben. Uiteindelijk zeg ik u nog: U kunt de 
wetten voor uw leven niet ontlopen! Wat dan nog, als u hier voor de Russen 
wegloopt, en u breekt uw stoffelijke nek op het schip, waarmede gij de benen 
wilt nemen? Dacht ge nu werkelijk, dat Stalin mij iets kan doen, als ik niets 
met hem te maken wil hebben? Hij mag mij zelfs doodschieten, mijnheer, 
maar hij krijgt mij niet dood. Hij schiet zichzelf uit de goddelijke Harmonie, 
niet mij! En zo is er zoveel om te bedenken en te ontleden, doch daarvoor 
heb ik vanavond geen tijd en dit is de bedoeling ook niet. U doet dit zelf, als 
u iets wilt leren! 

De volkeren der Aarde krijgen thans hun eigen zelfstandigheid! Dat zien 
wij nu gebeuren! Meer is er niet! En is dit nog niet voldoende? Ga even een 
vijftig jaar terug, mijnheer. Hoeveel is er in die tijd al niet gebeurd? Enorm 
is het! Dat zijn nu de meesters, zij brengen welvaart, geluk, ontwaking op 
Aarde en dit alles kunnen wij ons nu eigen maken. Vannacht slaapt u zeker 
lekker? Gode zij gedankt dan ... en van een wereldbrand is geen sprake! Als 
dát waarlijk moest gebeuren, geloof me nu, dan was Christus te vroeg op 
Aarde gekomen, doch dat bestaat niet, dan hebben de meesters niets meer te 
betekenen. Eerst dán zoudt ge kunnen zeggen: „Er klopt iets niet daar in het 
„Goddelijk Al”, maar dit neemt geen mens en geen meester, want Christus 
zál het weten! Nietwaar soms? Als er een wereldbrand komt, blijft er van een 
geloof, sekte of godsdienst niets meer over. De bolsjewiek vermoordt alles, 
wat met God en Christus heeft uit te staan, ook al zegt men, dat Stalin een 
geloof heeft. Zag je dat niet, mijnheer? Hoort u dan niets en leest u geen 
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kranten meer? Ik wel, maar die narigheid niet; alleen nog dit ... en dan kijk 
ik achter de persoonlijkheid Stalin, doch nu vanuit Gene Zijde en dan heeft 
ook dat miezerige kereltje met al zijn drukte en geweld niets meer te beteke-
nen: Magere Hein is er al voor hém alléén. 

Stom geweld is het! Dom gepraat is het! Aftands gedoe is het! Dierlijk ge-
brul is het! En dat wil tegen „Christus” vechten? Christus is goddelijk bewust 
en „Hij” wist het niet? Hij kwam te vroeg naar de Aarde? Moet Zijn liefde 
van deze wereld weg? Dat kan niet bestaan! 

Nog iets? Niemand vragen meer? Dan ga ik verder. Tevreden, mijnheer De 
Jong? Dan dank ik u. Maar ... ga niet naar Canada, als het niet nodig is, blijf 
hier. Hier bent u geboren en nergens anders en hier is uw ruimtelijke plaats 
voor het „heden” ... uw toekomst komt straks aan de orde! Dag, vonk van 
God! Ik ga verder!” 

Vraag van de heer Berends: „Bloemen en planten zijn op de Maan geboren, 
lees ik in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’. De vraag is nu: moeten 
dan deze bloemen en planten als natuurproduct eveneens evolueren en in 
de Derde en Vierde Kosmische Levensgraad, waarover de meesters spreken, 
overgaan, om steeds mooier van kleur te worden? Om in harmonie te komen 
met het Universum?” 

De tweede vraag is: „Hoe zijn nu de vissen ontstaan? Het dier leeft in de 
wateren. Vele soorten zijn nog totaal onbekend en zullen wellicht, vóórdat de 
mens van hun bestaan gaat afweten, in een hogere toestand zijn overgegaan; 
bijvoorbeeld de diepzeevissen; en hetzelfde verschil, dat bij de landdieren 
aanwezig is, en het instinct, zou tevens in de vissenwereld aanwezig zijn? 
Zoals er landdieren zijn, die uit nascheppingen zijn geboren, wil ik de vissen 
ook zien, dus dat ze zijn ontstaan uit de naschepping. Is dit juist? Kunt u mij 
antwoord geven?” 

Jozef glimlacht, voordat hij antwoord geeft en wij weten al: nu komt 
er iets, waaraan de mens, die voor het eerst deze lezingen meemaakt, niet 
denkt. Telkens beleven wij dit wonderlijke, dit echt menselijke en dan ste-
vent hij regelrecht naar iets anders, maar vergeet de vragen niet. Nu valt er 
over zijn lippen: „Mevrouw Berends, is uw man altijd zó diep in alles? Legt 
hij ook deze diepte, door zijn denken en voelen, in al het dagelijkse, dat u 
zo te beleven krijgt? Wel, wel ... mijnheer Berends, dat voert ons naar een 
dik boek, u durft, maar ik ben gereed! Legt diezelfde man van u, mevrouw, 
ruimte in alles, zodat gij hem kunt dragen en hij weer die vleugelen krijgt? 
Dit is net genoeg. Mijnheer Berends, ik hoop, dat gij dit kunt waarderen.” 
Berends zegt: „Daar zullen wij het maar niet over hebben” ... en de mensen 
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gieren het uit ... en dit is vreugde en geluk voor ons allen! 
Jozef zegt nu: „Berends ... wat is naschepping? Dat moet u eerst weten. 

Gij mensen, die vanavond voor het eerst hier zijt, het gaat hier om zaken, 
waarvan de wetenschap, de biologen, nog de eerste fundamenten moeten leg-
gen. Dat wil zeggen, dat wij nu vragen moeten beantwoorden, die eigenlijk 
wetenschappelijke profetieën inhouden en ik wil, dat u dit zult begrijpen, zo 
wij iets aan deze vragen zullen hebben. Zo enorm zijn de antwoorden, die ik 
reeds in mij voel en zie! 

Wij beginnen nu met de eerste vragen, Berends. Ja, het planten- en bloe-
menleven kreeg pas hier op Aarde de eigenlijke kleur van God. Hiér is die 
evolutie tot stand gekomen en niet op de Maan; dáár leefde al het leven in 
de wateren. Duidelijk, Berends? Dan ga ik verder. Toen kwamen er nieuwe 
planeten; dit leest u in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’. Hoe dit 
ontstaan vanuit de „Albron” is geschied, mijnheer Berends, dat weet u nu 
ook, nietwaar? Mooi zo, dan ga ik verder. Wij weten, dat vanuit de „Albron” 
zeven levensgraden zijn geboren, voordat God Zich als stof manifesteerde. 
Toen die zeven levensgraden stof waren geworden, was de eigenlijke schep-
ping af, maar ... de laagste graden hiervan begonnen aan de eigen evolutie. 
Nu voorbeelden, of u begrijpt het nog niet. 

Alles sterft, dat weet u, dit gebeuren kent u allen. Uit sterven komt nieuw 
leven voort en dit nieuwe leven behoort nu tot de naschepping. We hebben 
het nu dus over het sterven van die laagste graden. Bijvoorbeeld, al de insec-
ten, ook die machtig mooie vlindertjes, zien wij nooit aan Gene Zijde terug, 
want die diersoorten behoren tot de naschepping, evenals slangen, krokodil-
len en voor de wateren de inktvissen. Bovendien al dat kleine gedoe, dat nu 
geen graad van leven bezit, die afstemming vindt op de eigenlijke vissoort. 
Begrijpt u dit, Berends? Dank u, dan kan ik verdergaan. Zo leven er in de 
wateren en op het land leventjes, organismen dus, die tot de naschepping 
behoren, waarover u het hebt. En dit is landelijk en waterlijk bewustzijn. 

Miljoenen soorten van diertjes en dieren zijn er geboren door de naschep-
ping, waarvan wij geen enkel innerlijk leven aan Gene Zijde terugzien, want 
wat moeten wij daar met luizen en vlooien beginnen, om het u maar ineens 
duidelijk te maken. Is dit eventjes iets, dames, daar bent u vrij van uw „stof-
felijke luisjes”; indien u er geen geestelijke bezit, heren, want die zijn veel 
erger!” 

Gelach, we voelen Jozef; enorm is de wijsheid, die zomaar over zijn lippen 
vliegt. 

Een ingenieur merkt op: „Mijnheer Rulof, zo heeft mijn prof het niet kun-
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nen vertellen.” 

Jozef geeft hem terug: „Ik dank u, mijnheer. Laat hem maar komen, dan 
kan uw prof hier college krijgen. Ook hem zal het duizelen!” 

Jozef gaat verder. Geen seconde is zijn voelen en denken gestoord; gewel-
dig is dit denken en voelen, deze persoonlijkheid. 

„Ik had het over de luisjes, dames en heren, en over onze goede vlo, maar 
is dit nu niet onze eigen schepping? Zo ziet u, dat elk stoffelijk diertje, of elke 
levende cel, uit het vorige leven ontstaan en geboren, ook zelf zal baren en 
scheppen. Dit is nu het leven van en voor al die nascheppingen. Dit weet u 
dus. 

U vraagt nu, of die bloemen en planten naar de „Vierde Kosmische Le-
vensgraad” – een nieuw Universum dus, ontstaan uit dit Universum, waarin 
wij leven – gaan? Jazeker. Dit is eenvoudig te begrijpen, omdat al het leven 
tot God moet terugkeren, het leven dus, dat tot de eigenlijke schepping be-
hoort! Bloemen, planten, Moeder Natuur, het dier en de mens, keren tot het 
„Al” terug, want dit alles bij elkaar is „GOD”. Duidelijk, Berends?” 

„Ja, ik dank u, het is enorm!” 

„Dan ga ik verder. Dat leven komt dus in harmonie met God en de eigen 
ruimte, doch door het plantenleven en -bestaan. Dit zijn uw eerste vragen en 
nu verder. Hoe de vissen zijn geboren, kunt ge nu zelf reeds beantwoorden. 
Ik ga niet kosmisch, dus niet té diep, wat mogelijk zou zijn, maar ik vertel u 
nu, dat ál het leven zou scheppen en moest baren. Maar het water nu? Het 
water is „moederschap”, mijnheer Berends, is moeder voor ál het leven; ook 
wij mensen zijn in de wateren geboren. Maar uit óns leven kreeg het dieren-
rijk het eigen bestaan. Uit de menselijke cel, Darwin, luistert u allen nu goed, 
want nu komt er iets machtigs ... is de aap geboren en niet de mens uit de 
aap. Toen hadden wij ons eerste leven als cel beleefd, maar hadden nog meer 
energie in ons organisme om leven voort te brengen, doch dit was niet meer 
nodig, want dit onderging een verrotting en zie, een nieuw leven kwam er 
tot stand en dat werd het dierenrijk. De „aap” eerst; en ook dit leven begon 
te baren en te scheppen en toen die aap geen leven meer voor zichzelf nodig 
had, kwam er iets anders naar voren en wel een ander, lager bewustzijn, le-
ven, persoonlijkheid, een andere vorm van leven. Nog dieper terug en zie ... 
de nascheppingen kwamen tevoorschijn. Doch toen, Berends, had ook de vis 
het eigen leven reeds gekregen; Moeder Water baarde voor zichzelf; zo werd 
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de vis geboren uit ... wel, dames en heren, weet u het nóg niet?” 

Een stem ergens vanuit de zaal zegt: „Uit de mens!” 

„Juist, dame ... „tien” voor u. Zo is het! 
Maar, mijnheer Berends, dat leven kroop uit de wateren, evenals wij dit 

hadden gedaan. En nu zien wij op het land leven komen met diezelfde wet-
ten van baren en scheppen, totdat de eigen soort is opgelost en dan kan de 
naschepping uit die rotting beginnen. Totdat – waarover u het nu hebt – het 
dier de eigenlijke vleugelen krijgt, het hoogste voor al het dierlijk leven. En 
dit is voor ons als mens het gevoel! Lees het boek ‘Tussen Leven en Dood’ nu 
... en gij staat voor uw Grote Vleugelen. Ik vlieg thans met u door de godde-
lijke schepping heen en dit is het bewustzijn voor de mens, voor u allen! Niet 
machtig eenvoudig? En dat zijn nu miljoenen werelden, mijnheer Berends, 
en al die miljoenen werelden liggen voor de meesters „open en bloot”, want 
zij kennen de schepping en God en dit krijg ik voor uw leven verstoffelijkt! 
Welke geleerde, als bioloog, kijkt door de schepping heen? Niemand kan dat, 
wél Gene Zijde, waarmede ge thans zijt verbonden.” 

Berends: „Enorm is het, mijnheer Rulof en ik ben u zeer dankbaar.” 

Jozef: „Houdt u er rekening mee, Berends, dat ik ondanks dit, uit de Ach-
terhoek kom en nooit één boek mocht lezen?” 

Berends: „Dat is het ’m juist, waarvoor wij allen ontzag hebben. Geloof 
ons, wij hebben ontzag voor de meesters en voor u!” 

„Dan gaan wij verder, Berends, en ik ben er al dankbaar voor, ik doe het 
voor u, maar ... mijn eigen bloemetjes zie ik in mijn levenstuin ook groeien 
en bloeien en die, Berends, dat is nu de vraag van u, bezitten aan Gene Zijde 
de geestelijke kleurenschat van God; ook zij keren tot God terug en zullen 
Hem in het „Al” vertegenwoordigen!” 

Berends: „Machtig is het! In één woord, u bent een wonder!” 

Jozef: „Voor hoelang, mijnheer Berends?” 
Gelach ... Jozef zegt: „Teveel ineens voor mijn persoonlijkheid deugt ook 

weer niet. Immers, ik weet niet, hoe gij erover denkt, maar ik had meer van 
die hallelujaroepers en waar zijn ze, nu er iets machtigs valt te leren? 

Wég zijn ze, enfin, ik geloof ú! Maar ik ben er nog niet, Berends, ik zal 
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u alles schenken, dat, wat de meesters mij hebben getoond. Immers, houd 
dit vast: de „Maan” schiep het zieleleven voor al het leven van de ruimte, dit 
Universum, met de Zon als het Vaderschap. De Maan gaf zichzelf en ver-
deelde zichzelf voor het leven van God, zij is dus goddelijke substantie! Elk 
stoffelijk organisme, hoe nietig ook, kreeg toch de ziel van de Maan! Is u dit 
nu duidelijk? En toen ging dat leven, doordat er planeten kwamen, verder, 
maar al die andere planeten dienden alleen voor ... nu, waarvoor, Berends? 
Wel, dames, wat is het ...?” 

Berends weet het en zegt: „Het organisme voor dat leven.” 

„Juist, Berends, alleen voor het organisme. De ziel kwam van de Maan 
en dit geldt nu voor al het leven van Moeder Natuur, het dierenrijk en de 
mens! Op de Maan is dus het zieleleven geschapen voor elke levensvonk van 
God, die wij hier op aarde ontmoeten. Dat leven heeft een kosmische weg 
afgelegd! Miljoenen levens hebben wij gekend. En nu een dier, een bloem, 
een plant, een Universum? Alles schept en baart; door dit Universum is de 
„Vierde Kosmische Levensgraad” geboren en is reeds gereed. Ja, geloof het, 
ik heb dat gezien. Het „Al” is thans door de mens bewoond; Christus kwam 
vandáár tot de Aarde terug! 

En thans de geleerden. Wat zien die geleerden van de Maan? Kennen zij 
de Maan? Niets weten zij van al deze scheppingen af, dames en heren, maar 
wel de mens, die zijn kist heeft verlaten en daar bewust is. En uit die handen 
kreeg ik deze wijsheid.” 

„Machtig,” vinden tweehonderd mensen, mannen en vrouwen. Zij kun-
nen Jozef Rulof waarachtig aanvaarden en zijn leven willen zij reeds dragen, 
dit is goddelijk college! 

„En door het vader- en moederschap ...”, gaat Jozef nog even verder ..., 
„krijgt ál het leven een zelfstandigheid en schept, baart, en nu zien wij de 
ruimte en God in dat leven terug met al zijn eigenschappen. Wat is nu één 
leven? Hoe ziet u nu uw eigen „kip”? Bekijk nu allen eens die levensgraden 
en ontleed ze. Wel, Berends, een nieuw college gaat er beginnen; wij beleven 
thans die zelfstandigheid en ook die wereld ligt voor ons open en bloot. Im-
mers, onze „tuut” – dit is Gelders plat voor kip – baart en schept en ... luistert 
u nu even goed ... verdicht in slechts enkele seconden haar baring, waarvoor 
de ruimte, als het Universum, miljoenen eeuwen nodig had. En zie, het eitje 
bezit die verharding, de schaal om die baring en schepping komt uit één le-
venswet, één zelfstandigheid en dit wil zeggen: ál het leven bezit uiteindelijk 
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ook ál de wetten van God en kan ze gebruiken. Dampkringen hebben nu 
geen betekenis meer voor de mens, de mens en het dier bezit ze zélf! Ze zijn 
het! Is dat even kunst, Berends? Zeg nog eens, dat de meesters gek zijn en ik 
ga weg! Ik kan u de schepping ontleden, Berends.” 

„Enorm is het, mijnheer Rulof, ik heb heilig ontzag.” 

Jozef: „Mevrouw, onthoudt u het? Mocht hij eens eventjes tekeergaan, je 
weet immers niet, zeg hem dan, dat hij weer ontzag moet voelen voor die 
kleine nietszeggende dingen, want, Berends, ik zeg u dit om u te helpen. U 
kunt goed denken en daarom geef ik u mijn alles, opdat ge zult leren, hoe 
te moeten denken en eerst dán komt de ruimte ín ons tot ontwaking. Toch 
niet boos op mij?” 

Berends: „Kraak me maar, ik geniet ervan ...” 

Jozef: „Ziet ge, mensen, zo hoort het nu. Eerst zó leren wij! Wij mogen 
alles van en over God vragen en ontleden, indien wij ook onze „orchideetjes” 
niet willen vergeten en dat zijn de karaktertrekken, die straks ruimte willen 
bezitten. Geef het heden alles en laat de ruimte even wachten – zeggen de 
meesters – óf verbindt uw leven met de ruimte, doch nu in en voor alles, door 
de liefde in de mens en voor de mens! Dán hebben ruimtelijke vragen beteke-
nis. Als er mensen zijn, die voor het eerst hier komen en horen, dat wij het 
over Zonnen en Manen hebben en het allereerste vergeten in ons, zeggen zij 
en daar hebben zij het recht toe: „Blijf op de begaanbare grond, mensen, jul-
lie vliegen.” En zo was het en is het voor mij ook, dat zeggen ook de meesters. 
Wij mogen vragen stellen. Maar o wee! Als wij de alledaagse zaken vergeten 
en over het hoofd zien, is dat onze val. Hoogmoedswaanzin wordt het dan! 
Heb ik gelijk?” 

„Ja!” roepen de toehoorders. 

Jozef zegt: „Van eiges ... ! 
En nu nog iets voor uw vragen! U vroeg ... het leven van de diepte, de vis in 

de diepte, sterft uit en de mens weet het niet. Moet u even luisteren, Berends. 
Ik vraag u thans – het ligt aan de oppervlakte van uw eigen leven en is te 
zien – wat weet gij van uw diepte af, hebt gij uzelf als vis gezien en gekend?” 

Berends: „Neen, natuurlijk niet.” 
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Jozef: „Heeft dat dan iets te betekenen?” 

Berends: „Ik begrijp het al, niets, ik dank u!” 

Jozef: „Merci, dus ..., Berends, ... die dieptevis komt eens omhoog en zal 
straks een andere soort vertegenwoordigen en van dat stadium deel uitmaken 
óf het sterft daar uit en is naschepping!” 

Berends: „Ik dank u, machtig is alles!” 

Jozef: „Wij hebben miljoenen levens gekend en wij weten het niet. Dat leeft 
echter in ons, ook onze viskieuwen zijn er nog. Vraag het de geleerde maar, 
hij kan het u verklaren. Wij waren eens als de vissen en zijn thans mensen; 
wij leefden eens als een heerlijk dolle zeehond, zeeleeuw, dames en heren, in 
de wateren en gingen kopje over. Weet u het nog, dame? Toen heette u niet 
Marietje, maar u was een levensgraad. Weet u nu al, waarom een dierentem-
mer zoveel met een zeehond en zeeleeuw kan doen en bereiken? Dat zoudt ge 
nu nog wel willen weten, maar ik zie nog meer vragen.” 

Berends vraagt vlug: „Zeg het eens?” 

Jozef Rulof glimlacht en geeft hem terug ... „Al het leven nu voor het die-
renrijk, zeeleeuw, aap, andere soorten, vooral de aap en de zeeleeuw, de hond 
... zijn uit de mens geboren en bezitten dus de eerste graad voor hun eigen ge-
boorte van de mens, als lichamelijk en innerlijk leven, waardoor de mens dat 
bewustzijn kan optrekken. En nu nog iets anders. Een hond bijvoorbeeld, de 
Duitse herder, is een rassoort. Maar voor de schepping is die soort de hoogste 
graad voor één soort en zo is te begrijpen, waarom al die andere soorten niet 
tot die kunststukjes zijn te brengen, omdat die diersoorten, mijnheer Berends 
... zeg het eens?” 

Berends en andere mannen en vrouwen brommen: „Ja ... Ja ... Wat nu 
weer” ... en Jozef geeft ze ... : „Omdat die dieren het hoogste gevoel ervoor 
missen en het zich nog moeten eigen maken. En dit wil weer zeggen, heren? 
Wel ... denk nu eens even vlug ... ik zal het u maar zeggen, want het duurt te 
lang ... dat ál die soorten van dieren – en dit geldt voor al het leven – moeten 
reïncarneren, terug in het stoffelijke leven, moeder worden, vader zijn en dat 
zijn nu weer andere wetten, die ook wij bezitten en waardoor wij ons leven 
verruimen; ook het dier, een bloem en een plant, heel dit Universum. Alles 
ligt voor de meesters open, mijnheer Berends, en voor mij nu, of denkt u nog 
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dat ik geen ruimtelijk contact bezit?” 

„U bent een groot wonder, Jozef Rulof, en dit zullen al de mensen hier én 
in de wereld eens moeten aanvaarden!” 

Jozef: „Dank u, waarlijk, wij zullen het u bewijzen! En nu spreken wij 
nog niet eens over het kleurenrijk voor het dier, lichtgevende vissen, kracht 
uitstralende vissen, elektriciteit, ze zijn geladen, dat kunnen de meesters ons 
verklaren en dat is mogelijk, want wij beleven nu kosmische colleges! Voelt ge 
thans, Berends, dat de „Universiteit van Christus” honderdduizend boeken 
kan schrijven? Dát kunnen meester Alcar en meester Zelanus, zoveel weten 
zij, ze zijn kosmisch bewust!” 

Berends geeft Rulof nog ... : „En u bent er niet ver vanaf, geloof ik. Mijn 
hemel, wat moeten wij mensen ons nog eigen maken, maar, wij weten dat het 
mogelijk is, u hebt het al! Bedankt voor alles!” 

De volgende vraag is van de heer Thon, die wil weten: „Als men zelfmoord 
pleegt en het stoffelijk omhulsel wordt gecremeerd, moet dan toch de ziel het 
verrottingsproces meemaken, terwijl het omhulsel reeds tot as is verbrand? 
Indien zelfmoord een wet is, is dán de geest vrij van de stof?” 

Rulof geeft hem: „Een mooie vraag, mijnheer Thon. De trilogie ‘Een Blik 
in het Hiernamaals’ vertelt over crematie. Wanneer u die boeken leest, kent 
u de wetten, doch ik ga er even dieper op in. 

Neen, als u gecremeerd wordt, is er van rottingsproces geen sprake meer. U 
denkt nu wellicht, dan is crematie beter, je bent dan spoedig van al die narig-
heid af, maar, wat gaat er dan gebeuren? Indien een zelfmoordenaar wordt 
gecremeerd, wat door „wilsbeschikking” kan gebeuren, nietwaar, wordt het 
organisme verbrand, maar de geest zit thans aan zijn brand vast. Mocht u dit 
niet begrijpen, dan is dit te verklaren, wanneer u bijvoorbeeld een moorde-
naar volgt, die door zijn „wroeging” lijdt, zó vreselijk, dat zijn geest die smar-
ten niet kan verwerken en toch tot het leven blijft behoren. Die man loopt 
met zijn ellende rond, hij kan zich er niet van bevrijden, die mens beleeft dit. 
Wij blijven achter de kist zoals wij hier zijn, met andere woorden, aan ons 
innerlijk is niets veranderd. 

De brand nu door crematie tot stand gekomen, is verschrikkelijk. Je bent 
geestelijk verbrand en dat is niet te genezen, dat moet de mens zelf genezen, 
doordat hij aan een beter leven begint en vanzelfsprekend al zijn fouten goed-



53

maakt. Langzaamaan verdwijnen de littekens door de crematie ontvangen, 
doch voordat hij ervan is bevrijd, zijn er wel een vijfhonderd jaar voorbijge-
gaan en langer duurt het, voordat de mens weer terug is tot de harmonische 
wetten van God. Voelt u dit?” 

Vraag: „Maar crematie lost toch alles op? En als de mens direct terug moet 
naar de Aarde, wat dan? Is dan de ziel niet vrij van die brand? Dan daalt de 
ziel toch af in de wereld van het onbewuste?” 

Jozef zegt: „U kunt denken, mijnheer, mijn compliment. Maar zo is het 
toch weer niet. U hebt gelezen, en daar gaat het u om, wanneer je naar de 
Aarde terug moet, lost de mens op in de wereld van het onbewuste, de we-
dergeboorte is dat. En dan zou je vrij zijn van die brand? Maar, hebt u het 
boek ‘De Kringloop der Ziel’ gelezen, mijnheer? Niet gelezen, dat Lantos 
Dumonché vastzat aan zijn lijk en toen eerst had te wachten, totdat zijn 
normale aardse leven beëindigd zou zijn geweest? Dat hebt u? Welnu, de 
zelfmoordenaar, die door de crematie losgebrand wordt van zijn organisme, 
loopt zolang met die brandwonden rond, totdat de tijd, de normale, godde-
lijk harmonische tijd voor zijn evolutie hem weer tot de Aarde terugvoert en 
dan kan hij aan een nieuw leven beginnen.” 

Thon vraagt nog: „En duurt dat zo lang?” 

Jozef antwoordt: „Begrijp goed, mijnheer, wij mensen hebben ons, daar 
gaat het nu om, uit de harmonische wetten van God getrapt. Dat hebben 
wij zelf gedaan. De mens nu, die in harmonie is, gaat ons voor. Die mensen 
krijgen eerder hun nieuw organisme en dit is te begrijpen. Hierdoor kan de 
disharmonische mens wachten, lang wachten. Toch krijgt hij eens een orga-
nisme en wordt hij, door man en vrouw van de Aarde, opnieuw aangetrok-
ken en dan begint er een nieuw leven.” 

Een dame uit de zaal zegt: „Toch weer machtig, want die man kan weer 
goedmaken. Er is geen verdoemdheid!” 

Jozef geeft haar onmiddellijk: „Ziet u, dame, dat hebt u goed aangevoeld, 
zo is het! Waar blijft nu de kerk met de verdoemdheid? Is het nog niet bar 
genoeg, dat wij mensen ons zo uit de goddelijke, harmonische wetten hebben 
getrapt? Maar dit alles gaat God niet aan, de mens krijgt zijn nieuw orga-
nisme, keert terug naar de Aarde en kan goedmaken en gaat opnieuw verder! 
Is dit niet de moeite waard te mogen weten? Geeft dit ons niet het gevoel, 
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om toch opnieuw te beginnen? Hoeveel mensen geven hun levens niet op, 
die van zichzelf zeggen: „Ik ben toch kapot, verdoemd, aan mij is niets goeds 
meer!” En dat moet eruit, de mens kan goedmaken, wat hij door zijn miljoe-
nen levens heen heeft fout gedaan. En dat bewijzen de goddelijke wetten. Ik 
heb ze gezien, ik vertel u, wat ik daar door de meesters mocht beleven en dit 
is de goddelijke waarheid! 

De kerk verdoemt alles! Maar laat de kerk zichzelf maar verdoemen en niet 
vergeten, hoeveel mensen zij op de brandstapel heeft gesmeten, doch daar 
wil de kerk niet meer van horen. Is dat soms geen moord? U ziet het, hoe 
machtig ons leven is, indien u de wetten kent. Als kind kon ik dat reeds niet 
aanvaarden en had ik ruzie met mijnheer pastoor. Ook hij geloofde niet aan 
verdoemdheid, gaf hij mijn moeder toe, maar zei daarbij: ‘Kan ik Rome ver-
anderen, Crisje?’ U leest het boek ‘Jeus van Moeder Crisje’ maar, dan komt 
u zelf tot het vragen stellen en tot het natuurlijke denken! En dan nog dit, 
mijnheer Thon. Omdat bij crematie de natuur het evolutieproces ontnomen 
wordt, staat de mens voor eigen geschapen wetten en die slaan hem, folteren 
hem, mismaken hem zó, dat hem horen en zien vergaat en hij zijn natuurlijk 
leven verliest! De mens heeft zoveel uitgevonden op Aarde, dat niet goddelijk 
meer is, waarvan hij denkt: zó is het beter. Maar laat hij afblijven van „ziel 
en geest”, want zij hebben andere wetten te beleven en die zijn nog altijd 
goddelijk! 

Wat vernietigt u nu eigenlijk door crematie? Welke levenssappen ontneemt 
u de geest? Of denkt u, wanneer ge de grond ingaat – hier dus zijt gestorven 
– dat de geest niets meer met het organisme heeft te maken? Luister, dan zal 
ik u deze wetten verklaren en kunt ge ze aanvaarden. Het is de goddelijke 
waarheid, ik heb die mensen gezien en de wetten mogen beleven. 

Wij als mens nemen de grofstoffelijke levensaura van het organisme in ons 
op en dat is de stof, die aan Gene Zijde dient om ons grond onder de voeten 
te geven, anders zouden wij wegzinken en hadden wij geen bestaan meer. Die 
stof krijgen wij pas volkomen – een aura is het dus – wanneer het organisme 
in de zevende graad van verrotting is gekomen, dan zuigen wij die aura in 
ons op en dit begint reeds, wanneer wij het organisme hebben verlaten. Kunt 
u dat nóg, als u bent gecremeerd? Neen, door één wet, verbranding nu, ont-
neemt de mens zich, vernietigt de mens, zijn verdergaan, de bron van leven 
en bestaan, hij vernietigt geestelijke fundamenten, die hij nu mist en daar-
door als een zeepbel ronddwarrelt, geen grond bezit onder zijn voeten. En dit 
geschiedt door de crematie! Zo heeft elk mens zijn eigen wetten te beleven, 
doch voor zijn evolutie, zijn goddelijke afstemming. Wat weet de geleerde, 
de mens, af van Gene Zijde, de ziel, het gevoelsleven van de mens? Niets! 
Maar waarom wil hij dan iets voor die ziel doen, als hij toch niet begrijpt, 
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mismaakt, aftakelt, verguist, levend verbrandt? Want dat is het toch?” 

Vraag uit de zaal: „En hoe is het dan met iemand, die door een ongeluk 
verbrandt?” 

Jozef zegt onmiddellijk, waardoor wij telkens weer zijn enorm bewustzijn 
beleven: „U bedoelt het verbranden door een ongeluk, dame? Nu is de geest 
onmiddellijk vrij, want het gevoelsleven wilde immers geen zelfmoord. Het 
organisme kan tot op de botten verbranden, de geest voelt zich thans, zoals 
hij innerlijk, voor de astrale wereld aan gevoel bezit. Dus goed of verkeerd, 
draagt liefde of haat in zich en dat is dan zijn afstemming. Moet dat leven 
terug naar de Aarde, dan lost de geest langzaamaan op en betreedt de wereld 
van het onbewuste. Eerst dán beleeft de mens zijn wetten bewust, wanneer 
ook de persoonlijkheid als de „eigen wil” die wetten wil beleven en kan hij, 
dit is toch duidelijk, niet meer van zichzelf loskomen, dat is zijn denken en 
voelen en zijn besluit! 

De mens, die een dodelijk ongeval beleeft, ondergaat een geestelijke schok. 
Nu voltrekt zich voor de levensaura een proces, namelijk het nemen van 
de lichamelijke aura, wat anders maanden duurt, in slechts enkele minuten 
en dit betekent voor het gevoelsleven en de persoonlijkheid de schok en dit 
heeft de persoonlijkheid te verwerken! Is het niet natuurlijk en toch weer heel 
eenvoudig dame?” 

Dame: „Ik begrijp het en ik dank u!” 

Jozef zegt nog: „Wie dus liefde bezit, mannen en vrouwen, kan geen el-
lende beleven, ook al wordt u ineens uit het lichaam gerukt, uw afstemming 
vangt u vanzelfsprekend op, gij hebt fundamenten gelegd voor uw innerlijk 
leven en die kan u wet noch mens ontnemen! Dat is uw bezit voor het leven 
achter de kist! Maar wij hadden het over hellen en hemelen, over goed en 
kwaad, hartstocht en geweld en ook over het in harmonie zijn met de wet-
ten van God, nietwaar? Maak nu voor uzelf uit, wat gij thans zult beleven, 
gij kunt het, door de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’; het is daarin, 
dat gij uw eigen afstemming kunt beleven. U kunt nu door die boeken uw 
sfeer bepalen. Nietwaar soms, dames en heren? Bent u vrij van haat, bedrog, 
leugens, snauwen en grauwen? Bezit u geen fundamenten voor uw geestelijk 
leven, waardoor wij weer voor ons „woordenboek” staan en er alles van moe-
ten bezitten voor het goede, de harmonische wetten van God? Wel, is onze 
vriendschap geestelijk verantwoord? Hebben wij liefde in ons? Afstemming 
op de sferen van licht? Hebben wij het daarover niet gehad, toen wij tezamen 
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die wetten behandelden? Maak nu uit, waar gij, na dit leven zult vertoeven, 
waarop gij afstemming hebt en u weet dan, waarheen u gaat en wat er nog is 
op te ruimen voor onze geest, ons gevoelsleven en de persoonlijkheid. Begrijp 
het toch, gij zijt universeel diep, machtig is de mens, want de mens is een 
godheid! Zijn er nog minderwaardigheidscomplexen in u, dan hoop ik, dat 
gij nu in staat zijt, ze overboord te gooien, ze te verfraaien door dit weten. U 
allen kunt nu vooruit, nu u weet, dat gij God hebt te vertegenwoordigen in 
alles!” 

Vraag uit de zaal: „Bezit ik de gave voor het genezen? Zo ja, hoe zal deze 
zich verder ontwikkelen, wat betreft de sensitiviteit voor het aanvoelen van 
een ziekte?” 

Jozef kijkt streng naar die man, zijn gelaat verduistert, er komt iets ... Hij 
zegt: „In de eerste plaats, mijnheer, verwijs ik u naar de beide boeken ‘Gees-
telijke Gaven’, waarin u alles leest, wat de mens door zijn geestelijke krachten 
kan bereiken voor het genezen. Daarin worden de gevoelsgraden ontleed 
voor kunsten en wetenschappen; zelfs de dief wordt erdoor ontleed en de 
hardloper, vanzelfsprekend de geestelijke „gaven” ... Ik vertel u niet of u ga-
ven hebt, het gevoel voor genezen bezit, want ik ben geen voorspeller, geen 
kaartlegger en geen koffiedikkijker. U beleeft hier de geestelijke wetenschap-
pen van en dóór de meesters! In hun boeken staat, dat ook hond en kat sen-
sitiviteit bezitten. Waarom de mens dan niet? Dus dit moet u dan maar voor 
uzelf uitmaken! Deze vraag is mij meer gesteld, de mens wil een genezer zijn, 
maar nooit, op mijn woord, ik heb geen genezers! Ons genootschap heeft er 
niet één. En ikzelf genees niet meer! Maar ... indien u voelt dat u krachten 
hebt, geef ze dan door aan de zieke mens; een moeder geneest reeds door haar 
kind, haar liefde, in haar leven op te trekken. Het is bewezen. Wat kan dan 
de andere mens voor een zieke bereiken? 

Hoe bent u innerlijk? Op slag, geloof het, zou ik van u allen genezers kun-
nen maken en ik zou u die gave kunnen schenken. Gelooft u dit niet? Dit is 
reeds gebeurd! Iemand in Amsterdam vroeg mij: ‘Weet u een genezer voor 
mijn vrouw, zij voelt zich al vanaf haar jeugd moe; er is niets aan te doen. De 
doktoren weten er geen middel tegen.’ Ik had geen genezer en ik kende geen 
genezer, want dit is zeer gevaarlijk! Maar wat zei meester Alcar tot mij? ‘Hij 
zélf zal deze gave ontvangen, André, geef hem deze boodschap.’ 

Ik gaf de man deze boodschap en hij genas zijn vrouw, in veertien dagen 
al. Maar wat gebeurde er nu? Genas hij zijn vrouw? Wel, mensen, hoe zit het 
nu?” 
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De antwoorden uit de zaal zijn ernaast. Allen denken, dat die man zijn 
vrouw heeft kunnen genezen. 

Jozef zegt: „No ... dames en heren, zo is het niet. Als ik u zeg, dat u kunt 
genezen, dan krijgt gij van mij krachten toegezonden. Wij zijn dus bezig op 
afstand, dóór u! En zó wordt u een genezer. Is dat niet waar? U kunt door 
Christus wonderen doen, indien u Zijn Leven kunt vertegenwoordigen, de 
liefde bezit. Dan is dit mogelijk! Een wet is het nu! Ik zat op dat ogenblik 
aan die man en die vrouw vast. Zó heb ik iemand anders ook de gave voor 
het genezen gegeven, doch ik was dag en nacht op dat leven ingesteld, maar 
het was enorm. Later? Wat later! Toen kon ik „doodvallen”! Die man beseft 
niet, dat ik anderhalf jaar hem tot het genezen voerde en daarvoor ook al 
mijn krachten had te geven. Maar er was gevoel in dat leven aanwezig, de 
levensaura was bewust voor het genezen en nu was dit mogelijk. Het was 
een oprecht en goed mens. Maar toen een ander mens mij niet langer kon 
aanvaarden, werd dat leven beïnvloed en kon ik de „droedels” krijgen. Maar 
de man had zijn eten en drinken aan en door mijn harde gezwoeg te danken. 
Een prachtig en machtig bestaan, maar ik heette ineens „rot” ... en al zo meer 
en toen? Eerst werden er „onfeilbare” diagnoses gesteld. Toen die mens de 
bron vergat en dacht het zelf te kunnen, was hij er onmiddellijk glad naast! 
Toen begon de afbraak, doch hij gaat door met het genezen. Ik heb dit nu op 
mijn geweten? Dat zou de wereld wel willen, maar zo is het niet. Als de mens 
valt, val ik niet! Wanneer de mens van heilige zaken „rottigheid” maakt, ben 
ík het niet! Indien de mens vandaag alles liefheeft en morgen bezwijkt voor 
en door deze machtige wijsheid, ben ík het nog niet! Wanneer iemand be-
zwijkt, onder u allen, die meer wil zijn, dan hij kan verdragen en verwerken, 
ben ík het nog niet! Wanneer de katholieke kerk „godsdienstwaanzinnigen” 
krijgt, dan is de katholieke kerk niet gek, die mens is het! Doch thans komt 
alles naar en over het hoofd van „Jozef Rulof” en dat kan ik aan; maar nim-
mermeer geef ik een mens de mogelijkheid, om op mijn krachten en weten 
te genezen. Daarvan heb ik mijn leven vol, m’n buikje ook, zoals er zovelen 
zeggen, wanneer ze niet verder kunnen. Nu valt alles en is de ruimte „zwarte 
magie” ... Ook de meesters? Wat willen die kruimels, die hummels straks 
achter de kist beginnen? 

Onder u zijn ook genezers, doch ik waarschuw die mensen. Er zijn eron-
der, die het aandurven, de vrouw zich te laten ontkleden, omdat dan de aura 
beter zou doordringen. Dat zijn duivels, dames en heren! Blijf weg van die 
mensen, die mannen en vrouwen. Ik heb met hen niets uit te staan, ik wil 
met hun doen en laten niets te maken hebben, heb ik eens gezegd. Ik ben 
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hier om uw vragen te beantwoorden, maar ... ik wil met vuil gedoe ook niets 
te maken hebben, ook al denken de mensen in de maatschappij dat Jozef 
Rulof álles doet, álles weet, dit wil ik niet weten, dit behoort tot uw eigen 
kring, u bent het zélf! Maar wat ik hier opbouw voor de mens, breken ze 
links en rechts voor mijn voeten weer af. Ik zie dit, zeg iets tot die mensen 
en ga verder. Vroeg of laat komen ze hier niet meer binnen, ook al spreek ik 
in het openbaar! 

Mijnheer, luister, als ik u zeg: elke hond en kat is sensitief, dan kunt u het 
ook zijn. Maar wie bent u? Wat wilt u? Dienen? Ik diende door het genezen. 
Ik gaf alles van mezelf en ik had iets te geven, dat weten mijn zieken. Hier 
zijn er onder u, die door mij hun bewustzijn terugkregen, maar daarvoor 
gaven meester Alcar en ik álles, ons bloed, wij wérden ziekten, wij dróégen 
onze zieken, wij lééfden voor onze zieken en dat heeft nu met naaktheid en 
seksueel gedoe niets te maken, dan is een genezer liefde en kind voor Chris-
tus. Bent u dat? Wilt u dat? Kunt u dat? Wel, doe goed en gij zult het door 
uw genezen zelf zien, ik wil u die mogelijkheid niet ontnemen, ik ben er 
trouwens niet toe in staat. Maar de geestelijke gave voor het genezen ligt in 
de straatgoten van onze stad, de mens was er niet voor gereed! 

Ik wil dus met uw genezen niet te maken hebben en ik zeg u niet en nooit 
meer, of u gaven of gevoel bezit om te genezen, ook al ben ik daartoe in staat! 

De mens heeft geen liefde genoeg om te genezen! O, geloof het, ik zou 
een „Tempel” kunnen bouwen, dat kunnen de meesters door mij, maar voor 
deze chaos, de mens, die je van voren en van achter verraadt? Voor zo’n zootje 
een Tempel bouwen en dat voor Christus? Met zo’n bende om mij heen, die 
mij vandaag bewierookt en morgen brandstapelt? Och kom, dacht u, dat wij 
nog kinderachtig waren? De mens alles geven en dan te moeten zien, dat hij 
stukken en brokken maakt van de ruimte, voor de mens en zichzelf? Zwam-
kousen zijn het, al uw genezers! Ik heb het niet tegen u, mijnheer. Ik hoop, 
dat u dit alles begrijpen kunt en wilt, ik help u! Maar de bewijzen zijn er, ik 
heb dit moeten aanvaarden! 

Er zijn mensen, dat hebt u reeds beleefd, die iets van mij hoorden en door 
de boeken leerden, en nu zelf beginnen. Is dat wat? En wanneer ik nog heb 
te aanvaarden, dat er onder u zijn en leven, die deze mensen volgen, hier 
weglopen, dan weet ik, wie u bent. Ik ben blij, dat ik geen leerlingen bezit. 
Die er waren, bezweken. En dat is voldoende. Ja, dit is moeilijk werk, dit kost 
uw bloed. Maar zij, die hier luisteren, en denken, voor zichzelf te kunnen be-
ginnen - dat is door de geschiedenis reeds bewezen, tempels zijn er in brand 
gestoken door de allerbeste adepten van Pythagoras en Rudolf Steiner – geef 
ik die gelegenheid niet! En dát soort mensen bewierookt mij? Loopt met mij 
mee? En u denkt, dat ik niet weet, wat zij willen? Ik weet alles, indien u met 



59

mij te maken wilt hebben, maar, ik laat u voor uw eigen leven uitdollen en 
ééns, grijpen de meesters in en staat ge voor uzelf! 

Ja, mijnheer, genees eerst uzelf en begin dan aan een ander mens! Doe 
goed, mijnheer, stem u af op de ruimte, op Golgotha, dan hoef ik u niets 
meer te zeggen. Is dat voldoende? Kunt gij mij begrijpen? Ik meen het goed, 
maar wij hebben, ik dan, slaag gehad en de mens in zijn ellende zullen en 
moeten wij liefhebben, óf de maatschappij krijgt gelijk, die zegt, dat al dat 
geestelijk gedoe maar duivelsgedoe is. En daar hebben wij schuld aan? De 
spiritisten zijn het! 

Ik kan zeggen: ik genas door meesters. Ik stond voor en tegenover de dok-
toren en gaf diagnoses door het beluisteren van de menselijke stem. Kunt u 
dat? Hebt u geestelijk contact? Ik ben niets, maar alles, indien ik kind ben 
voor de meesters, voor Christus. En dacht u, dit door uw bluf te bereiken? 
Doordat ge denkt: „Dát is een goed baantje voor me?” Dat zal noch Gene 
Zijde, noch een geest van het licht nemen. Ze hebben u niet nodig, geloof 
me, ze hebben zich losgewerkt van zichzelf en dat kostte bloed en die willen 
met onze eigen narigheid, denken en voelen, ten opzichte van ons stoffelijk 
leven niets, maar dan ook niets meer te maken hebben! Wist u dit niet? Lees 
dan de boeken en gij weet het! 

Wat zijn dat voor mensen, die voor een zieke staan en nu „bloot” willen 
zien? Hummels? Stakkerds? Bedrog is het! Duivels zijn het! Rotters zijn het! 
Dieven zijn niet zo slecht. Een arm mens is ziek en weet geen raad meer, 
roept een genezer en nu komt er iets in uw huis! Een stuk drel is het! Een boel 
narigheid is het! Gene Zijde, Christus, God, de vooruitgang, onze geestelijke 
evolutie, wordt nu bezoedeld! Bar is het! Drek is het! Vuil, smerig gedoe is 
het! Zó rot is het, als geen moordenaar kan beleven, als Adolf Hitler, noch 
Stalin hebben gekund. Dat heet een genezer! Wist u dit niet? 

En dát kreng gaat zélf beginnen? Door de meesters? Ja, dat kan nog in 
deze eeuw, omdat de mens niet kan denken. Ik waarschuw u allen hierdoor. 
Schuw genezers, ga weg uit die buurt, wanneer ze beginnen met „Ik zal u 
met Christus verbinden ...” Ze zijn er niet toe in staat! Dat is de vervloeking, 
de menselijke bluf, de hoogmoedswaanzin, álles is het, waardoor de mens 
keldert, bezwijkt, van de wal in een baggerachtige sloot wordt getrapt en 
waardoor het innerlijke en stoffelijke leven is en wordt bezoedeld! 

U had dit niet verwacht, zie en voel ik, maar dit moet u weten. Wij staan 
thans voor de werkelijkheid, voor heilige zaken. Mocht u soms willen gene-
zen, mijnheer, hebt u het reeds gedaan? Dit antwoord, zie en voel ik, had u 
van mij niet verwacht, nietwaar soms? U komt hier zeker niet meer terug, u 
weet het zélf. Ga gerust verder, ík krijg straks toch gelijk, hier en achter de 
kist krijg ik gelijk! Want dit is de heilige waarheid!!! 
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Nog vragen? Geen vragen, dan ga ik verder!” 

De mensen zijn geslagen? Neen, natuurlijk zijn er mensen, die denken 
te kunnen genezen, maar zoals Jozef zegt ... kennen zij zichzelf? Is dit geen 
waarheid? We weten het, daar staat een meester, die de wetten kent en al de 
occulte wetten heeft mogen beleven. We leren thans Jozef Rulof kennen, 
een andere Jozef, waar men alles van zegt; ook weer natuurlijk, de waarlijke 
Profeet kent men niet in eigen land! Hij is er een en wel kosmisch diep! Wie 
begrijpt dit leven en deze persoonlijkheid? Wie wil dienen? Wie vergrijpt zich 
niet aan gaven? Elk mens vergrijpt zich soms aan en door het bezit van de 
andere mens. Wij leren enorm en hebben ons hoofd te buigen voor de wet-
ten. Jozef is mens en in alles doodgewoon, volmaakt eenvoudig, dat weten 
wij, die hem reeds jaren volgen, want, wat zouden de mensen doen, indien ze 
zijn gaven en zijn contact hadden? Waarheid? Ja, dit is waarheid! 

De heer Boekee vroeg: ‘In het boek „Tussen Leven en Dood’ leer ik twee 
mooie gevoelslevens, persoonlijkheden dus, kennen, namelijk dat van Dectar 
en dat van Venry. Na hun overgang keren zij, na nog even op de „weide” te 
hebben vertoefd, terug tot het embryonale stadium, om dan elkaar later weer 
terug te zien als „Alonzo” en als „Jozef Rulof”. Dit alles kan ik begrijpen, 
omdat hun kringloop voor Moeder Aarde nog niet was volbracht. 

Maar, ga ik nu met de geest Lantos mee in ‘De Kringloop der Ziel’, dan 
vind ik op bladzijde 260, dat de man eerst de vrouw doodsteekt en dan zich-
zelf, waarna men hem, na zijn overgang, naar zijn afstemming voert. 

Toch was hij moordenaar en zelfmoordenaar en vrij van zijn organisme. 
Kunt u mij dit verklaren, ik begrijp het niet.” 

Het antwoord van Jozef is: „U denkt, mijnheer Boekee en daar ben ik al 
dankbaar voor. Niet Alonzo en Jozef Rulof zien elkaar terug, maar Venry en 
Dectar, dus het onderbewustzijn van mij, maar nu ben ik André. Begrijpt u 
dit?” 

„Jawel, dat is mij duidelijk.” 

„Maar ik kan u verklaren, dat er moorden gebeuren, zelfmoorden ook, 
die toch, ondanks het feit, normale overgangen zijn. Een voorbeeld: mensen 
hebben contact met Gene Zijde. Een goed contact is het, waarvan de dochter 
het medium is. De vader gaat met zijn zoon en dochter naar de bergen voor 
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een vakantie van drie weken; de moeder leeft reeds achter de kist. De dochter 
is daar twee dagen en wil terug naar Nederland. De vader zegt: ‘Ga, maar 
kom terug.’ Maar de dochter rent achter het huis in een sloot en verdrinkt. 
Ze keerde dus terug om thuis in het water te lopen en te sterven. Vier maan-
den later komt ze door en zegt: 

‘Ik heb geen zelfmoord gepleegd, vader. Dit was mijn tijd. God kent geen 
sterfbedden en weet u, ik ben gelukkig, mijn eigen dood bracht mij tot dit 
vaneenscheuren en ik gaf me volkomen over. De dood was het en ik had niets 
meer te vertellen, mijn eigen evolutie dus!’ 

Ziet u, dit is mogelijk en soms geschiedt het door geweld. Is uw dood door 
een vliegtuigongeluk geen geweld? Als u neervalt, is dat geen geweld? Ook al 
kreeg u van de andere mens geen duwtje? De mens kan sterven door geweld, 
door andere mensen en door zichzelf; dit zijn dus wetten, handelingen voor 
het loskomen van de stof. Ik heb ook die mogelijkheden gezien! Die mensen 
waren juist vrij, dat wil zeggen, ze stonden voor hun overgaan en de astrale 
wereld, zodat men die mensen naar hun geestelijke afstemming kon brengen. 
Ik heb Lantos Dumonché – meester Zelanus – naar ál deze mogelijkheden 
gevraagd en hij gaf mij het menselijke, geestelijke en ruimtelijke antwoord. 
Nietwaar soms ... wij sterven, omdat die vliegtuigbestuurder fouten heeft 
gemaakt. Een kapitein ging met zijn schip te veel noordelijk en zie, de „Tita-
nic” liep tegen een ijsberg op en veertienhonderd mensen verdronken, gingen 
te vroeg over? Ja, velen gingen er toen te vroeg over, anderen precies op tijd, 
geen seconde te vroeg of te laat! 

Maar de vliegtuigbestuurder is geen zelfmoordenaar als hij door zijn taak 
sterft, wórdt gedood; hij sterft dan te vroeg, maar is vrij van zijn organisme, 
waar het u om gaat, omdat hij niet aan zelfmoord denkt! Vergeet niet, elk 
mens bezit zijn kosmische diepte voor het sterven en zijn evolutie en zo staan 
wij voor duizenden mogelijkheden, die ziel, leven en geest omvatten en wet-
ten betekenen. Is een bokser, die dood uit de ring wordt gedragen, nu een 
zelfmoordenaar? Neen, maar die man gaat te vroeg uit dit leven en dit geldt 
voor elke sport, wanneer de mens roekeloos is met zijn leven. 

Ik zal u eens wat zeggen, dames en heren, en dan eerst ziet u, hoe diep dit 
is. Een chirurg bijvoorbeeld, die niet beslist weet, dat hij de zieke genezend 
kan opereren, is een moordenaar! Had u dit gedacht? Hij zit niet aan de 
moord vast, maar hij en de zieke, de patiënt dus, vragen om moord, doch 
beiden willen geen dood, doch hebben nu toch met die overgang uit te staan. 
Dit zijn de enig verzachtende omstandigheden voor het sterven en voor de 
mens, wanneer de dood er mede is gemoeid en dit wordt dus uiteindelijk 
„evolutie”! Willens en onwillens gaat dus de mens te vroeg uit zijn leven en 
dat kunt u nu wel begrijpen! 
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Indien wij scherp de wetten zouden willen beleven, dan, geloof en aan-
vaard het ... stond de maatschappij stil. Vroeger deden wij allen aan kanniba-
lisme! Wij zijn dit vergeten, maar gingen wij desondanks niet verder? Kwa-
men wij niet vanuit het oerwoud tot het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan 
geen rassen’ op rulof.nl)? Leven er geen engelen, meesters, achter de kist en 
hebben zíj soms niet gedood? Natuurlijk is dit waarheid, állen gingen door 
disharmonie naar de werkelijkheid en kwamen toch eens vrij van elke ver-
keerde stap, die zij konden goedmaken! Ziedaar de beelden voor het sterven 
en er zijn nog duizenden andere levens door menselijke „hulp” overgegaan, 
maar uw eigen evolutie bepaalt thans waarheen ge gaat ... óf vrij, óf vastzitten 
aan het organisme; doch nu is het uw eigen wil! 

Wat het mes doet van de moordenaar, kan het medicijntje doen van de 
dokter. Dit is dan echter één wet. De mens wordt uit zijn organisme geslin-
gerd en dit betekent te vroeg sterven, of ... die mens ging verder en nu wordt 
het „oorzaak”! Meester Zelanus zegt het in zijn boek ‘De Kringloop der Ziel’ 
... Roni zou dit beleven; Lantos had dus met de ellende van Roni niets uit te 
staan of ... hij had ook dát weer goed moeten maken. Roni keerde terug naar 
de Aarde; Lantos niet, hij zat aan zijn lijk vast en beleefde zijn eigen rottings-
proces; dit hebt u gelezen. Elk mens bezit nu, zei ik al, zijn eigen reïncarnatie 
en handelt door zijn verleden. Het „heden” moeten wij ons nog eigen maken! 
Tevreden, mijnheer Boekee?” 

Boekee: „Ik dank u, mijnheer Rulof, ik ben dik tevreden.” 

De avond is voorbij. De mensen gaan met wijsheid huiswaarts. In die 
mensen is er iets ontwaakt en ze beginnen te denken. U moet ze nu horen 
praten: „Is dat wat?” „Enorm is dat bewustzijn, geen seconde hoeft die man 
op een antwoord te wachten, het is ongelooflijk.” Jozef Rulof geeft ons al-
len steeds weer die bewijzen. Hij heeft contact, de meesters bezielen hem en 
spreken door zijn leven en persoonlijkheid, schrijven, schilderen en geven 
wijze lessen! 

Op de volgende zitting vraagt een mevrouw: „Wanneer een moeder bij-
voorbeeld haar kindje in het „Hiernamaals” wil ontmoeten, kan dit toch 
niet, wanneer dat kind intussen weer naar de Aarde terug is; de ziel weer in 
een lichaam leeft, bedoel ik?” 

Het antwoord van Jozef Rulof is: „Mevrouw, neen, dat kan niet. Indien 
uw kind sterft en dat leven moet terug, ziet gij uw kind niet aan Gene Zijde. 
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Lees de boeken en gij krijgt ook hiervoor uw weten. Dat zegt echter, dame, 
dat wij eigenlijk geen vaders en moeders zijn voor de ruimte, doch daarin 
één wereld hebben te vertegenwoordigen, één vader- en één moederschap 
vertegenwoordigen mét miljoenen andere vaders en moeders en dat voert 
ons naar de „Universele Liefde” voor de mens! Het antwoord is: wij hebben 
miljoenen levens gekend, waren daarin vader, dan weer moeder en ook kind. 
Voelt u deze machtige diepte? Gij zijt in vorige levens, door wat gij nu uw 
kind noemt, gebaard. Dit wás dus uw moeder in die levens. Uw man was 
vroeger wellicht – en dat ís zo – óók eens uw moeder, hij baarde u toén. Dit 
is voor de nuchtere mens nog gedaas in de ruimte; ík zeg u, zó is het! Dit is 
de goddelijke waarheid en deze hebben wij te aanvaarden; die wetten beleven 
wij allen! Kinderen bestaan er niet, dame, de ziel als mens is miljoenen eeu-
wen oud! Uw kind is nu úw wedergeboorte geworden. Uw kind zorgt ervoor, 
dat gij straks terug kunt op de Aarde of ... gij had geen bestaan meer. Wij 
noemen dat kinderen, ónze kinderen, maar voor God zijn dit levensgraden 
voor de wedergeboorte. Ga nu tot de katholieke kerk en bezie een geestelijke 
en een nonnetje. Wat doen nu die mensen? Andere moeders zullen voor hen 
tien, twaalf kinderen baren, want de schepping gaat door en anders – indien 
wij allen, heel de mensheid, katholieke geestelijken werden – loste de schep-
ping door al die heiligheid volkomen op en was er geen wedergeboorte meer! 

U zult niet één kind van u zelf aan Gene Zijde terugzien, dame, moeder, 
maar miljoenen! En wat hebt gij nu nog te zeggen, wat wilt gij nu nog be-
leven als moeder? Voelt u dit, dan staan wij voor de Universele eenheid als 
mens en nu zijn alle mensen, mannen én vrouwen, onze kinderen. Dit heeft 
God bedoeld en dit heeft Christus gezegd en dit is de waarheid! Leeft nu uw 
kind aan Gene Zijde, dan zult gij het door uw eigen contact terugzien en gij 
zult met uw kind verdergaan. Ik verzeker u echter en dat zult gij nu begrij-
pen, dat er andere moeders voor uw leven zullen staan, die kunnen zeggen: 
Dit is ook míjn kind! En dan bent u weer van een ander het eigen kind ... 
en zo verder, totdat wij met miljoenen ouders hebben te maken. Doch dit 
lost op in de „Universele Liefde” en dát, dame, is het „Goddelijke Vader- en 
Moederschap”! Is dit niet machtig, dame? U verliest niets, dat hoort u thans, 
integendeel, u krijgt uw ruimtelijke moederschap terug, ook uw miljoenen 
kinderen, die u door uw miljoenen levens hebt gebaard én hebt geschapen, 
want wij beleven als ziel beide organismen! Wij zijn vader én moeder! Want 
ook God is het en wij zijn Goden en hebben álles van „Hem” ín ons!” 

De dame: „Het is machtig, mijnheer Rulof. Ik dank u zeer!” 

Jozef zei nog: „Lees nu de boeken ‘De Grebbelinie’, ‘Zij die Terugkeerden 
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uit de Dood’ en ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Het Ontstaan van het Heelal’ ... 
dan zult gij ontwaken; ge krijgt voedsel voor uw geest en weet het dan voor 
uzelf, uw man en uw kinderen, dame, geloof het, dit alles is de waarheid!” 

Iemand uit de zaal vraagt ook nog: „Waarom weten de spiritisten hier niets 
vanaf, zij zeggen toch, dat ze contact hebben?” 

Jozef: „Hebt u dit reeds vastgesteld, mijnheer? Hebt u dan gehoord, dat al 
die spiritisten staan te dazen en dat zij van de reïncarnatie niets willen weten? 
U kent wellicht Felix Ortt, het hoofd van die spiritisten; die man gelooft 
niet in reïncarnatie. Een tijd geleden viel hij mij aan. Ik was een gek (volgens 
hem), dol was ik, dat was niet te volgen, dat was niet te beleven, waarover 
mijn meesters het hebben. Doch nu, een tijd later, geeft hij een boekje uit 
over „reïncarnatie” en zegt nu, dat er „reïncarnatie” móét bestaan of ... ons 
leven stond stil. Eerst heeft men mij afgebroken, aangevallen, en dan komt 
men met een eigen maaksel, want diezelfde heer heeft geen contact. En dan 
is er nog iets. Daar, in de hoek van de zaal hangt een foto van Elise van 
Calcar, een vrouw, die veel voor het spiritualisme heeft gedaan, maar zij zei: 
‘Er bestaat geen reïncarnatie.’ En dat woord van deze vrouw, die dacht iets 
te weten en een goed verstand had, wordt letterlijk aanvaard. Maar ik kan 
thans de woorden van Elise van Calcar weer rechtzetten, ík kan zwoegen 
om de reïncarnatie erdoor te krijgen. Want dit is de mogelijkheid voor ál het 
Leven van God, om te evolueren. Er is niets anders! Ik kan nu tegen al die ge-
lovigen – spiritisten – vechten op leven en dood, voor hun eigen vooruitgang, 
want ze staan op een dood punt. Eerst worden we gekraakt en dan, mijnheer, 
schrijven ze boekjes en zeggen: ‘Ja, reïncarnatie bestaat!’ 

Ik heb daarom voor die mensen geen ontzag meer. De spiritisten vergeten, 
dat ik een spiritualist ben en dat ik door de occulte wetten mijn contact met 
de meesters kreeg. Ik heb contact, zij niet! Ik ben op dit gebied, dit kan ik 
zeggen, een meester geworden, want ik zie de wetten achter de kist, ik treed 
uit! En zij niet. Zij hebben mij en de meesters te aanvaarden. Maar wat doen 
al die hummels, die zieners op koud water? Ze willen iets zijn, iets bezitten, 
ze willen „zien”, maar wat ze zien zijn hun eigen gedachten. Doch door dat 
zien en dat mediumgespeel, houden al die spiritisten deze evolutie voor de 
mensheid tegen en breken meer af dan er wordt opgebouwd. Al die mediums 
– lees nu de boeken ‘Geestelijke Gaven’, mijnheer – komen niet boven hun 
domineespraatje uit en dat lust men, eet men nog in deze eeuw, in 1951! Zo 
arm zijn de spiritisten. 

Kunt gij iets leren van mensen, die in trance gaan en voor jodin spelen, 
die in Duitsland werd vermoord, gemarteld, geslagen en getrapt en ... toch 
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terugkeert en van haar ellende vertelt? Jazeker, dat kan leerzaam zijn, doch 
niet, als je door zo’n medium krijgt te beleven, dat Antoinette van Dijk 
(1879-1975, kinderboekenschrijfster), die de kinderuurtjes verzorgde voor de 
radio, in het concentratiekamp werd vermoord; de vrouw als trancemedium 
zweet bloed door de smart van de geestelijke persoonlijkheid. De mensen op 
die seance rillen en beven van angst om de doorgestane ellende, die het me-
dium voorwendt. Wanneer ... luister nu goed ..., want diezelfde Antoinette 
van Dijk sprak een week later voor de AVRO en zei: „Ik leef nog! Ja, ik ben 
er doorgekomen!” Wat nu? Dát is het huidige spiritisme en dat is wartaal, dát 
zijn de gekken, mijnheer. Die mensen denken gaven te bezitten en sleuren 
Gene Zijde door de straatgoten van de stad. En wat te zeggen van de mens, 
de mannen en vrouwen, die daar met het medium aan een dergelijk gekreun 
beginnen en dat nog aanvaarden? Dénken die mensen? Dat zijn psychopa-
ten, mijnheer. Héél de spiritistische wereld in Nederland, zoek het zelf maar 
uit, is psychopathisch. 

Om óns wordt gelachen. Ik ga ertegenin, dat is mijn taak. Daarvoor schre-
ven de meesters de boeken ‘Geestelijke Gaven’ ... maar wat daarin beschreven 
staat, moeten die spiritisten, die mediums niet. Want nu hebben ze geen 
gaven, niets bezitten ze thans, wij kijken door hun bedrog heen. Maar is het 
niet droevig? Lees nu die boeken en u bent gereed voor die mensen en geef 
ze dan uw gezond en natuurlijk pak slaag. Maar heb eerbied voor de Geeste-
lijke Gave van de mens, die contact hééft. Dan beleeft u iets bijzonders. Dit 
bewijst echter, hoe onbewust de spiritisten nog zijn en willen blijven. U krijgt 
ze niet van hun tafelgedans af, doch die levens staan stil en ze verknoeien 
ontzettend veel en zo zullen zij straks, geloof ook dit, hebben goed te maken. 
Achter de kist staat er voor hen een geestelijk knuppeltje gereed. Dit is nu 
een „wet” ... en welke wet is het? De „wet”, die hen allen slaat, zál slaan en 
wil slaan, omdat zij zich aan goddelijke wetten hebben vergrepen! Ik ken die 
wetten, mijnheer, en ik bezit gaven, maar de meesters zijn het. Ik bezit niets, 
ik ben nog maar een grote sufferd, doch wanneer u professor Einstein was, 
daagde ik u vanavond nog uit voor een universeel duel op leven en dood, ziel 
en geest. Ja, op de ruimtelijke dimensionale werelden, die de meesters stuk 
voor stuk voor uw leven zullen ontleden en dan krijgen zij voor miljoenen 
levensvragen gelijk, ze zullen u overtuigen! En wat kunnen die spiritisten? 
Niets, mijnheer, alleen lopen ze achter hun geliefden aan. Ze willen die over-
geganen maar terug hebben, ze staan niet op eigen benen. Dat is geen liefde 
meer, want, de mens achter de kist moet loskomen van ons leven en betreedt 
dan de eigen ... weer de Universele zelfstandigheid, maar hiervan willen al 
die spiritisten niets weten. Het zijn en blijven kinderen, ook al zijn het men-
sen van negentig jaar! Onbeholpen mensen worden het, want zij klampen 



66

zich aan dit contact vast, dat u inderdaad kan hebben, u hoort het, maar, ga 
niet te ver en dat hebben al die spiritisten gedaan en doen het nog! Hierdoor 
is het spiritisme zo „rot” geworden voor de maatschappij en verklaart men 
óns voor gek. Wie is er nu gek? Wij? Wel, ik wil deze gekheid niet verliezen, 
voor geen koningschap, voor niets, voor alles van deze wereld niet. Want dit 
van de meesters is het eeuwigdurende, maar wat die spiritisten bezitten, is 
kletspraat, een rotte maatschappij is dit en niets anders, waarin zij leven en 
onbewust zullen sterven! Tevreden, mijnheer?” 

„Ik dank u, mijnheer Rulof, voor deze woorden, ik aanvaard u onherroe-
pelijk, waarheid is het!” 

Jozef zegt nog: „Dan gaan wij verder, mijnheer, ik dank u ook, want nu 
kunnen wij praten en die wetten ontleden. Maar als u er nu één was van die 
mensen, geloof me, dan dacht u toch: Stik ... Jozef Rulof, ik laat me door 
u niets ontnemen. Ook die mensen hebben wij hier gehad. Ze gingen weg. 
Waarom? Er bleef van hun gaven niets meer over. Die mensen denken er 
niet aan om hun hoofden te buigen en zij hebben met Gene Zijde niets uit 
te staan, ze leven nu en doen, wat zij zelf willen, doch ik zei u al, achter de 
kist slaat er iets en dat hebben ze dan te aanvaarden en daarvoor moeten zij 
zich buigen. Geen stap komen ze nu verder en vergeten doet die wet niets ... 
want ... dames en heren, de mens is het zélf. Hij heeft zich vergrepen aan de 
evolutie van Christus en dat is heel erg! 

Wat wij, de meesters, opbouwen, breken die mensen bewust af. Hoe sterk 
zouden wij niet zijn hier in Nederland, indien de spiritisten mij wilden aan-
vaarden? Dan, geloof het, begonnen wij morgen te bouwen, bouwden wij 
morgen al de „Universiteit van Christus”. Maar het zijn juist de spiritisten, 
die alles vernietigen, bezoedelen, die zingen, zien, in trance gaan, voor me-
dium spelen! En dat is het ergste, wat er is! Mij moeten ze niet, maar ze lezen 
de boeken en vertellen u met hun ogen dicht, wat er alzo aan Gene Zijde 
te koop is. Woordelijk halen ze die passages eruit en nu bent u niet in staat 
om te zeggen: ‘Dat is plagiaat.’ Die mensen houden zich nu staande door de 
boeken van Jozef Rulof; maar ik hoor dat onmiddellijk, want ze zeggen het 
toch anders en nu weet ik, dat ook zij bezig zijn goed te doen, nú doen ze iets 
goed, want vroeg of laat lopen de mannen en vrouwen daar weg en luisteren 
in Diligentia naar de meesters, en dat, mijnheer, is reeds begonnen! 

Maar is dit nu niet jammer? Ik haal al die mannen en vrouwen van hun 
paardje af, ze kunnen thans luisteren en de gaven zijn foetsie! Die mensen 
leven hier ook, onder ons. Hier zijn er, die denken: Nu kan ik het ook. Ze 
beginnen te magnetiseren, willen mensen helpen en vragen geld. Ze zijn te 
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lui, om iets anders te doen. Zij zijn niet geschikt voor dit werk, maar moet ik 
die mensen het halt toeroepen? Daar heb ik het recht niet toe. Maar nog iets 
anders, mijnheer, dames en heren. Nu is Jozef Rulof rot, slecht. Die mensen 
moeten zichzelf kunnen rehabiliteren en dit doen zij door te zeggen dat ik 
„rot” ben, slecht ben. Ik ben er met mijn eigen kas vandoor gegaan! Omdat 
zij te lui zijn, om ander werk te doen. Zij maken mij zwart en slecht en willen 
dienen? Voelt u, wat voor duivelen zij zijn? En die mensen zijn er, mijnheer, 
en ik kan niets tegen hen doen, ik heb dat zelf kunnen beleven. Maar ik wil 
met zulk tuig niet te maken hebben. Laat ze maar gaan, laat ze doen wat ze 
zelf willen, ik zeg u, dit leven gaat voorbij en dan kunnen ze hun vuil gedoe 
in de duisternis vertegenwoordigen. Al die schreeuwers en bezoedelaars staan 
straks voor dit werk én voor de meesters, daarna pas voor God en Christus! 
Dat komt! En omdat ik weet, dat het zo is, leg ik me bij alles neer en ben niet 
kwaad op dat soort mensen; kinderen zijn het! Maar verdraaid gevaarlijke 
kinderen, als u het wilt weten. Ze zijn des duivels! Dat soort mensen denkt, 
dat dit werk zo gemakkelijk is. Welnu, indien zij er hetzelfde van kunnen 
maken als ik doe en in al de jaren voor de meesters heb gedaan, mogen zij 
het van mij hebben; ik ga dan weer voor chauffeur spelen en vertel de men-
sen, dat er een God van liefde is. Zo nu en dan kom je ook op straat – ook 
dat heb ik beleefd – tot een goed en ruimtelijk gesprek. Op straat, nietwaar, 
mijnheer, ontmoet je soms van alles! 

Hebt u nog iets anders te vragen, dan ga ik eropin.” 

De vragensteller zegt: „Ik dank u, ook dit is de waarheid!” 

Jozef zei nog: „Lees de boeken, mijnheer, en gij hebt mij niet meer nodig. 
Dit is het doel van de meesters!” 

Een dame zegt: „Ik heb de film ‘Zo begint het leven’ gezien en ik vind deze 
film een openbaring voor man en vrouw, indien zij het aanvoelen. Door deze 
film kwamen er echter bij mij de volgende vragen naar voren: vorige week 
donderdag sprak u over de man als de schepper, en u zei, dat de man naast 
de schepping wandelt, naast de geboorte staat. Maar er zijn heel veel man-
nen, die hun hoofd kwijt zijn, gedurende de tijd, dat de baring van de vrouw 
plaatsvindt. Is dit nu alleen door hun angstgevoel, dat ze dan bezitten? 

Vele mannen – nog een vraag – aanschouwen de machtige splitsing van 
moeder en kind meestal van nabij. Toch zijn er mannen, bij wie spoedig niets 
meer van dit machtige gebeuren in hun „ik” achterblijft, hoewel de ziel van 
de man toch zowel mannelijk als vrouwelijk is. Kunnen zij daardoor dan 
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niets van de geboorte aanvoelen?” 

Jozef Rulof zei: „Mevrouw, ik dank u voor deze vragen. Mannen, wij krij-
gen er nu van langs, ik ga mezelf en u naakt vertonen, ik laat thans geen haar 
op uw kale en behaarde hoofden over. De moeder plaatst ons nu voor de god-
delijke werkelijkheid en ik verzeker u, dame, mevrouw, moeder, dat ik mezelf 
niet zal ontzien, ik geef me volkomen! Hier zult ge plezier van hebben.” 

De mannen grinniken al, het wordt iets, voelen wij en Jozef begint: „Die 
film, dame, behoeft u niet meer aan te voelen, die plaatst ons allen voor de 
werkelijkheid en daar kunt ge thans ziel en leven van zien, de stof beleven, 
indien ge openstaat voor dit machtige wonder. Ja, de mannen, die nu angst 
hebben, zijn hummels! Grote hummels zijn het! Ze zijn zó kinderachtig, nie-
tig en miezerig, dat je hen alles zou willen laten doen, om te bereiken, dat de 
moeder, die baart, ontzag heeft voor dat stukje bewustzijn, maar dat kan zij 
nu niet, want diezelfde man laat haar in haar strijd alléén achter. Zo’n hum-
mel heeft niets te bewijzen en kan de moeder niets geven, dame, moeders, 
dat zijn nog maar kruimels! Mijn hemel, wat heb ik in mijn leven daarnaar 
verlangd, maar ik kreeg het niet stoffelijk te zien, doch geestelijk. Meester Al-
car bracht mij tot talloze geboorten, in Nederland en in Frankrijk, in Londen 
en New York, bij zwart, blank en bruin. Ik moest die geboorten beleven voor 
de ziel als mens, voor de wedergeboorte en ik kan er dus van meepraten, ook 
al heb ik dit wonder bij mezelf thuis nog niet gezien, niet mogen beleven. 
Maar voor mij is het een wonder. 

Toen wij ons kindje beleefden – u leest hiervan alles in de boeken „Een 
Blik in het Hiernamaals” – beleefde ik met mijn vrouw mede de barings-
weeën, zo één was ik met haar tijdens het gebeuren. Ik had diezelfde weeën 
in mij en ik kon op de seconde af zeggen: ‘Nu is mijn dochter geboren, ik 
ben mijn weeën kwijt, doch mijn kind is dood.’ Ik had voor het bed van de 
moeder willen neerliggen, dame, als man, als schepper, haar koesteren, maar 
van angst en gebeef was er in mij geen sprake geweest. Ik zei al, dat zijn hum-
mels, dat zijn kinderen als volwassen mensen; die levensgraden handelen zo! 
Natuurlijk, u zegt het zelf, andere mannen zijn niet meer zo miezerig, niet 
zo kleinzielig, zij staan naast hun vrouwen en dragen door haar dit machtige 
wonder. Wat is het nu, waardoor die eersten zo handelen? Onbewustzijn is 
het, moeder, dame, en niet anders; hierin ligt alles; al die armzalige gevoelens 
van de man, de mensschepper. Wel, mannen, ge kunt u thans verdedigen; ik 
buig mijn hoofd voor dit woord, deze moeder heeft gelijk, maar ik wil geen 
zielenpoot zijn! 

Hebt u, dame, gehoord, hoe de gereformeerde kerk in opstand kwam te-
gen deze machtige film? Zo is de mentaliteit nog van het Oude Testament 
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en zo zijn al die mannen, die door hun vrouwen bezwijken. Dat zijn dus nog 
geen mannen, maar nog kinderen! Neen, die onbewusten voelen niets van de 
moeder, niets van haar dragen, noch van het geboren worden van het kind, 
die staan naast haar met lege handen! Wie van u, mannen, heeft bewustzijn 
getoond en dit gevoel aan haar als moeder kunnen geven? Wel, moeders, als 
uw man dit wél heeft gekund, geef hem dan vanavond een andere pakkerd, 
zeg dan eerlijk: ‘Jij bent géén zielenpoot voor mij, nietwaar, schepper? Jij gaf 
me alles!’ Is dat zo? Mij gaat het niet aan, dat begrijpt u wel, maar ... mannen, 
vrouwen, je zou zo zeggen ... kijk zelf, onder u hier zijn witte neusjes te zien!” 

Gelach, pret is het, de mensen nemen het, al staat de man dan ook als het 
ware ontleed in de zaal. 

Jozef zegt nog: „Is dit niet het allermachtigste voor de man, om te bewij-
zen wie hij is en wat hij nu kan voor de moeder en zichzelf? Ja, zeggen ze 
nu allen, ík was zo niet. Maar man, schepper, gij loopt naast de schepping; 
wij hebben geen contact met God, de moeder wel! Of was het soms alleen 
nieuwsgierigheid van u? Stond ge daarna toch niet met lege handen naast de 
moeder te kijken? De moeder weet dit ... u ziet het, ze knikken al met haar 
hoofden en geven mij gelijk, achteraf gezien en bezien was dat van u nog net 
niets voor haar. U stond daar en keek naar een andere wereld, die niet de 
uwe was, want gij had geen contact met de moeder, geen geestelijk eenzijn. 
U sloeg en trapte; één snauw slaat ons reeds uit het moederlijk baren vandaan 
en dit is het halt voor deze machtige gebeurtenis, die God is, en liefde bete-
kent! Heb ik gelijk, moeders?” 

„Ja, ja ... ja” klinkt er van de vrouwen, „u hebt gelijk, zo is het!” 

„Wel, mannen, beken nu eerlijk, wat hebt ge van dit heilige wonder van 
de ruimte kunnen beleven voor uzelf en voor uw liefde, de moeder? En wat 
hebt ge van hetgeen u nu van mij, door de meesters, te horen krijgt, kunnen 
beleven? Hebt gij het getik van het kind ín de moeder ook onder uw levende 
hart kunnen beluisteren? Neen, hè? Daar staan we nu. Ik hoorde het getik, 
omdat ik de wetten kende en daarmede had te maken, daarom schreide ik 
me leeg, toen ik te aanvaarden kreeg: je kind is dood, je hebt het zelf gezien, 
geef het door aan de moeder, doch ook die had ik er reeds alles van verteld 
en nu waren wij één, in alles, voor de baring en de schepping één, machtig is 
het en het blijft machtig, goddelijk is het! 

Ja, dame, de man is dit direct weer vergeten, maar hoe staat dit met de 
moeder? Als u een kind hebt mogen baren – weet het thans – is dit een hoger 
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gaan voor het aardse leven; door te baren betreden de moeders een hogere 
levensgraad. En wij mannen, omdat wij slechts scheppen, lopen naast de 
schepping. Word pastoor, mijnheer, en ge loopt er nog verder naast. Word 
„non” ... en gij zijt kuis, rein, maar arm aan gevoel, arm, geestelijk straatarm. 
Ge verwaarloost dan de schepping, de wedergeboorte en dit is nog erger dan 
er niets van te voelen, dames, moeders, mannen, kinderen. Zo gaat de mens 
verder, dame. Later, op de „Vierde Kosmische Levensgraad” – dat is een an-
der Universum, zelfs hier op Aarde kan het al gebeuren – is de man één met 
de moeder in alles en zij met hem en beleven zij samen God! Wat hebt u allen 
van die godheid te beleven? Wat is het, mijnheer De Wit?” 

Gelach, openhartigheid is het! Wij zijn thans allen één, Jozef voert ons 
allen tot die éénheid en de mens hier hangt aan zijn lippen, en zuigt zijn 
woord volkomen op. En ’t is alweer een openbaring. Waar kun je dit wonder 
beleven? Ruimtelijke colleges zijn het en dit aanvaarden al deze mannen en 
vrouwen! 

Een geheel andere vraag komt er, zoals Jozef ons laat horen. Mejuffrouw 
Rie Reinderhoff vraagt: „Wanneer de kunstenaar het hoogste heeft gegeven 
voor de Aarde, zoals bijvoorbeeld Titiaan, Van Dyck, Beethoven, Rem-
brandt, en zijn gevoel heeft opgevoerd, is dit alles dus een voorschool voor de 
goddelijke wijsheid, die het hoogste is? Immers, zij kwamen als meesters naar 
de Aarde, maar losten als het ware door hun kunst volkomen op en zijn nu 
gereed, om de wijsheid te ontvangen, een stadium naar het hoogste bewust-
zijn, dat de mens als vonk van God zal bereiken. Die kunst lost ten slotte 
op, voor dit Universum. Heb ik dit goed begrepen? Mag ik uw antwoord, 
waarvoor mijn dank.” 

En nog deze vraag: „Op de „Vierde Kosmische Levensgraad” beleven wij 
geestelijke kunst, maar op Aarde is deze immers nog stoffelijk?” 

Op deze vragen ging Jozef in als volgt: „Uw vraag, mejuffrouw Reinder-
hoff, voert mij naar iets heel anders. En aan dat, wat ik thans zal zeggen, hebt 
u niet gedacht, maar dit heeft voor ons aardse mensen universele betekenis. 
U vraagt, of de kunst van de meesters een voorschool is voor de „Vierde Kos-
mische Levensgraad”, het volgende Universum, na dit, waartoe wij behoren 
en dat we eens zullen overwinnen, om terug te keren tot de „Albron”! Dat 
weet u en hebt u in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’ gelezen, doch 
dat kunnen de astronomen nog niet aanvaarden, die ruimten zijn nog niet 
bekend. Maar dat doet er niet toe. Wij weten, dat ons Universum een ander 
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en nieuw Universum heeft geschapen en dat is ons duidelijk, omdat al het 
leven tot God zal terugkeren en óns Universum het goddelijke „Al” nog niet 
kan zijn! 

Maar gelooft u mij, als ik u zeg, dat wij op de „Vierde Kosmische Le-
vensgraad” al de kunsten en wetenschappen van de Aarde niet meer nodig 
hebben? Beethoven hoeft daar niet meer te componeren, omdat dan de mens 
één is met God op geestelijk-macrokosmische afstemming. Daar wordt er 
niet meer geschilderd, omdat het leven dit beter kan en wij als mens daar één 
zijn met Moeder Natuur, de fresco’s van Moeder Natuur zijn door de mens 
niet meer te verbeteren. De mens op aarde doet aan kunst, maar de mensen 
in de sferen van licht en op die andere planeten, van de „Vierde Kosmische 
Levensgraad”, doen aan geestelijke ontwikkeling en verrijken zich, door de 
wetten van God te leren kennen, door zich deze wetten eigen te maken. En 
dit is heel iets anders dan wij hier op Aarde beleven. 

Ja, al de kunsten en wetenschappen blijven op Aarde. Elke wetenschap – u 
gelooft dit niet en denk nu goed na, dan kunt ge straks andere vragen stellen 
– blijft op aarde achter en alleen de mens als het innerlijke leven gaat verder. 
Wat is dit nu? Dit is uw geest! En nu staan wij meteen voor de „Liefde”. 

Hebt u geen liefde voor het leven van God – u kent thans die wetten – dan 
beleeft ge de duisternis! Het spreekwoord: Hoe groter geest, hoe groter beest 
... voert ons tot die afstemming. Wie dus geen liefde bezit, is als kunstenaar 
aan Gene Zijde straatarm. Hoe minder wij thans in dit leven voor de maat-
schappij bereiken, des te beter, indien ons kunnen ons naar die duisternis 
voert. Ik heb Gene Zijde gezien. Ik weet nu, dat al dit „bereiken” op Aarde 
voor de mens meestal een eigen ondergang betekent. Elke taak, hoe die ook 
is op Aarde voor de mens, dient nu alleen, om iets van de persoonlijkheid te 
maken, doch dit is en blijft slechts stoffelijk gebeuren. Wij krijgen hierdoor 
nog geen geestelijk bewustzijn. Voelt u dit? U bent zelf kunstenares. Indien 
u trapt en slaat, niet bent te benaderen, wat zult u dan achter de kist zijn?” 

Mejuffrouw Rie Reinderhoff zegt: „Ik begrijp het!” 

„Welnu, al die grote meesters schiepen kunst voor de mens in zijn stoffe-
lijk, aards denken. Die kunst is niet geestelijk. Mocht u niet geloven, dat wij 
deze technische wonderen straks niet meer nodig hebben, ook al denkt de 
mens, dat hij hierdoor Universums kan overwinnen, dan zeg ik u, dat wij op 
de „Vierde Kosmische Levensgraad” onszelf leviteren, dus stoffelijk daar als 
mens vliegen, zonder vleugelen, maar door onze innerlijke krachten, omdat 
wij die stof hebben overwonnen. En ... als dit reeds hier op Aarde een „lama-
priester” kan, zou de mens aan Gene Zijde, die kosmisch bewust is, dit dan 
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niet kunnen? Wij gaan daar van planeet tot planeet, zwevend door de ruimte 
als man en vrouw en bezitten die ruimte. Is dit nog niet genoeg? Begrijpt ge 
nu, dat al de duizenden technische wonderen oplossen en dat die alleen maar 
zijn te gebruiken voor de mens van de Aarde? Waarom? Voelt u dit? Wilt 
ge vanavond de geestelijk-harmonische mens beleven, wilt ge uzelf zien als 
geestelijk-rechtvaardig mens, met Universele Liefde?” 

„Gaarne!” roept de mens uit de zaal tot Jozef en hij zegt: „Luister dan, 
want ik krijg van u allen gelijk. Wij bezitten hier ziekten, dáár niet meer. 
Hier stelen wij, dáár niet! Hier moorden wij, dáár hebben wij het leven van 
God lief in alles. Hier scheiden wij, dáár niet. Dáár bezitten wij onze „twee-
lingziel”, waardoor wij God voor al zijn wetten vertegenwoordigen. Hier zijn 
wij onbewust, dáár bewust! Wij bezitten hier krankzinnigen en psychopaten, 
dáár niet meer. Hier hebben wij kunst, dáár zijn wij geestelijke kunst! Hier 
moeten wij eten en drinken, dáár behoeven wij niet meer te eten, noch te 
drinken, dames en heren, dáár voeden wij ons door onze levensadem. Ik kan 
u dit bewijzen, omdat ik reeds een patiënt(e) heb gehad, die in zeven jaar 
niets heeft gegeten en niets kón eten; zij leefde hier reeds door haar levens-
adem. Dáár hebben wij geen agenten meer nodig om op ons te letten, hier 
wel, omdat de gehele mensheid stoffelijk nog onbewust is, geestelijk arm, wij 
evolueren nu voor het geestelijke! Denkt u dat machtige leven eens even in! 

Doodeenvoudig is het – indien u het leven aan Gene Zijde kent – de mens 
keert tot God terug! 

Wij hebben slaap nodig hier, dáár niet meer, wij gaan nu naar het eeuwig-
durende wakker-zijn! En zo kan ik verdergaan en het is vanzelfsprekend, dat 
al die technische wonderen slechts voor de mens in deze toestand zijn en voor 
het geestelijke, innerlijke leven niets hebben te betekenen. Wij mensen zullen 
al die wonderen, die geen wonderen zijn, overwinnen! 

Al die meesters dus, dame ... die voor de Aarde iets hebben gedaan, schie-
pen kunst voor de mens, maar op de „Vierde Kosmische Levensgraad” is het 
„Leven” de kunst en zijn er geen penselen meer nodig! Anthony van Dyck is 
mijn meester. Hij zegt immers in een van zijn boeken: ‘Indien ik één mens 
tot de geestelijke ontwaking kan brengen, heb ik meer verdiend dan in dat 
leven, waarin ik een meester was in de kunst.’ En zo is het! 

Uw vraag krijgt dus dit antwoord: die meesters schiepen alleen voor de 
Aarde en nergens anders voor en dit geldt voor de beeldende kunst, de mu-
ziek, voor al de kunsten. Wij behoeven dáár niet meer te schrijven, want de 
mens kent dan zichzelf, is kosmisch bewust.” 

Iemand zegt: „Wordt het leven dan niet erg saai?” 
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„Wat zegt u?” gaat Jozef verder, „Of het leven saai wordt? Weet u nu nog 
niet, na het lezen van de boeken, wat u achter de kist bent, doet? Aan Gene 
Zijde bent u licht, vanzelfsprekend leven, ge voelt, ge zijt vader en moeder, 
elementale kracht, u vertegenwoordigt daar God, want u bént het! 

Indien u vraagt: Wat doen wij daar? dan vraag ik u: Wat is God? Ver-
veelt God zich, nu wij weten, dat God eeuwigdurende werking is? En dat is 
dan de mens. Als u er niet bent, dame, mijnheer, verduistert dit Universum. 
Wat bent u nu? Geen vonk kan zich van dit goddelijke geheel vrijmaken. 
Al het leven heeft die ruimten te vertegenwoordigen en dit is de mens en 
al het leven als „GOD”! Wat hebben kunsten en wetenschappen nu nog te 
betekenen, nu gij alles zijt, de kracht zijt, waardoor ook planeten en sterren 
hun banen beschrijven? Dit, vaders en moeders, is de mens voor God! Wat 
is nu een boek? U ziet tegen mij op. Doe dat niet, ik ben eerst alles indien 
ik „liefde-gevoel” bezit, of ik ben niets! Kunsten en wetenschappen hebben 
niets te betekenen, als de mens geen liefde bezit. Zei Christus dit niet? Is 
dit niet de waarheid? Ik heb geen ontzag voor de mens en zijn kunst, als hij 
tot die gevoelsgraad behoort, welke slaat en trapt en verguist. Wat blijft er 
over van onze kunst, wanneer we de mens erdoor vernietigen? Wanneer men 
zichzelf ombrengt door zijn kunsten en wetenschappen? Wilt u vanavond 
een profetie van mij beleven? Ik kan u verbinden met het jaar 9024 ... als u 
het wilt en dan zult ge zelf kunnen zien. Hoe is dan de Aarde? Als nu, met 
wat meer natuurlijk bewustzijn. Dat wil zeggen, dat er dan geen olifant, geen 
leeuw, geen walvis meer is te zien. Die organismen zijn dan verdwenen, maar 
de geest van die levens zingt dan voor ons een lied, want die levens behoren 
dan tot de gevleugelde soort. En dan de mens? 

Radio en technische wonderen geven dan de wetten van de meesters door. 
De meesters spreken dan vanaf Gene Zijde. U leest dat in het boek ‘De Vol-
keren der Aarde’. Dát wordt het „Koninkrijk Gods”, waarop de mens sinds 
„Jeruzalem”, sinds Christus dus, wacht. En dat komt! Onherroepelijk komt 
dat! Dan, vaders en moeders, behoeft de mens zich niet meer zo af te beulen, 
het leven verrijkt zich, wij evolueren, alles evolueert, ook Moeder Natuur! 
Oorlogen zijn er dan niet meer, de mens doodt niet meer! Tussen hemel 
en aarde komt er harmonie, geestelijk dus; de mens krijgt zijn kosmische 
tijd voor zijn geboorte te beleven en behoeft niet zo lang meer te wachten, 
voordat zijn reïncarnatie wordt verstoffelijkt. Alles verandert ten goede; dus 
geestelijke ontwaking voor al het leven op Aarde! 

Velen van u zouden nu al aan Gene Zijde willen zijn, maar begrijp goed, 
mannen en vrouwen, wij leven nu in de wonderbaarlijkste tijd, die ooit op 
Aarde kan worden beleefd. Wij, geloof het, leggen voor al de stelsels de fun-
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damenten voor de menselijke, geestelijke toekomst! En dit is duidelijk, als 
ge uw prehistorische tijdperken even wilt ophalen, want daarin hebben wij 
geleefd. Wij komen vanuit het oerwoud, wij hebben miljoenen levens beleefd 
en zijn thans bezig om geestelijk te ontwaken! 

De natuur evolueert, al haar leven, ook wij, maar eens lost dit Universum 
volkomen op, want de mens en al het leven heeft dan dit Universum over-
wonnen. Wij keren tot God terug om Hem daar, in het goddelijke „Al”, te 
vertegenwoordigen, want wij zijn Goden! 

Ziet u, daarin leef ik, dat gaven de meesters mij en hebben zij mij kunnen 
tonen. Ik was driemaal met de meesters in het Al. De eerste boeken van de 
nieuwe BIJBEL – wellicht gelooft u ook dát niet en het is toch doodeenvou-
dig – heb ik beleefd en liggen gereed. De mens zal zijn God en zichzelf leren 
kennen. En die God en die mens zijn dan kosmisch bewust. Kan het anders? 
Komen de volkeren der Aarde niet tot éénheid? Ziet u dan niet, wat er thans 
op aarde gaat gebeuren? Wordt kunstenaar of geleerde, wordt machtig, wordt 
een genie, als u géén liefde bezit voor het leven van God, blijft u geestelijk 
straatarm. Uw leven is het, uw gevoel, uw geest, uw persoonlijkheid moet het 
zijn voor de goddelijke stelsels. Of gij behoort tot de duisternis. Wat heeft nu 
uw kunst en die van mij te betekenen? Wat ben ik, wanneer ik maar raak leef, 
stukken en brokken maak? Niets, maar ik wil dit niet meer verliezen, ik wil 
dit machtige bezit voor niets van de Aarde kwijt. Ik heb Gene Zijde gezien 
en mogen beleven en dat schonk mij de „wil” om alles van mezelf in te zetten 
voor uw en mijn ontwaking! 

Is het niet de moeite waard? Kijk thans naar al die kunstenaars. Hoe zijn 
die mensen? Ik zou u voorbeelden kunnen geven, maar gij kunt dit zelf. 
Moorden zijn er begaan door de kunst. Door zo’n dolleman, die iets wilde 
zijn en niets kon. En anderen hebben zich door hun geschrijf, hun technische 
kunst en beeldende kunst volkomen uitgeschakeld voor het geestelijke leven, 
ze bezweken! En wat blijft er over? Ons vader- en moederschap, dames en 
heren, dat is het machtigste, wat gij kunt beleven. Wees niets en gij zijt door 
uw liefde alles! 

Zijn dit niet de „orchideetjes” voor uw eigen leven? Bezie de mens nu. Wat 
wil zo’n druktemaker beginnen? Ik lach al die mannen en vrouwen midden 
in hun gezicht uit, wanneer de eenvoud door hun kunst bezoedeld is en zoek 
raakt. Ik heb het Universum als kunst in en onder mijn hart en dat leerden 
mij de meesters. Als ik moord, sla, trap, mismaak, roddel en klets van en over 
het leven, dus over de mens, dan is dit mijn innerlijk; ook al heb ik gelijk, 
ik ben en blijf de kletskous, de afbreker. Maar wist u dit niet? Vertel ik u nu 
iets nieuws? Dit hebt ge in eigen handen. Hoort u mij soms van de mensen 
kwaadspreken? Ik zal me wel in acht nemen, want dan ben ik mijn harmonie 



75

kwijt, mijn geluk, mijn éénzijn met de meesters en het leven van God. Ik wil 
liefde zijn en niets, niets anders. Hierdoor ontwaakt elke levende cel van mijn 
organisme en mijn gevoelsleven! 

Maak dit leven goed af, laat de mens u rustig slaan. Ge weet, als ge te-
rugslaat, slaat ge het bewustzijn van uw leven weg. En is dit de bedoeling? 
Ik weet het, er zijn hier mannen en vrouwen, die moeten vechten om hier te 
komen. Er zijn er onder u, die aan de haren door het huis worden gesleept. 
De man zegt: ‘Ik wil die rotzooi niet.’ Hij, die dit zegt, is dierlijk bewust, 
want hij trapt en slaat. En wat doet zo’n moeder, zo’n man, als zij of hij zich 
geestelijk wil verrijken? Nu staat ge voor uw universeel gevecht. Ge moet zelf 
willen en weten wat ge wilt. Geen mens kan u helpen, doch dit alles wacht 
u eens achter de kist en daar – als die levens er zijn – roepen ze uit: ‘Had de 
zweep er maar op gezet, ik was des duivels!’ Maar wat deed Christus? Sloeg 
Hij terug, toen men hem midden in Zijn gelaat spuwde, sloeg, geselde en 
aan het kruis bracht? Hij zei geen woord en verdroeg het en dit wil zeggen: 
indien Christus hád teruggeslagen, had Hij ook Zijn goddelijk bewustzijn 
bezoedeld. Een god slaat niet, trapt niet, mismaakt niet, bezoedelt niet, een 
godheid blijft „liefde”! In alles moeten wij dus ruimtelijke harmonie kunnen 
bewaren. Eerst dan maken wij ons die ruimte eigen. Ze kunnen van mij zeg-
gen, wat ze willen; ik zeg u, ik had veel te lief, ik gaf de mens te veel liefde en 
daarin is het leven gestikt. Dit is echter beter dan dat ik sloeg, trapte. Geloof 
me, ik ben er niet meer toe in staat en dat gaf me dit ongelooflijke bewust-
zijn, het éénzijn met het leven aan Gene Zijde, van God! 

Mejuffrouw Reinderhoff, dit leven is dus de voorschool voor het volgende, 
Gene Zijde. Wees lief en gij zijt inspiratie. Maar ... wanneer ge slaat en trapt, 
wat blijft er dan van uw kunst over? Is dit soms niet waar? Laat men van 
u kunnen zeggen: met haar of hem kun je praten, je wordt door dat leven 
gedragen, je kunt iets van dat leven leren; eerst dan komt er wat liefde in 
ons leven en de persoonlijkheid en het is uw geluk achter de kist! Kent ge nu 
uzelf? Het doet er niet toe wie u bent en wat gij doet, wees lief en gij hebt 
alles. Verlang geen kunst te beleven, doe iets anders, indien gij het gevoel er-
voor mist en gij zijt alles. De meesters hebben ontzag voor de mens als liefde, 
niet voor het genie dat slaat, afbreekt. De mens met natuurlijke liefde is het 
en is het altijd geweest. Wist u dit niet, mensen, kinders? Gaf ik u iets? Ja? 
Dan gaan wij verder. 

Maar, mejuffrouw Reinderhoff, mensen, moeders en vaders, kunst is 
machtig. Wat kan de kunst u schenken? Ga om met kunstenaars, beleef ze. 
Als zij nu ook waarachtige vriendschap bezitten, liefde dus, is het leven de 
moeite waard, het bezielt je, het draagt je, de eentonigheid is eruit. Dan zie je 
kleurtjes, muziek is het, maar een universeel gebed wordt het, wanneer man 
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en vrouw die kunst op zichzelf toepassen. 
De kunstenaars, die ik hiervoor bedoelde, mismaakten het leven, omdat 

zij het zuivere gevoel voor hun kunst nog niet bezitten. Stel daartegenover nu 
eens de boer van buiten met zijn natuurgevoel, het landelijk bewustzijn, dit 
zegt toch wel alles! 

Kunst voert de mens tot de liefde. Ook dit is kunst en wel de hoogste 
kunst. Is dit niet waar? De mens, als gereformeerde, als honderd procent ka-
tholiek, voor ... – luister nu goed, dan leert u iets – (die mens) kan u als man 
en vrouw slechts de kus geven, die als gevoel ook het bewustzijn van die mens 
vertegenwoordigt en dat is de „verdoemdheid” uit het Oude Testament. Nu 
de geestelijke kus. Nu een kus van een kunstenaar, en dan de liefde te beleven 
van de mens, die universeel diep is. Is dit niet hetgeen, waarnaar elk mens 
verlangt, wat elk mens wil beleven en bezitten? Want nu is die liefde, door de 
kunst, ruimtelijk bezield en die liefde, dames en heren, wil elk mens bezitten, 
nietwaar soms? Doch we doen er niets voor. Zó is ons leven. Door de kunst 
dus, kan de mens zich hogere liefde eigen maken en het is trouwens ook het 
doel van de meesters, van God. Daarom kreeg Moeder Aarde kunst! 

Zeg het nu zelf: kust het leven niet naar de eigen gevoelsgraad en het 
bewustzijn? Wij weten nu, dat wij ons leven moeten afmaken. Wij vragen 
nog niet om die geestelijke kus. Zoekt u die kus, wat zal er dan geschieden? 
Scheiden? Neen, u hebt die liefde nog niet verdiend, of u was reeds zover. 
Dus werken en afmaken, door de kunst en ons alledaagse leven. Als ge dit 
alles geestelijke harmonie geeft, geloof me, bent u een genie in de geest, want 
alles voor ons leven en bestaan bezit universele diepte en is straks uw voelen 
en denken achter de kist. 

Hierover kun je boeken schrijven, maar de meesters hebben er geen tijd 
voor, en wij hebben reeds boeken voldoende. Over vijftig à zestig jaar bezit 
Moeder Aarde het directe-stemapparaat en spreken de meesters zelf! Maar 
dit zeg ik u, mijn boeken komen straks in elk huisje te staan, die zijn eeuwig-
durend, dat weet ik, zodat ik er ook alles voor geef. Mijn beste bloed zal ik 
inzetten voor dit machtige éénzijn voor man en vrouw, onze liefde voor dit 
leven en voor het „AL” in de mens! 

Mejuffrouw, bent u tevreden?” 

„Volkomen, mijnheer Rulof, ik dank u!” 

„Zijn er nog vragen over? Of hebt u voldoende voor een week om over na 
te denken? Dan ga ik verder.” 
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„Mijnheer Berends vraagt weer ...” zegt nu Jozef. „U bent alweer ver van 
huis weg,” gaat hij (Jozef) verder. (Mijnheer Berends schreef:) „Er zijn pla-
neten, die de mens bezielen. Sterren en planeten kennen geen bedrog, dat 
is alleen op Aarde. In het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’ las ik: Als ik 
slechts één mens bereik, heb ik meer gedaan dan een kunstenaar met al zijn 
schilderijen. En dat hebt u zo-even verklaard. Ik bedoel nu dit. Kan een ster 
of een planeet, de mens, dus ook de kunstenaar, niet bezielen?” 

Jozef antwoordt: „Neen, mijnheer Berends, dat is niet mogelijk. Hebt u 
de lezing van meester Zelanus meegemaakt in Diligentia over de „astrolo-
gie”? (3 januari 1947, lezing: Heeft astrologie waarde voor de mens?) Neen? 
Wel, uw vraag voert ons tot de astrologie en ik kan u in de eerste plaats zeg-
gen: astrologie wordt nooit wetenschap. De astrologen nemen dit echter niet. 
Miljoenen mensen doen aan astrologie en denken, dat daarin waarachtige 
wetenschap leeft. Voorbeelden voldoende, die aantonen, dat de astrologie 
precies hetzelfde is als wat een koffiedikkijkster uit die drab haalt en een 
psychometrist door het aanvoelen van een voorwerp beleeft. U kunt erover 
lezen in de boeken ‘Geestelijke Gaven’. Hier is een voorbeeld. 

Een mijnheer komt bij mij. De man vertelt, dat hij door een astroloog 
in de war is gebracht. Hij moet naar Berlijn en naar Turkije voor zaken en 
die astroloog heeft hem gezegd: ‘Wacht even, er gebeuren ongelukken als u 
gaat.’ Mijn bezoeker deed ook aan astrologie, vandaar dus zijn gevraag. Een 
andere zakenman stoort zich niet aan „dierenriemen” en gaat rustig verder. 
Ik zei tot de man dit: ‘U gaat! Indien er iets gebeurt, neem ik alles voor mijn 
rekening. Er gebeurt niets! Wat wil uw astroloog eigenlijk? De dood is evo-
lutie! Een dood is er niet! Wat heeft nu nog úw angst en zíjn gelijk-hebben 
te betekenen, daar de dood geen dood is en deze voor uw leven de hoogste 
evolutie betekent?’ 

‘Verroest’, laat de man zich ontvallen, ‘ik scheid ermee uit, het is gezwam 
in de ruimte!’ 

Nog een voorbeeld gaf ik hem. Luister, mijnheer, dan weet u het ineens. 
De Bijbel begint met onwaarheid, dat weet u. Toen de Bijbelschrijvers aan de 
Bijbel begonnen, was de schepping, ook de mens, reeds miljoenen tijdperken 
oud. Omdat de Bijbelschrijvers niets van het ontstaan afwisten, schreven zij 
onwaarheid neer en gaven het aan de mens. Maar die Bijbelschrijvers zijn 
God niet! 

Welnu, wie maakte de dierenriem? God soms? De mens deed dit. Wie van 
al die astrologen kent nu de schepping, dat goddelijke begin – waarmede wij 
mensen toch te maken hebben – en waar de fundamenten zijn en werden 
gelegd ook voor het leven, waartoe wij nú behoren. Ik vraag u, is ons leven 
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te berekenen, nu wij moeten aanvaarden, dat diezelfde astroloog u voor de 
dood wil waarschuwen en uw leven in de war stuurt, mijnheer?” 

‘Ik begrijp het’, zei hij, ‘ik ga. Bedank uw meesters.’ De man ging op reis 
en er gebeurde niets. Wat is nu astrologie? Kunnen gasbollen ons inspire-
ren? Die astrologen kennen zichzelf en het Universum niet. De astrologen 
waren woedend na de lezing van de meesters en hadden mij wel kunnen 
villen. Toch, dat zult ge beleven, krijgen wij gelijk: astrologie wordt nooit 
wetenschap, het is het gezoek van de mens. Wel handlijnkunde en grafologie 
worden wetenschap, omdat ons organisme uit de natuur, door goddelijke 
levenswetten tot stand is gekomen. De astrologie is slechts menselijk gespeel 
met de ruimte! 

De Aarde nu, mijnheer Berends, bezit het hoogste bewustzijn voor deze 
ruimte, ons Universum. Maar dit weten de astrologen niet. Wat wilt u thans 
bezielen? Een stuk graniet soms, wat stof, wat aarde? Voelt u deze kolder? Ik 
weet wel, dat de mens, die zijn „hobbelpaardje” gekraakt voelt, denkt: Weet 
jij het dan alleen? Ik weet niets, mijnheer, dame, ik geef u alleen door, wat 
het Universum er zelf van zegt en te zeggen heeft. En nu is alles anders! Ik 
neem u uw hobby niet af, integendeel, ik krijg toch gelijk, want ik kan u ook 
deze wetten verklaren; en dan leeft alles ín de mens. Wij moeten die inspi-
ratie hier op aarde door ons leven verdienen en nu wordt het zelfkennis, of 
ontvangst van hen, die achter de kist leven en geestelijk bewust zijn. Maar 
geen stof kan je bezielen, geen gasbol; en dat zijn Saturnus, Uranus, Jupiter 
en andere planeten. Die bezitten de menselijke afstemming van de Aarde 
niet. Die doen niets anders dan zorgen, dat het Universum niet verduistert 
en dit heeft héél iets anders te betekenen, dan de mens er op aarde door de 
astrologie van wil maken. 

De grootste fout van de astrologie is, dat de astroloog de mens voor zijn 
dood wil waarschuwen en dat is niet mogelijk. Wat blijft er nu verder van 
over? Niets! Doch dit bewijst nu, dat die geleerde mannen de schepping, het 
Universum, leven, ziel, geest noch mens kennen en nu maar rekenen, alles 
staat op losse schroefjes; ja, er blijft niets meer van over! De meesters krijgen 
ook hierin gelijk. De toekomst zal het leren, maar intussen zouden ze Jozef 
Rulof wel willen vermoorden; die breekt natuurlijk alles af. Is dit afbreken? 
Voelt u nu, Berends, mannen en vrouwen, u bent toch niet suffig, dat de 
meesters álles van deze ruimte kennen en zich hebben kunnen eigen maken?” 

Berends: „Enorm is het! Ik aanvaard het onherroepelijk!” 

„Dan dank ik u, mijnheer. Maar u kunt dit alles volgen, de boeken ver-
klaren u elke levenswet voor deze ruimte. Voor elke vraag van u en voor uw 
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leven, bezitten wij thans de boeken en die hebben de meesters door mij op 
Aarde gebracht! Astrologie is niets meer en niets minder dan het gevoelsleven 
van onze kaartlegster, ook zij heeft soms een treffer. Maar morgen en over-
morgen en wel voor de Universele levenswetten van God en deze ruimte, is 
zij en zijn al die astrologen er glad naast! Maar het leven wil weten en klampt 
zich ergens aan vast. Hoeveel mensen worden er echter niet bewust bedro-
gen? Zeker is, dat er priesters in het Oosten zijn, die er meer van weten, doch 
nu wordt het een ander contact en is het een éénzijn met de wetten van God 
en dat kan raak zijn! 

De astrologie heeft geen waarde voor de vragen in uw leven – zou ik de 
mensen willen zeggen – bovendien, doodgaan is evolutie. Gij kunt uw eigen 
karmische wetten niet ontlopen, gij zit aan uw eigen gevoelsleven vast; en 
geluk, liefde en rijkdom zijn niet te koop. Waarom maken al die astrologen 
zich zo druk voor de mens? Want, dames en heren, zij nemen het moeilijkste 
ter hand wat er te doen en te beleven valt, maar zichzelf rijk rekenen kunnen 
ze niet. Ze leven door die onbewusten van geest! Nogmaals ... en u weet het 
ineens ... waarom berekenen zij hun eigen rijkdom niet? Dan behoeven zij 
zich niet meer zo druk te maken om aan eten en drinken te komen! Maar 
dat kunnen zij niet, ze zijn er niet toe in staat. Niet één astroloog is in staat 
zich te verrijken door zijn gereken; hij heeft geen grond onder zijn voeten en 
hangt voortdurend in een lege nietszeggende ruimte, gezwam is het!” 

Gelach ... er zijn ook zure gezichten te zien, de astrologen onder de toe-
hoorders geven zich nog niet gewonnen. Jozef zegt: „Ik geef toe, dames en 
heren, dat het niet zo’n pretje is, als je tien jaar hebt gestudeerd en een ander 
slaat dat bezit en levensdoel in slechts vijf minuten uit je handen! Maar, nog-
maals, wees niet boos, dit zijn slechts levenswetten, de Kosmos geeft u of mij 
gelijk. Ik zeg u echter, mijn leven zet ik in voor dit, wat ik van mijn meesters 
heb, omdat ik het heb gezien. Ik kén Zon, Maan, de sterren en de planeten 
en mezelf, als ziel, leven en geest en dat kennen de astrologen nog niet! 

Mijnheer Berends, ster noch planeet kunnen u bezielen; als dat wel zo is, 
graaf u zelf dan in de aarde en kom terug met die bezieling en vertel ons 
dan, wat de Aarde als stof tot uw persoonlijkheid heeft te zeggen. Ik zeg u, 
als een lijk halen wij u tevoorschijn. En dat is uw einde, want ge sloot uw 
levensadem af! Wat is nu de dierenriem voor ons? Wie heeft dat ding uitge-
vonden? Dat waren priesters. De dierenriem, waarachtig, dat is zo, heeft uw 
karakter te vertegenwoordigen. Vanavond zullen de astrologen zeggen, dat 
ik „bokkig” ben, doch dan zeg ik direct, u bent er glad naast, want ik ben 
geen bok en ook geen vis. Ik heb die stadia overwonnen, mijn karakter heeft 
niets meer met de leeuw van Leo uit te staan en niets met het bewustzijn van 
een stomme kreeft. Ik ben mens geworden, dames en heren, en al dat andere 
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behoort nog tot het prehistorische tijdperk en is niets anders! Gedoe is het!” 

Gestamp in de zaal, want dit is college. De mensen gaan weg, ze bezwijken 
bijna onder deze wijsheid. Jozef Rulof glimlacht slechts en roept ons nog toe: 
„Dag kinders. Slaap lekker!” 

Op de volgende zitting begint Jozef met een vraag van de heer Berends, 
iemand die denkt en telkens goede vragen stelt. 

Jozef leest voor: „Welke wetten van Moeder Natuur bepalen, dat het ge-
vleugelde dier pas op aarde die vleugels krijgt? Dat is me nog niet duidelijk. 
Kunt u mij hierop antwoorden?” 

Jozef zegt direct: „Mijnheer Berends ... er zijn in de oerwouden vogels, die 
de hoogste dierlijke levensgraad vertegenwoordigen. Dat weet u immers? En 
omdat u nu ja knikt, kan ik u reeds zeggen: op vorige planeten moeten die 
vogels ook reeds die hoogte, die graad van evolutie hebben bereikt of ... ze 
waren hier nog niet in het oerwoud.” 

Berends: „Dat begrijp ik, geweldig is het antwoord.” 

Jozef: „Maar weet u ook waarom?” 
De mensen denken. Jozef zegt: „Er is houvast voor u allen. Als u even 

doordenkt, weet u het. Nog niet? Dan zal ik het u zeggen, Berends. U had 
even moeten doordenken, de menselijke ontwikkeling moeten volgen. U 
weet, uit de mens is het dier geboren, maar dan bent u er nog niet, omdat nu 
miljoenen levenswetten op uw leven afstormen en u houdt die levenswetten 
niet meer uiteen; wij wel, omdat wij de graden ervoor kennen. Immers, van 
andere planeten komt de ziel naar de Aarde. Als de oerwoudbewoner nog 
leven kan aantrekken, is dit, dus voor de eerste organische levensgraad in het 
oerwoud, het bewijs, dat er nog planeten zijn, die deze gevoelsgraad bezitten 
of ... die kern van leven in ons oerwoud zou er niet zijn! Duidelijk, meneer 
Berends?” 

„Volkomen!” 

„Welnu, dat is precies hetzelfde voor het dier als vogel. Ook voor Moeder 
Natuur, het bloemen- en plantenleven. Voor mens en dier is het! Maar wat u 
nog wilt weten, is dit: al het leven nu, ook dat in de wateren, krijgt landelijk 
bewustzijn en vleugelen te beleven, omdat dit de ruimte en het bewustzijn is 
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voor het dierenrijk. Maar Berends, is dit voor al het leven weggelegd?” 

Berends denkt, de mensen denken, er komt: „Ja”, en nogmaals „Ja. Het 
kan immers niet anders, u zegt het toch zelf?” 

En dan zegt Jozef: „Dames en heren, u bent ernaast! Luister ... elk stoffelijk 
orgaan schiep eigen leven, ook de wateren. Het water schiep dus leven, dat 
tot díe ruimte als leven behoort. 

Daarin krijgt nu het leven óók het hoogste te beleven en dit is te begrijpen. 
Wat de geleerden nog niet kennen is, dat er vissen zijn, die kunnen vliegen; 
dat er andere dieren in de wateren leven, die iets van het landelijk leven en 
bewustzijn moeten bezitten en dat ... nu moet u even goed luisteren, ik vertel 
u een machtig wonder, dat toch geen wonder meer is, als u het aanstonds 
weet ... de vis zelfs „licht”, elektriciteit bezit; ook het kleurenrijk van God en 
vader- en moederschap, doch voor de wateren. Dit alles zegt ons, dat al het 
leven God bezit en kan beleven en dus God is. Wij zien die goddelijke eigen-
schappen terug voor elk stadium, voor elke levensgraad, voor land- en wa-
terleven. Het leven van God bezit vleugelen als gevoel en vleugelen als stof! 

Is dit niet wonderbaarlijk en toch weer eenvoudig?” 

Berends: „Ja, als je het weet! Maar het is machtig, mijnheer Rulof. Ik heb 
er geen woorden voor! Ik zou wel kunnen belken van blijdschap. Mijn hemel, 
welk ’n diep bewustzijn hebt u toch!” 

„Ja, mijnheer Berends, dit is het: doe en heb lief, dan hebt gij dit bewust-
zijn straks ook! Ik heb het nú. Maar hiervoor werden dertig levens beleefd en 
ik kreeg het dus ook niet cadeau. U kunt het zich ook eigen maken!” 

Berends: „Hier al?” 

Jozef: „Ja, we zijn immers bezig?” 

Berends: „Dan kom ik er nooit, weet ik nu. Want het is te veel, doch mach-
tig ongelooflijk is het. Ik buig me voor uw wijsheid!” 

Jozef: „Mag ik u nu iets zeggen, Berends?” 

Berends: „Natuurlijk.” 

Jozef: „Buig u voor alles, Berends, heb lief, alles wat leeft, word zacht, 
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liefdevol in dit leven, dan hebt gij het geestelijke reeds in u. En dan kan het 
leven u bezielen. Geloof me, als ik sloeg, trapte, snauwde en grauwde stond 
ik hier machteloos. Maar het leven heeft mijn „ikje” reeds aanvaard. Ik krijg 
steeds weer het woord voor uw leven, anders was dit niet mogelijk!” 

Berends zegt nog: „Dat geloof ik ook. U zet alles in en wij kunnen het nog 
niet, doch zijn eraan begonnen, hopen wij!” 

Jozef: „Thans uw volgende vragen, Berends. U vraagt nog: „Ligt het ver-
schil van substantie der planeten in hun werking, die ze ieder voor zich in 
het Heelal hebben te vervullen en is dit om hun taak te kunnen afmaken?” 

Jozef: „Berends, u durft. Toen ik dit voorlas, waren de wetten reeds in en 
onder mijn hart en had ik onmiddellijk kunnen beginnen. Ik ben nu een 
kosmisch ziener, Berends, op slag en op hetzelfde ogenblik, ben ik één met 
uw vragen. Is dat niet de moeite waard, om het voor uzelf eigen te maken? 
Maar luister nu: De Aarde bezit de hoogste stoffelijke graad voor deze ruim-
te. Dat begrijpt u nu, nietwaar? Zo-even en ook verleden week heb ik het u 
verklaard. Dit bepaalt nu de zelfstandigheid voor een planeet, de ligging in 
dit Universum ten opzichte van de Zon, die het vaderschap voor de ruimte 
is. Want die is het, waardoor het leven zich meer en meer kon verdichten. 
Evolutie dus voor het Universum. Wat bezit nu de Aarde? Waarom heeft 
het leven van Moeder Aarde het hoogste bewustzijn voor deze ruimte, dit 
universum? Omdat de Aarde tussen Zon en Maan haar zelfstandigheid heeft 
gekregen. En dit wil zeggen, Berends? Mensen, wat wil dit zeggen? U kunt 
het weten, als ge uzelf ziet, voelt, want de mens bezit het ook. Weet u het nog 
niet? Links en rechts, van en voor uw leven, is het te zien en te beleven. Wel 
... denk eens even na!” 

Sommige toehoorders in de zaal denken nu hardop. Jozef zegt: „Nee dame, 
dat is het niet. Nee, mijnheer, ook dat is het niet. Nee, mijnheer Götte, ook 
u bent ernaast. Nee, nee, dat alles is het niet. Ik zal het u maar zeggen: ... 
Moeder Aarde is het kind van Zon en Maan!” 

We zuchten, wij begrijpen het nu, hoe bestaat het, het lijkt, alsof een god-
delijk bewuste hier de wetten verklaart. Er zijn mensen onder ons, die van 
ontroering tranen laten zien, door deze wijsheid. 

Jozef gaat verder en zegt: „Luister, mijnheer Berends, mannen en vrouwen, 
dan begrijpt u ook dit, wat heel eenvoudig is. Immers, hoe verder een planeet 
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van de Zon – het vaderschap – staat verwijderd, des te minder bewustzijn is 
er te beleven. En nu kunt ge volgen, wat door de astronomen werd vastge-
steld. Niet eenvoudig, Berends?” 

Berends: „Ja, als je het weet en zo bewust bent als u.” 

Jozef: „Ik dank u allen, maar u hoort het, dit bepaalt de bewuste substan-
tie. Op de Maan is niet één diamantje te vinden. Zegt het u niets? Want dat 
bestaat niet, omdat de Maan die ontwikkeling, deze verharding en evolutie 
van de aarde niet heeft gekend. De Maan heeft in haar leven en voor haar 
evolutie alleen een modderpoel kunnen beleven. Dit is waarheid, want dáár 
is ál het leven in de wateren geboren en bezat geen hogere evolutie. Dit moe-
ten echter de geleerden nog vaststellen! Wat de Aarde bezit, Berends, bezit 
geen enkele andere planeet in de ruimte, want dit is onmogelijk! Opvolgend 
gaat het leven verder en al dat leven, hoor goed wat er nu komt ... is slechts 
één organisme, één ziel, één geest, maar het is vader- en moederschap! Zo 
doodgewoon is dit Universele organisme. Als gij de wetten ervan en ervoor 
kent, dat bewustzijn bezit, ligt heel deze schepping voor uw leven en gevoel 
open; ik ben nu zover, doch door de meesters! Van mij is dit niet! Maar het 
ís thans op aarde! Niet de moeite waard, Berends?” 

Berends: „Ik vind het ongelooflijk. Enorm is het!” 

Jozef: „Dit heeft de mensheid nog niet gehoord, mannen, moeders. Geen 
theosoof bezit het, noch ’n rozenkruiser. Die mensen maken mij uit voor 
zwarte magiër, ze zeggen: ‘Jozef Rulof is een magiër.’ Mijn wijsheid bezitten 
zij niet, want zij hebben geen meesters; ik heb die wel; daarom zouden ze mij 
wel willen villen! Nu uw volgende vraag, mijnheer Berends. 

U vraagt nog: „Er is klimatologisch verschil. Komt dit door de plaats, die 
de planeten in het Heelal innemen en de afstand van de Zon?” 

Jozef zegt: „Als u even had doorgedacht, had u het geweten. Ik zei het u 
zo-even reeds.” 

Berends: „Verdraaid, ja ... zo is het!” 

Jozef zegt nog: „Maar waar leeft nu de bron van die klimatologische toe-
standen voor de planeten? Ik bedoel dit: de mens praat over noord en zuid, 
oost en west, nietwaar? Is dit ook voor het Universum? Wel, Berends, wat 
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denkt u? Weet u het niet? Als u zomaar „ja” zegt, heb ik u al te pakken. 
Zomaar „ja” zeggen bestaat er niet voor Gene Zijde, want daar moet je het 

goddelijke antwoord kunnen geven en niets anders. Eerst dán spreekt uw 
eigen bewustzijn!” 

Wij horen: „Het gevoel voor de Aarde.” Een ander zegt: „De ruimte is het!” 
„De afstand voor de Zon is het,” zegt er een. Wij raden ... weten doen wij 
het niet en Jozef zegt: „Ge raadt er maar naar, want u weet het niet. Je moet 
het voelen en het weten, eerst dán is het uw eigen bezit en heet het „bewust-
zijn”! Het is doodgewoon, de kinderen op school leren het al. Een jongen of 
een meisje op de HBS (Hogereburgerschool, een Nederlands schooltype dat 
bestond tot in 1968) kan er al over praten. Ik heb echter nooit een boek over 
deze zaken in handen gehad. 

Ik kom uit de klei. Vergeet dit nooit, of de aardigheid is eraf; ik heb al deze 
wijsheid van de meesters! 

Al die klimatologische omstandigheden nu, zien de meesters in het „Al-
stadium” terug en dit wil niets anders zeggen dan: leven en dood ... het 
veranderen van het bewustzijn voor de ruimte, als zomer, winter, als lente en 
herfst, dus het geboren worden en het sterven, hetgeen nu het „ontwaken” 
voor het leven is voor de volgende evolutie. Hier waren jullie nooit opgeko-
men, geen HBS’er, geen dokter, geen geleerde, omdat jullie je vastklampen 
aan het zelfstandige, dat is noord en zuid, oost en west, nietwaar soms? Dat 
is het bestaande voor de planeet. Zomer en winter, de lente en de herfst, zijn 
baringswetten en die zijn de goddelijke eigenschappen voor de ruimte, deze, 
waarin wij leven en die de planeet Aarde in handen heeft gekregen en die niet 
van haarzelf zijn, omdat nu de goddelijke evolutie spreekt voor al die stadia! 
Is dat even wat, meneer Götte? Mijnheer De Wit, had u dit verwacht? En wat 
zegt u ervan, meneer de ingenieur? Is dit iets voor de Universiteit?” 

Jozef krijgt van de geleerde: „Ik heb u al meermalen gezegd, mijnheer 
Rulof, mijn prof kan bij u college lopen en hij kan hier iets leren, ook hem zal 
het duizelen! U bent voor mij een groot wonder, het grootste genie van deze 
tijd! Dat geef ik u met heel mijn hart!” 

Jozef: „Van u neem ik het, mijnheer ... en nu ga ik het u verder bewijzen! 
Maar is het niet wonderbaarlijk? Baring is het, schepping is het, het leeft in 
de dampkring, natuurlijk, maar ... het zit in de Aarde, het hart van Moeder 
Aarde is het en haar bloedsomloop, dus het innerlijke leven van de Aarde, en 
haar uiterlijke, daarbij haar geestelijke aura, de dampkring, bepalen de kli-
matologische wetten, mijnheer Berends, en dit is het antwoord op uw bijzon-
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dere vraag. Eerlijk is eerlijk, nietwaar, dit voel en zie ik in uw leven: u had mij 
even schaakmat willen zetten. Ik zeg u, probeer het gerust, ik zal u bewijzen, 
dat de meesters thans tot uw leven spreken! Had gij dit zelf bedacht, dan, ja 
dan, Berends, ... had u het anders gezegd. Moet ik geloven, dat er een ander 
boekje bij te pas kwam? Is dat uw denken en voelen? Ik kan precies weten, 
wat uit onze boeken komt en wij weten ook, of u er een wetenschappelijk 
boek bij hebt gehaald, want dat komt dan met elkaar in botsing en dit is te 
beleven en te voelen. Maar ík weet het: want ik werd verbonden met „Het 
Ontstaan van het Heelal” ... Wij gaan verder! Bent u tevreden?” 

Berends: „Dik tevreden, ik dank u voor al uw moeite!” 

Jozef zegt nog: „Berends, weet u nu, waarom ik zo scherp ben en deze 
wetten zomaar in mij opzuig? Neen? Dan zal ik het u zeggen. Vanmiddag 
hebben wij juist dit in het boek ‘De Kosmologie’ ontleed. Meester Zelanus 
en ik zijn ermee bezig. U doet toch niet aan Kosmische telepathie? Wij zijn 
thans één met de macrokosmos! En u stelt juist die vragen. Zo ziet ge, toch 
de moeite waard. Maar nu verder.” 

Jozef zegt: „Ik lees nu iets anders, waardoor wij wat dichter bij de Aarde 
komen, dames en heren, en toch voor velen leerzaam is. Die kosmos toch! 

Doch alvorens aan die volgende vraag te beginnen, nog dit: mijn meester 
wil nog iets zeggen voor Berends. Voel goed aan, wat dit alles heeft te bete-
kenen. De geleerde zegt: ‘Het is door dag en nacht, de omwenteling van de 
planeet ten opzichte van de Zon.’ Dát is goed, maar ... de „baring” is het en 
dit moet u thans bedenken!” 

En nu verder. De vraag is: „Hebt u, mijnheer Rulof, gehoord, dat in Lon-
den, New York en ook in andere grote steden voor de kinderloos gebleven 
vrouw in bepaalde gevallen door middel van een medisch injecteren, toch 
nog de mogelijkheid wordt geschapen, om een kindje te baren? Een vrouw in 
Londen heeft onlangs op deze manier haar kind gekregen. Is dit wel goed, is 
dit niet erg, mag dat?” 

Jozef zegt: „U hoort het, dames en heren, heel iets anders nu. Juist verleden 
week heeft men in Amsterdam meester Zelanus ook deze vraag voorgelegd 
en hij ging er diep op in. (Deze vraag werd gesteld op dinsdag 27 februari 
1951 en dinsdag 27 maart. Zie ‘Vraag en Antwoord deel 6’, blz. 17, en blz. 
239.) Sommige mannen in de zaal waren ervóór, andere ertegen. Maar die 
vrouw kreeg dus het sperma van een haar onbekende man, die zich echter 
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voor een medemens inzette. U zou hetzelfde van de bloedtransfusie kunnen 
zeggen. Heel eenvoudig. Laten wij het dan ook doodgewoon behandelen; het 
is menselijk en ook natuurlijk, want koe en paard beleven hetzelfde wonder. 
Er wordt een kind verwekt, door het mannelijk zaad. Doch nu wordt dit zaad 
gegeven door middel van een injectie. U vraagt, is dit erg? Ja en neen. Ik ver-
zeker u, dat dit alleen maar voor deze eeuw is. Er komt een tijd, dat de vrouw 
onherroepelijk zal baren en de man onherroepelijk zal scheppen. Er zal dan 
geen vrouw rondlopen, die tevergeefs naar een kind behoeft te verlangen, bij 
gebrek aan een levenspartner. De aardse wetten zullen veranderen, moeders, 
en die wetten tolereren dan, dat psychologen, door de staat aangesteld, maar 
dan geestelijk georiënteerd, kunnen en mogen uitmaken, welke vrouw en 
man tot elkander kunnen gaan. Want dán kent de geleerde de wetten voor 
de wedergeboorte en dan zet men alles op alles om terug te keren tot de har-
monie voor de geboorte! En als er bij de vrouw geen lichamelijke stoornissen 
zijn, als de organen het natuurlijke vermogen voor de ontvangst bezitten, 
dan krijgt zo’n vrouw beslist haar kind. Dan zal er geen lichamelijk normale 
vrouw rondlopen en naar een kind verlangen, dat ze niet kan krijgen, omdat 
ze geen man heeft. En dit zien we in onze hedendaagse maatschappij juist 
nog zo heel vaak gebeuren. Doch het gebrek kan ook bij de man liggen. 
En dit laatste was nu het geval met die Engelse officier, wiens vrouw een 
kunstmatige bevruchting onderging. Het gevolg was een scheiding, want hij 
wenste dit niet. En zoals ik al zei, ook in de zaal in Amsterdam waren er on-
der de aanwezige mannen, die dit niet goedkeurden. Eén zei zelfs: ‘Dat had 
ik nooit genomen!’ En wat zei nu meester Zelanus? ‘Zo, u niet? Ik wél! Ik had 
zelfs de man, het leven dus, dat de mogelijkheid gaf, om mijn ziel, mijn leven, 
mijn liefde, mijn vrouw dus, méér liefde te schenken dan ik kon, met en door 
alles, wat er in mijn vermogen lag, gelukkig willen maken. Want dit is het 
allerhoogste voor de mens, voor haar en voor mijzelf! Ik had zelfs de man, 
indien ik die middelen had bezeten, een huis, een auto, geld, ja, mijn bezit 
willen geven, in ruil voor zijn goddelijk bezit; want u ziet het, voor geld is dit 
niet te koop. Háár man kon niet scheppen, een ander wél. En dit verbindt 
u thans met levens, met uw ruimte, uw godheid! Zegt dit niets?’ Bijna alle 
mannen in de zaal gaven meester Zelanus gelijk! 

Wat zei nu de vrouw tegen haar man, de officier, die haar niet meer wilde 
hebben? ‘Ik heb je gespaard. Ik deed het op deze manier, want ik wíl mijn 
kind hebben. Maar nu ik weet, dat je liefde niet meer betekent dan het bezit 
van mijn lichaam, ben ik God dankbaar, dat ik ertoe ben gekomen. Ik wil je 
niet meer zien!’ Wat was nu de reactie? Er waren vele mannen, rijke en arme, 
die voor dit vrouwtje gaarne alles over hadden, hun geld en goed wilden zij 
geven voor dit wonder. Want – en dát is het – hier spreekt de ruimtelijke 
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liefde in en voor de mens en dit sloeg de hoogmoed van die ander kapot. 
Dame, wat zou ik zelf doen, indien gij en ik voor die levenswetten stonden? 
U wilt uw kind? Wel, ik was mét u gegaan, maar ... ik zou ook die onbekende 
man, de vader van het kind dus, willen kennen. En wat doen zich dan al niet 
aan mogelijkheden voor! In deze vraag zit veel. Doch ik heb straks nog een 
ander beeld voor u.” 

Een heer wil iets zeggen, Jozef geeft hem het woord. De man zegt: „Mijn-
heer Rulof, ikzelf heb iets dergelijks beleefd met een vriend van mij. Ook hij 
was niet in staat om te scheppen. De doktoren hadden dit vastgesteld. Wat 
doet hij? Hij vraagt zijn beste vriend, of hij zijn vrouw en hem een kindje wil 
geven. Smekend was het: ‘Geef mijn vrouw en mij dat geluk.’ Zijn vriend 
stemde toe en een jongen werd geboren. Deze twee mensen waren gelukkig, 
dolgelukkig! Alles ging prachtig. En als u hieraan nog niet voldoende hebt, 
kan ik u andere toestanden vertellen, precies hetzelfde. Ik vraag nu al deze 
mensen – ik ben hier maar voor het eerst en ik ga weer uit dit land vandaan 
– is dat nu zó erg? Is dat niet, wat hier de meester ervan zegt? Is dit niet god-
delijk, als u dit als uw taak kan beschouwen? Moet de mens door zijn mieze-
rige gevoelens de moeder laten smachten naar het hoogste voor de schepping 
en ons leven!?? In Parijs, in Londen vindt men dit doodgewoon. Alleen bij 
de Nederlanders hier, met hun zielige gedachten, kan dat niet. Maar zo staat 
hun schepping stil!” 

Jozef: „U hoort het, dames en heren, het gebeurt meer en is doodeenvou-
dig. Waarom niét? Die officier had een armoedig zieleleven! En zijn vrouw 
spaarde hém. Maar, zoals ik al zei, en dát bedoelde ik: was daar nu helemaal 
niemand voor haar? Het ging toch maar om het kind? ... Néén, het gaat hier 
om je Godheid en dát voelt de moeder, die vol bewust is voor het moeder-
schap en dit is niet tegen te houden, dames en heren, dat is de natuur, die 
spreekt, God is het! 

Nu het andere beeld. Maar het wordt verkeerd, wanneer de mens zielig 
blijft. Weer zo’n zelfde toestand. De man is niet tot scheppen in staat. Ook 
hij vraagt het zijn vriend, die het verzoek inwilligt. Zijn vrouw brengt nu een 
lief dochtertje ter wereld. In 1937 kwam hij bij mij. Hij had enkele boeken 
van mij gelezen en lag daardoor met zichzelf overhoop, want hij barstte van 
jaloezie, stikte erin, telkens, als hij zijn dochtertje of zijn vriend zag. ‘Ik ben 
een rotkerel’, zei hij tegen mij, ‘een arme hond, ik stik van gif, ik zou mijn 
vriend kunnen vermoorden.’ Ik sprak met hem, gaf hem de ruimte te zien 
en toen, ineens, gingen hem de ogen open. Hij kreeg hierna iets anders te 
beleven. Maanden later komt hij bij mij terug en vertelt, dat er een wonder is 
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gebeurd. Hij is gek op het kind, zijn vrouw en de vriend. ‘Ik heb hem’, zei hij, 
‘beloond met tienduizend gulden. Ik weet niet, wat er met mij aan de hand 
is. Zou mijn vader vanuit Gene Zijde mij soms bezielen? Ik was toch maar 
een groot kreng!’ Nu nog iets anders over diezelfde man en vrouw. Na zeven 
jaren komt hij bij mij terug en zegt, dat hij nu zélf in staat is om te schep-
pen. Ik gaf hem door meester Alcar: ‘Ja, dat is mogelijk en doodeenvoudig, 
want om de zeven jaren verandert de mens en krijgen wij nieuw leven ín ons, 
nieuw sperma!’ Wist u dit niet? Ze kregen later nog drie kinderen en zijn dol-
gelukkig met hun eigen groot probleem. Hij zei: ‘’t Is net, of juist dat eerste 
kind ons bindt, of het de liefde en het contact is voor ons allen. Wonderlijk 
is het, maar wij kunnen het geluk niet op!’ 

Ziet ge, dames en heren, als de mens maar kan „geven” verandert ons 
leven en krijgen wij liefde te beleven. Maar weigeren wij, dan draait alles 
uit op een scheiding; verdorven is nu alles. Moeten wij jaloezie maken van 
wat een goddelijk wonder is? Wel, u weet het thans. Hoevelen kunnen geen 
kinderen krijgen, hetzij door de vrouw, hetzij door de man. In zo’n geval heb-
ben wij mannen te geven, van binnenuit te geven en daarnaar te handelen. 
Wij behoeven dan niet te vragen, wat onze vrouw zou willen doen, om een 
kind te krijgen. Wij mannen zijn het, die in beide gevallen moeten geven, 
liefde moeten tonen. En kunnen wij dat niet, dan komt er afbraak, indien de 
moeder „volbewust” moeder is en een kind wil bezitten. Want nu spreekt de 
goddelijke „Evolutie”! En wilt gij die als mens tegenhouden? 

En hoe is het nu gesteld met de vrouwen, die alleen bleven en geen man of 
kind bezitten? Ja, hier zijn twee mogelijkheden: het kan zijn, dat zij dit moe-
derschap reeds volkomen hebben beleefd in haar vorige levens en nu slechts 
voor iets anders, misschien nog voor een taak op aarde moesten terugkeren. 
U voelt, dit heeft met het volbewuste moederschap te maken. En als dit be-
wustzijn u nog vreemd is, en u dus híérdoor zonder man of kind rondloopt, 
behoeft u niemand, ook de ruimte niet, wijs te maken, dat u de schande van 
uw maatschappij niet wilt dragen. Want als u als moeder voor de maatschap-
pij geen man hebt en uw kind geen vader, dan wordt u bekletst, natuurlijk. 
Bovendien hebt u zorgen voor uw kind en uzelf. U denkt nu, dat u dit alles 
niet kunt verdragen, omdat u zich dan moet schamen? Neen, u mist nog dit 
volbewuste moedergevoel en om dit te beleven, zult u terug moeten naar 
deze aarde. Want dát is uw en ieders ruimtelijke evolutie. Is dit u duidelijk, 
dame? Zijn er nog vragen over? Nu is het nog mogelijk.” 

Gepraat even in de zaal. Jozef zegt nog: „Wij weten het wel, dames en he-
ren, van alles maakt de mens hier ’n mestput! Waar of niet? Luister nu goed, 
dan zal ik dit even kosmisch volgen, goddelijk dus, ook dát is mogelijk. 
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Stelt u voor, dames, en luistert u ook goed, heren, dat er vandaag of mor-
gen een vrouw tot uw man kwam, die zei: ‘Ik wil een kind van u hebben.’ 
Wat zou u dan doen, heren? Welke wetten hebt ge thans te volgen? Zomaar 
uzelf te geven voor die vrouw en moet dan uw eigen vrouw dit aanvaarden? 
Rotheid wordt het dan, ruzie komt er, afbraak is het, dierlijk gedoe! Nietwaar 
soms? Dit gebeurt nog steeds bij herhaling hier op aarde. Ik zou het u kun-
nen bewijzen door wat de mens mij allemaal komt vertellen. Want wanneer 
men, zoals ik, dergelijke boeken schrijft, staat de mens voor u met zijn gees-
telijke zorgen en die zijn er voldoende. 

Wel, laten wij eerst dit afmaken; hierna geef ik u nog een cadeautje, iets 
aparts en dan weet u het meteen! Ik zeg u echter, dat hetgeen ik u nu ga 
vertellen, is bedoeld voor slechts één mens onder miljoenen mannen en vrou-
wen. En ’t is ook déze toestand, wanneer men u als man dit zou komen vra-
gen. Wat doet ge, vader van zeven kinders? Moeder, kunt ge dit aanvaarden? 
Ruzie maken nu? Ja, hier staan wij stil. De vader durft nu niet te denken; dan 
zal ik het voor uw leven doen. Als morgen dit u overvalt, begint u te denken. 
Indien u geestelijke wetten wilt beleven en aanvaarden, dus Gene Zijde wilt 
volgen, dan vraagt u die vrouw: ‘Waarom komt u tot mij? Hebt u geen vriend 
om u heen? Niemand anders? Leeft u in een oerwoud?’ 

Het is doodeenvoudig, dames en heren, die vrouw zal eerst dát leven moe-
ten zoeken, dat voor haar gereed is; óók alleen staat. En als dat leven niet op 
aarde is te vinden? ‘Dan’, zegt uw man, ‘komt ge tot mij terug. Ik zal dan 
van God door en van mijn eigen levensgraad het antwoord krijgen, ik zal het 
woord bedromen, ik zal het zién, want het gaat om God zélf. En nu kunnen 
wij geen eigen verlangens noch hartstocht beleven, nu is álles goed. Maar u 
vindt wel iemand. In onze stad leven er genoeg; vraag dié levens een kind. Ik 
behoor een ander toe!’ 

Ja, heren, dit had u alweer niet verwacht. Ik weet wel ... iets dergelijks te 
mogen beleven is een goddelijk geschenk. En wie wil dit geschenk van God 
niet beleven? Maar thans is het afblijven van dat, wat niet tot uw levensgraad 
behoort, dát is voor een ander en juist voor die graad, waartoe die vrouw 
behoort. 

Als het uw eigen levensgraad voor het organische leven is, die daar voor 
u staat, dán keert die bezieling tot uw persoonlijkheid terug en is het een 
„natuurwet”! En als die „wet” zichzelf ruimte wil geven en noodzakelijk is, 
dus voor Moeder Natuur, dán, geloof me, hebben wij als vonkje niets meer te 
vertellen en is het een goddelijk gebeuren! Gelooft u het?” 

„Ja,” klinkt er in de zaal. 
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„U voelt zeker”, gaat Jozef verder, „dit is „ruimtelijk” verklaard.” 

Vraag uit de zaal: „En dat andere, dat u wilde vertellen?” 

Jozef: „Ziet ge, dat wil men nu niet vergeten. Ja, dame, ik zal het u geven, 
want het is de moeite waard en verklaart, wat ik zo-even zei. En dan hebt u 
als vrouw en man niets meer te zeggen! U bént dan baring en schepping en 
van al uw kleine gedoe af! 

Een heer uit de society komt bij mij. Hij vertelt het volgende: ‘Ik moest 
naar Parijs. Ben getrouwd en heb drie kinderen. Ben gelukkig. Bij vrienden 
in Parijs sta ik plotseling voor een dame. Zij zegt tegen mij: ‘Ik krijg van u 
een kind, weet u het? Ik wacht al zeven jaar op u. En nu bent u gekomen. 
Vraagt u hier maar, wie ik ben en u geeft mij m’n kind.’ Hij informeert. De 
vrouw is een dame, een krachtige persoonlijkheid. Zij is iemand, voor wie 
heel Parijs buigt. ‘Morgen verwacht ik u op die en die tijd’, zegt ze. ‘Als ik 
mijn kind heb, vertrek ik naar Amerika. Ik zorg voor het kind en gij zult 
nooit meer iets van mij horen. Gij hebt uw taak thuis af te maken. Weet 
echter, ik heb met uw leven te maken, na dit leven bent u van mij!’ 

En wat zegt die vrouw nog meer? 
‘U leest geestelijke boeken. Ik weet niet alles, maar veel van uw leven af en 

u zult mij „mijn” kind geven. U doet het!’ 
Hij zei mij: ‘Ik wist eigenlijk niet, wat te doen. Maar zij kreeg haar kind. 

Van tevoren zei ze, dat ze een jongen zou krijgen. Sedert die tijd loop ik met 
wroeging rond, sinds die tijd verafschuw ik mijzelf. Wat zegt u hiervan?’ 

Ik wist niet wat te antwoorden en toen kwam meester Alcar, die hem door 
mij zei, er met zijn vrouw over te spreken, doch dat hij zich geen zorgen 
moest maken. Hij zou nog wel iets beleven. 

De man keert na enige tijd tot mij terug en zegt: ‘Toen ik thuiskwam, riep 
mijn vrouw opeens uit: ‘Man, er valt iets van mij af! Ik ben niet kwaad, ik 
ben trots op je, maak je geen zorgen, ik houd nog méér van je!!’ 

En toen kreeg hij van mij nog, door de meesters te horen, dat zijn vrouw 
had goedgemaakt door hem, want dat zij eens die liefde had gestolen en nu 
teruggaf aan die ander, wat ze haar in dat vorige leven had ontnomen. Toen 
kwamen er dromen voor de dag, uiteindelijk was alles goed. Die twee krijgen 
elkaar straks terug. Gene Zijde, dames en heren, bezit onze problemen. Ver-
geet niet, wij allen hebben miljoenen malen geleefd, waren vader en moeder, 
telkens weer. Dit leven van nu is de voortzetting van ons verleden. U gelooft 
het niet, maar dáár ben je blij, te mogen goedmaken aan een ander en wat 
heeft nu de stoffelijke liefde nog te betekenen? Niets, de „Universele liefde” 
is het! Hier besliste de „reïncarnatie” ... Dit was goedmaken, niets is in staat 
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om dit machtige proces tegen te gaan, te vernietigen. Maar die moeder was 
ervoor gereed! Zij stond geestelijk boven al de stoffelijke gevoelens. Nu be-
hoefde zij er niet meer voor op aarde terug te komen. Vanwaar kwamen haar 
gevoelens? Zij was een priesteres uit de tempels van het oude Egypte, gereed 
voor Universele liefde! Noemt u dit soms droevig? Wat zegt de maatschappij 
hiervan? U voelt toch zeker, dat, indien zijn vrouw deze gevoelens niet had 
bezeten, er dan alleen narigheid was overgebleven, een groot gat, waarin zij 
waren verdwenen. En dan was er van al dat schone niets overgebleven! 

Zo zou ik u van alles kunnen vertellen, want de mens komt met geestelijke 
problemen bij mij en ook ik kan daarvan leren. Ik was er dankbaar voor. 
Dit alles is dus het overdenken waard. Zomaar aan menselijke verlangens te 
voldoen, dat gaat niet op! Maar de mogelijkheden om kinderen te baren zijn 
er nu, ook de Universiteit, dames, staat voor uw levens open.” 

Dame uit de zaal vraagt: „Is dit nu niet gevaarlijk, mijnheer Rulof?” 

Jozef zegt: „Gevaarlijk, zegt u?” 

Dame: „Ja, ik bedoel voor de eigen levensgraad. Wie zegt ons, dat die on-
bekende man gezond is, je weet er immers niets van?” 

Jozef: „Zo, zo, is het ’m dat? Ja, maar daar hebben de geleerden geen oer-
woudbewoner voor nodig! U krijgt dus een kind van uw eigen blanke ras (zie 
artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl), want dat bedoelt u immers?” 

De mens hier vindt het een „rare boel” ... en het is ook iets vreemds. ‘Waar-
heen voert ons het leven?’ vraagt de gewone mens zich af. Jozef zegt nog: „U 
ziet het, mensen, wat de geleerden met ons al niet kunnen klaarspelen.” 

Een heer vraagt: „Is dat nu geen stoornis voor de karmische wetten, mijn-
heer Rulof? Ik bedoel – dat leren ons de meesters – dat een mens zal aantrek-
ken en zal ontmoeten, diegene, met wie hij te maken heeft voor dit leven.” 

Jozef zegt: „Ik voel, wat u bedoelt. Ja, je zou zeggen, nu heeft karma niets 
meer te betekenen en ook geen oorzaak en gevolg. Maar hier is meer te be-
leven. Die vrouw leefde in haar disharmonie, niet die officier. Zij kreeg dat 
leven als schepper te zien en hij was niet in staat om te scheppen, maar dat 
wist hij niet. Indien die mensen even hadden kunnen wachten – u hebt het 
voorbeeld gehoord – wellicht had zij dan van haar man een kind ontvangen. 
Dan nog dit: in het boek ‘De Volkeren der Aarde’ kunt u lezen, dat eens de 
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tijd komt, dat de maatschappij ons karma overneemt. Dan zorgt de staat, dat 
de vrouw haar schepper ontvangt, want al de krachten staan dan ingesteld 
op leven en dood en de wedergeboorte, zodat tussen „leven en dood” weer 
harmonie komt.” 

Een dame vraagt: „Is dit nu geen stoornis voor de ziel, want haar man zou 
toch ander leven, een andere ziel, hebben aangetrokken?” 

Jozef zegt: „Een mooie vraag is dit, dame. Maar als u even doordenkt, dan 
voelt u, dat hiér de moeder aantrekt en niet de man, want het sperma van die 
andere man is alleen het middel, om haar dat geluk te geven. Deze moeder 
krijgt niets anders dan ruimtelijke wetten te beleven en dat is te begrijpen. 
Duidelijk? Zijn er nog vragen over dit machtige probleem?” 

Een verpleegster vraagt: „Is dit niet precies hetzelfde gebeuren, als wanneer 
de mens een bloedtransfusie krijgt?” 

Jozef zegt: „Ongeveer, ja ... dame ... Maar die bloedtransfusie heeft weer 
een andere betekenis. Ook daarover heeft men mij vele vragen gesteld en dat 
is alweer leerzaam.” 

Iemand vraagt: „Wilt u er iets van vertellen, mijnheer Rulof?” 

Jozef: „Stel de vragen en ik geef u antwoord.” 

De man vraagt: „Is bloedtransfusie goed?” 

Jozef zegt: „Voor u, ja ... waarom niet? Voor mij is dat heel iets anders.” 

Vrager: „Waarom voor mij wel en voor u niet?” 

Jozef: „Omdat, mijnheer, mij de dood niets zegt. Ik heb met leven en dood 
gesproken. De dood heeft voor mij niets meer te betekenen. Indien ik het 
leven zou behouden door een bloedtransfusie, geloof me, dan nam ik liever 
de dood, de overgang, want ik zou geen raad meer weten met het bloed van 
een ander mens in mij. Zó sensitief ben ik en ook mijn organisme, dat ik die 
kwelling niet zou kunnen beleven. U en miljoenen mensen hangen aan het 
leven, ik niet. Ik heb het eeuwigdurende in mij, u wilt dit nog niet en daarom 
neemt u het leven hier, uw bloedtransfusie. Ik niet, of de meesters zouden het 
mij moeten bevelen en dan nóg ben ik heer en meester over deze toestand! Ik 
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heb zelf te beslissen wat ik doe met mijn leven en niet de meesters. Daarom 
is bloedtransfusie goed voor elkeen, die van zijn eeuwigdurend leven nog 
geen bezit heeft gemaakt. Indien u mij kunt aanvaarden, zeg ik u nog dit: ik 
ben met dit leven gereed. Wat u thans nog van mij hoort is winst, dat zeggen 
trouwens de meesters ook! U kunt er niet over beslissen om er nu maar uit te 
gaan, want u staat dan voor de zelfmoord. Ik niet meer, ik heb leven en dood 
in handen gekregen, ik kan eruit gaan, wanneer ik dit wil. En toch ben ik vrij 
van het organisme. Ziet u, dat is heel iets anders! Ik kom hier terug vanuit 
een sfeer, die voor mijn leven het geestelijke alles is en deze taak uitmaakt. 
En die taak is af. Ik had reeds in 1940 kunnen vertrekken, u leest dit in de 
boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’! Maar ik ben er nog. Wil ik nu gaan, 
dan moet ik mij daarop instellen. Ik zink dan terug en verdwijn hier spoedig. 
Doch zolang ik nog bezieling heb om te vechten, sta ik hier nog. Toch komt 
straks de Universele tijd van verdwijnen, het vertrek en dan ga ik terug, van-
waar ik kwam; doch dit hebt u zich nog eigen te maken! 

Daarom sta ik als persoonlijkheid voor de bloedtransfusie scherp. Ik neem 
dat zomaar niet, ik ga dan liever weg hier. Dat gesmeek om wat leven en be-
staan is voor mij niets meer. Geloof me, ik ben los van het leven, volkomen 
vrij, u allen vraagt nog! En daardoor moet u de wetten van uw leven aanvaar-
den en doen wat u kunt, om dit leven te behouden en er dus zelf geen einde 
aan te maken. Niet tegen de wetenschap ingaan! Is dit nu geen rechtvaardig 
woord?” 

De vragensteller gaat verder: „U bent dus niet tegen bloedtransfusie?” 

Jozef zegt: „Neen, mijnheer, natuurlijk niet!!” 

Iemand anders vraagt nu: „Is ook bloedtransfusie niet gevaarlijk voor de 
mens?” 

Jozef zegt nu: „Luister, mensen, ik zal u iets machtigs vertellen. Vergeet 
niet, elke faculteit staat nog in de kinderschoenen. U kunt uw bloedtransfu-
sie niet beleven, anders – geloof dit, want dit is de heilige waarheid en hier-
van kunnen ook de doktoren leren – anders kreeg u door uw goede bloed-
transfusie van een ander mens de kanker of de tbc geïnjecteerd; omdat u 
echter te vroeg hier vertrekt, kan het bloed zich niet ontplooien of u zou eens 
wat anders beleven. Gelooft u mij, zuster?” 

De zuster, een aanwezige verpleegster: „Jazeker, een openbaring is het voor 
mij.” 
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Jozef gaat verder: „De doktoren onderzoeken het bloed en zien, dat het 
goed is voor uw leven. Maar ... in datzelfde bloed leeft uw gehele voorge-
slacht. U moet levens teruggaan, wilt gij de reine kern van dit bloed kunnen 
beleven en zien. De doktoren stellen het dagbewustzijn van het bloed vast en 
dit wil zeggen, de eerste graden ervan en kijken nu of er niets in dat bloed 
aanwezig is, dat voor uw lichaam funest is, afbraak geeft. Maar ... zij kunnen 
de diepte van het bloed nog niet peilen. Want in de derde en de vierde graad 
voor het bloed leven die kernen, leeft die ziekte, die afbraak en komt niet tot 
volle ontplooiing, omdat, zoals ik u al zei, uw leven hier te kort is. Wanneer 
gij echter tweehonderd jaren had te leven, kwam dat bloed tot ontwaking en 
eerst dán kunnen wij vaststellen, welk bloed u heeft ontvangen. Zuiver of 
ziek. Maar geen bloed in de mens is vrij van álle ziekten, dat verzeker ik u. 
Dit kunt gij aanvaarden. De moeite waard, mijnheer?” 

„Machtig is het, mijnheer Rulof. Ik had dit waarlijk niet verwacht.” 

Jozef: „Dan dank ik u voor uw vraag en u ziet het alweer, de ‘Universiteit 
van Christus’ kent ook die wetten. De meesters kunnen ze ons verklaren, ’t 
is de heilige waarheid!” 

Iemand anders vraagt nu: „Is het geven van het hoornvlies, dus het licht 
van onze ogen, aan een blinde ook goed?” 

Jozef zegt: „Ook een mooie vraag, dame ... Wat zoudt ge er zelf van den-
ken, dames en heren? Is dit niet de moeite waard? Is dit niet het mooiste, het 
machtigste dus, wat gij de mens kunt geven van uzelf? Gij helpt een mens 
aan het licht in de ogen. Iemand in Amsterdam op de lezingen stelde meester 
Zelanus dezelfde vraag. Meester Zelanus vroeg haar: ‘Doet u het?’ ‘Ja’,zei ze, 
‘ik doe het.’ ‘Wel’, zei meester Zelanus, ‘dan zal ik u iets vertellen.’ 

Eerst stelt Jozef Rulof opnieuw de vraag aan de mensen hier in de zaal. 
„Dus u geeft ook uw hoornvlies aan een blinde? Ik wil eerst weten wat u 
doet, dames en heren, voordat ik u zal gaan vertellen, wat de meesters ervan 
denken. Doet u het?” 

Velen willen hun hoornvlies aan de blinde mens schenken. Dan zegt Jozef 
Rulof: „Meester Zelanus zei: ‘Ik doe het, indien de mens met mijn licht’, hij 
sprak tegen een volgelinge van ons, ‘goeddoet, liefde is, dus door mijn licht 
het leven kan en wil dienen, geen stukken en brokken slaat, niet snauwend 
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is, niet moordt, want dat is alles mogelijk. Dit alles komt tot mij en heb ik nu 
in de sferen te verwerken. Zou ik iemand licht geven, en met en door mijn 
licht doet die mens kwaad, dan loop ík in de sferen rond met ellende. Juist 
die persoonlijkheid doet het en daar zit ik aan vast, mijn leven is het! Is die 
mens, die persoonlijkheid, liefde, ja, dan kan die mens door mijn licht mij 
zelfs dienen en helpen. Maar o wee, wanneer er stukken en brokken worden 
gemaakt, wanneer die mens afbreekt, dan krijg ik dat alles te beleven en dat 
is niet zo mooi. Ik verzeker u, ellende is het! Ik doe het dus niet!” Wat zei nu 
die dame? „Ik doe het al niet meer, ik trek mijn woorden terug.” Toen zei 
meester Zelanus nog: „Dat moet u zelf weten. Ik geef u thans de geestelijke 
werkelijkheid en die is waarheid: door die mensen beleeft u ellende, geeste-
lijke narigheid. De mens, die niet in staat is te dienen, lief te hebben, kan 
moorden door uw licht. Dát geeft u de mens nu, door uw licht, uw goed-
doen. En dat geeft de mens de mogelijkheid om af te breken, te slaan en te 
trappen, wat vroeger voor hem niet mogelijk was!” 

U hoort het, wij mensen bekijken alles vanuit ons eigen leven. Voor ziel 
en geest, voor Gene Zijde, is toch alles anders. De mens kent zichzelf niet en 
niets van het leven achter de kist. Geeft ge nóg uw lichtje, dame, mijnheer? 
U denkt er zeker nu al anders over? Ik zeg u, ik wilde het ook eens doen. 
En als ik pertinent weet, dat de blinde mens goed doet, lief is, kunt gij mijn 
bloed, mijn hart, mijn hersens, álles van mij krijgen, nú al, als ge wilt. Voor 
Christus zet ik alles in en ik meen het! Maar niet voor afbraak! Niets geef 
ik aan afbraak, want ik geef een ander de mogelijkheid om kwaad te doen 
en dat loopt mij achterna. Ik zit eraan vast. Wetten zijn het, die wij als mens 
niet kunnen ontlopen! En hieraan denkt geen mens. Daarom is de mens dan 
ook onbewust!’ 

Dit is enorm ... de mannen en vrouwen zeggen al: ‘Ik doe het niet!’ Wie 
kan hier één woord tegenin brengen? Wie wil de wetten van ziel en geest 
ondersteboven gooien voor die van de stof? 

Een kind begrijpt het. 

„Dit is waarlijk een ruimtelijk antwoord”, geeft Jozef de mensen nog en zo 
is het! Leerzaam zijn al deze avonden, de zaal is dan ook altijd vol. De mens 
ontwaakt, het zijn geestelijke colleges. Wij gaan weer naar huis met een schat 
aan wijsheid. Liefde komt er in de mensen en dit geeft ons Jozef Rulof als 
‘Jeus van Moeder Crisje’. Een openbaring is het! 

Op de volgende bijeenkomst leest Jozef Rulof de volgende vraag voor: 
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„Mijnheer Rulof, zijn de geestelijke wetten nu niet ietwat te streng voor ons 
stoffelijke mensen? Ik heb over alles nagedacht, ook over het geven van het 
licht uit onze ogen aan de blinde.” 

Jozef zegt: „Dat doet me goed, mijnheer, als u leert denken. Neen ... het 
lijkt zo, dat de wetten streng zijn voor de stoffelijke mens, maar dat is niet het 
geval. Is het zo streng, om goed te doen? Er staat geschreven: ‘Gij zult niet 
doden’ ... en wat doet de mens? Is het zo moeilijk, om het leven lief te heb-
ben? Ik zie het dagelijks, mijnheer, er komen hier zo nu en dan mensen, die 
even later weer de benen nemen. Zij kunnen deze hardheid niet verdragen; 
ook niet, wanneer ik het tegen de katholieke kerk en haar verdoemdheid heb. 
Ik moet wat zachter zijn, zeggen ze! Maar door die vervloekte verdoemdheid 
lijden miljoenen mensen. Ik ben niet van plan, om de goddelijke wetten te 
versjacheren, mijnheer, ik vertel u, hoe het leven achter de kist is. En indien 
de mens dat niet kan verdragen, niet wil, moet hij hier niet komen. Neen, 
alles is waarheid. Is het streng als ik zeg: er is geen dood. De blinde mens, 
mijnheer, leeft in disharmonie. God slaat de mens niet met blindheid. Dat 
heeft de mens zélf gedaan. Die medelijdende gevoelens voor de blinde heb-
ben dezelfde kracht voor uw kind. Wanneer dat kind niet van de kachel 
vandaan is te houden, zegt u ook, verbrand je dan maar, dan is het tenminste 
uit. En is dat ook niet hard? Zo kun je duizenden voorbeelden geven. Maar 
de „wet” is er en blijft er en dat wil zeggen: ons geestelijk leven is anders! 
Neen, het leven is niet hard, maar u bent zélf hard! U wilt zich niet buigen! 
U wilt niets, u wilt dit maatschappelijk leven, en niets anders. Als u nu de 
mens uw gevoel kon geven en u wist, dat de mens erdoor moordt, wat deed 
ge dan? Neen, dan gaf u die mens uw gevoel niet. U leert iemand zijn gevoel 
voor kunst ontwikkelen, mijnheer, en als nu die andere mens net gek is, als 
hij slaat en trapt door zijn kunst, dan heeft u hem dat toch niet geleerd? Wat 
zegt u nu? Mijnheer, dat gebeurt dagelijks. Ik heb een pianist, een leraar, 
gesproken. Die man zei: ‘Het rotste van alles is, dat je steeds weer voor die 
hoogmoedswaanzin van je leerlingen komt te staan en die heb je maar te 
slikken. Maar als je het zou doen, zoals je het vanbinnen voelt, trapte je al 
die leerlingen de deur uit, want ik geef die strompelende mensen juist dat-
gene, waardoor ze een ander de ogen uitsteken!’ En die man voelde het, hij 
leed eronder. Hij zag, dat de leerlingen stukken en brokken sloegen door zijn 
kunst. Hij zei nog: ‘Dit is het ondankbaarste wat er te doen is. Je kweekt 
rotte karakters.’ En dit is de waarheid! 

Iemand werd door zijn leerling niet vermoord, maar kwam toch als het 
ware onschuldig in een „gevangenis” terecht. Door de kunst? Door de jaloe-
zie! Afbraak werd het. Die man is de goede pedagoog, mijnheer, de liefde-
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mens. Die man leed onder het ruwe karakter van zijn leerlingen. Deze leraar 
had meer willen bereiken dan alléén kunst, hij wilde de persoonlijkheid iets 
geven. Doch hij was er niet toe in staat. Toen die leerling de kunst bezat, 
sloeg dit leven links en rechts van zich af en had de pedagoog het maar te 
slikken! Lijdt daardoor de halve mensheid niet? 

Wat is hard, mijnheer? Wat is streng, mijnheer? De wetten plaatsen ons 
hier voor de ruimtelijke werkelijkheid, voor God dus, en voor niets anders. 
Is dat hard en streng? No sir ... het is zwakte, de mens wil niet veranderen 
en zijn hoofd niet buigen, dát is het! Is het hard, als je de mens leert, dat je 
eigen kind ook nog van een andere moeder is achter de kist? En dat je al het 
leven moet liefhebben? Is het streng, als je hoort, dat de menselijke liefde 
oplost in en tot de universele liefde, die goddelijk is? Nogmaals, is het niet 
de moeite waard, om het leven te beleven zoals God het heeft geschapen en 
zoals wij het nu weten? Dat hebben er meer gezegd, mijnheer. Maar al die 
mensen voelen nog niet, wat zij hier eigenlijk hebben te leren. Is het hard, als 
God zegt, als Christus zegt: Laat dat los en ge hebt Mijn Koninkrijk? Is het 
hard, als de meesters zeggen: Dood niet! Gij zult niet doden. Dat is moord. 
Gij vermoordt het leven van God. Laat het. Doe er niet aan mee. Laat dat de 
onbewusten voor zichzelf uitmaken, gij laat het! Is het hard, als de meesters 
zeggen: Blijf af van hetgeen een ander bezit; maak dit leven af, ook al wordt 
ge geslagen en getrapt? Ja, dat is hard, u wordt geslagen en afgeranseld. Maar 
... mijnheer, wij weten allen hier, dat wij goed hebben te maken en dat wij 
dit voor onszelf doen. Wij stijgen nu boven al dat aardse gedoe uit en ma-
ken goed! Is dit nog hard? Streng soms, wanneer je weet, dat je in een vorig 
leven zelf stukken en brokken sloeg, harten verbrijzelde, mismaakte en ver-
krachtte en thans zelf wordt verkracht? Is dat streng en hard? Het is rekenin-
gen betalen, mijnheer, en dit doen wij allen; wie het nog niet wil, staat toch 
eens voor die mens en zál goedmaken, buigen is het! En wij buigen ons niet 
voor iemand anders, maar voor onszelf, we zijn het dus zelf! Is het zo hard, 
wat Christus zei? Deze maatschappij moet mij nog niet, maar ik voorspel u: 
straks heeft de maatschappij dit alles te aanvaarden, want dit voert haar naar 
de „Geestelijke Rechtvaardigheid”. Die er nu is, doet nog onrecht. Of wilt 
gij mij wijsmaken, dat de rechtbank goddelijke rechtvaardigheid te vertegen-
woordigen heeft? Alles, mijnheer, in onze maatschappij is rot, duisternis! En 
wij willen eruit! Wij willen met die zwakte niets meer te maken hebben. Wij 
kermen niet meer. Hier zijn mannen en vrouwen, die iets van hun leven wil-
len maken! Zij zetten alles in van zichzelf voor hun liefde. Maar zij laten zich 
niet langer slaan, niet trappen. U kunt tot ons komen in liefde, want anders 
zijn wij niet te bereiken en ik leer dit de mens, omdat gij hebt te aanvaarden, 
wat Christus bracht en de meesters van HEM kregen. Wij gaan dus naar 
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„Golgotha”! 
Niet de moeite waard, mijnheer? Neen, als de geestelijke „Wet” spreekt, 

buigen wij ons. De mens hier moet nu zelf weten wat hij van zijn leven 
maakt. Daarmede wil ik niet te maken hebben. Ik leer u alleen, wat er achter 
de kist leeft en voor hier is, niets anders, maar dat is het eigenlijke álles! 

Hebt u nog iets te vragen, mijnheer?” 

De vrager: „Neen, ik dank u, ik zal erover nadenken!” 

„Goed zo, dan ga ik verder.” 

Ik heb hier de vraag: „Heeft het laatste oordeel ook voor Gene Zijde be-
tekenis?” 

Jozef zegt: „Thans, dame, moet u zich gereedmaken voor een kermistent. 
U zult nu mogen lachen, want wanneer men mij die vraag stelt, beef ik al. 
Luister, eerst de werkelijkheid. Een laatste „oordeel” bestaat er niet, dame! 
Als u hier verkeerd doet, staat u onmiddellijk voor het oordeel en dat zijn 
de gevolgen van uw daad. Voelt u dit? Dan ga ik verder. Dus dat, wat de 
katholieke kerk ervan zegt, is kletspraat! Stel u nu die kermis voor, die ik 
bedoel. Stel u voor, dat de goddelijke engelen beginnen te toeteren, want dat 
gebeurt immers! Ze toeteren om ons allen en dan staan wij uit onze graven 
op en moeten kleur bekennen. Maar, dame, wat is er in al die miljoenen 
eeuwen gebeurd? Miljoenen organismen, skeletten dus, geraamten, zijn weg, 
zijn opgelost. Er zijn mensen, die nu geen lichaam meer bezitten en toch, 
dit zegt de katholieke kerk immers, staan wij op uit onze graven en moeten 
voor God verschijnen. Gelooft u nog aan die onzin? Wij hebben geen tand 
meer in onze mond, onze mond is ook al weg, om „ja” te roepen! Anderen 
slepen met mijn hoofd, ruzie is er, omdat de mens naar zijn benen en armen 
moet zoeken. Doch de tijd heeft onze armen en benen doen oplossen. Dit 
nu, dame, is de kermistent voor dit laatste oordeel van de katholieke kerk! 
Daar moet ik waarlijk hartelijk om lachen! En als u er niet tegen kunt, ik kan 
er toch niets aan doen. U hoort het, de mensen lachen zich thans niet ziek, 
maar ... geluk is het, omdat zij reeds weten, dat die onzin voor hen allen tot 
het verleden behoort! 

Gelooft u ook nog aan het verhaaltje van „Adam en Eva”, dame?” 

Dame: „Neen, dat niet ...” 
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„U ziet het nu, is dit ook hard? Is dit niet afschrikwekkend? In deze twin-
tigste eeuw nog te horen, dat de mens eens uit zijn graf moet opstaan en 
dan voor zijn God moet verschijnen, kleur moet bekennen? Die beenderen 
hebben niets te betekenen, dame, wel uw geest en die is vrij van dat graf, 
die gaat verder en die heeft het eeuwige leven en staat onmiddellijk voor het 
verkeerde van zichzelf! Dat is toch wel iets anders, beter is het dan dat gedoe 
van een priester! 

Maar als u nog even wilt luisteren, er is iets anders en dát is de waarheid! 
Het „getoeter” van de Engelen van God kunt u NU reeds beluisteren. De 
„meesters” toeteren nú en zeggen: Sta op uit uw grafkelders der duisternis, 
sta op en begin aan uw geestelijk leven! Dát zei Christus ook, doch de kerk 
heeft er dit nietszeggende van gemaakt, deze narigheid ... Kletspraat is het! 
Ik zie mezelf al ... ook u, grote ruzie om onze beenderen, ze rennen weg met 
mijn linkervoet, met al die stukjes en brokjes en dat kan ik en kunt gij toch 
niet goedvinden? Een ander mens loopt met mijn hoofd rond en ik met de 
benen van een ander ... ik zie de mensheid al voor God verschijnen. God zal 
zeggen: Mijn hemel, Petrus, wat hebben wij een bende narigheid geschapen. 
Dat is niet meer uit te zoeken en onze kinders hebben gelijk, dat ze nu ruzie 
maken, wij hadden dit moeten voorkomen, Petrus! Gabriël ... laat je vleugels 
maar zakken, ik was daarin fout! Gelooft u het, dame?” 

Wij lachen hard, buiten kunnen ze ons horen ... gieren is het! 

Jozef zegt: „Ziet ge, dame, ik heb u van tevoren gewaarschuwd. Dit is 
het. De mensen lachen nu het graf en het getoeter midden in het gezicht 
uit. Het is heus niet om uw vraag. Hiervan franjes maken, dame, is het god-
delijke waarachtige nog méér bezoedelen en duister maken voor de mens. 
Deze geestelijke gekheid moet u willen beleven, de kerk heeft schuld aan 
alles! En de heilige ernst is niet zoek. Dít, wat ik zeg, is het. Daarvan heb ik 
de wetten leren kennen! De mensen worden bang gemaakt, maar wie gevoel 
heeft, maakt zich vrij van die franjes en loopt toch ééns de kerk uit. Ik ben 
zelf katholiek opgevoed, doch toen mijnheer pastoor daarover sprak, en ik 
zei: ‘Dat kú giij de kat wies make, dat geleuf gin mins meer’, toen sloegen ze 
mij de bank uit en wist ik het! Lees mijn boek ‘Jeus van Moeder Crisje’ en u 
kent dit drama! 

Zijn er nog vragen? Niemand? Dan ga ik verder. 

Ik heb hier: „Wanneer weten wij iets van ons vorig leven, mijnheer? Kunt 
u mij daarvan iets vertellen?” 
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Jozef zegt: „Van wie is deze vraag? Van u, dame? Luister dan. Wij zijn 
voor alles in dit leven de incarnatie van ons vorig bestaan, dame, wij hebben 
tal van bewijzen. Ikzelf ben het dus ook, doch hetgeen ik nu doe, werd vele 
levens terug in het oude Egypte opgebouwd. Dit kunt u lezen in mijn boek 
‘Tussen Leven en Dood’. Hier is iemand onder u, die het volgende vertelde 
... enfin, vertel zelf, mijnheer, wat u hebt beleefd, dan hoort u allen, dat ik 
het niet alleen ben.” 

Een heer zegt: „Gaarne, mijnheer Rulof. Ik vroeg als jongen zijnde eens 
aan mijn moeder: ‘Hebben wij niet daar en daar gewoond, moeder? Stond 
daar niet midden in de straat dat en dat, ook een pomp?’ Wat antwoordde 
mijn moeder? ‘Maar jongen, toen leefde je nog ín mij, je moest nog geboren 
worden.’ Ik zag dus iets, dat ik niet kon hebben gezien, en toch wist ik precies 
hoe het was. Ik moest toen nog geboren worden.” 

Jozef zegt: „Hierover, dame, is natuurlijk nog iets te zeggen. Dit bewijst 
nog geen incarnatie, immers, het kind is één met de moeder. U leest nu maar 
mijn boeken ‘Maskers en Mensen’ en u krijgt een ander beeld te zien. Er zijn 
vele andere toestanden, die hiermee te maken hebben. In Zweden woont 
een dokter, die de mensen onder hypnose brengt en die man en vrouw tot 
het verleden terugvoert. Een vrouw laat hij terugkijken en ineens zegt ze: 
‘Ik ben nu een man; ik ben getrouwd, daar zijn mijn vrouw en kinderen. Ik 
heet zo en zo en ik heb een boerderij.’ Na onderzoek van deze gegevens op 
het stadhuis werd alles bevestigd. Een en ander heeft in de bladen gestaan 
en er wordt over gesproken. Deze dokter zegt: ‘Bij 150 mensen kreeg ik de 
bewijzen.’ Maak nu zelf uit, wat u ervan denkt. Doch de wetenschap kan dit 
nog niet aanvaarden.” 

Ook in Amsterdam stelde men de meester deze vraag en hij zei: „U bent 
thans puttende uit uw vorige leven. Dat, wat u zich nu eigen maakt, kunt u 
eerst ná dit leven gebruiken. Dat wil zeggen, u moet zich dit leven nog eigen 
maken. U put nú uit uw vorig leven, uw Frans, uw Duits of uw Russisch wel-
licht, u hebt talent, ook dat behoort erbij. Want, als u op Aarde komt, weet 
u van dit leven nog niets. Gij hebt het u dus eigen te maken! Waar komen 
uw gravin-allures vandaan? Zomaar gekregen? Dit alles behoort tot uw vorig 
leven! 

Kunsten en wetenschappen, dame, zien wij terug door ons gevoelsleven. 
Al onze karaktereigenschappen hebben wij door vele levens opgebouwd. En 
dat gaat langzaam, wij leren bijna niets in één leven. Althans voor het goede. 
Het verkeerde beleven, dat gaat vanzelf en kost geen bloed, ook geen moeite! 
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Is het niet zo? En wat dan, dame, als u nu vrouw bent, het moederlijke or-
ganisme bezit en u kijkt terug in een vorig leven, in een ander bestaan dus 
bedoel ik, en u ziet zichzelf daarin als man terug? Probeert u eens in dat 
andere leven te zien. Dat is voor u niet zo eenvoudig. Maar ik kijk terug in 
die levens, waarin ik als vrouw mijn kinderen heb mogen baren. Dit is voor 
de maatschappij nu nog kolder, maar straks heeft de mens dit te aanvaarden, 
want dit is de goddelijke waarheid. Zover zijn wij nu de massa vooruit. De 
geestelijke wetenschappen staan nog op een dood punt, maar wij ontleden ze 
al en dit gebeurt nu door de meesters, door dit contact, dat zij voor zichzelf 
hebben opgebouwd. En is het niet menselijk en doodeenvoudig, nu wij we-
ten, dat de moeder door haar organisme de schepping beleeft en wij mannen 
naast de schepping wandelen? Is dit alleen maar voor u weggelegd? Nog iets 
anders. Is de oerwoudbewoner verplicht, steeds weer naar dat verschrikke-
lijke bestaan terug te keren en zal die mens als ziel ons blanke ras (zie artikel 
‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) niet beleven? Dan was God een onrecht-
vaardige, dame, doch ik heb die wetten gezien en beleefd; ook die mens moet 
tot God terug en de organismen van Moeder Aarde beleven, die voor de 
geleerden op aarde „rassoorten” (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.
nl) zijn, doch voor God de „levensgraden” voor het stoffelijke bestaan, ons 
organisme. En nu is alles weer anders en te begrijpen, want ál het leven van 
God beleeft het vader- en moederschap en heeft „HEM” als vader én moeder 
te vertegenwoordigen! Nu bent u vrouw, straks weer schepper, dame, doch 
om daar doorheen te kijken, is voor u niet zo eenvoudig, daarvoor hebt ge 
het kosmische „zien” nodig, een contact met hen, die aan Gene Zijde leven. 

De universiteiten, u ziet het, staan nog op en voor een dood punt. De 
mens lacht om onze wijsheid. Waarom lacht die man en die vrouw? Om hun 
stomme „ik”, om niets anders! Dom is nog de mens; neen, dat is het niet, 
er bestaan geen domme mensen op aarde. „Onbewust” is de mens en dit is 
heel iets anders, want „dom” bestaat er niet. Al het leven is ruimtelijk en 
goddelijk diep. Is de mens „stom” als diezelfde mens u een kind kan geven? 
Dom te zijn voor dit leven, onze rotte maatschappij, dame, is geen domheid 
voor God en Zijn ruimten. Zo ziet ge, wij zetten alles recht, wij kijken door 
elke levenswet heen, wat de wetenschap nog niet kan en waarvoor zij nog 
moet ontwaken. Lach nu maar om iets, dat u niet begrijpt! Men lacht mij 
ook uit, dame, maar ... laat ze lachen, die armen van geest, want dat zijn ze, 
straatarm zijn ze aan gevoel, omdat ze zich dit gevoel voor God en de wetten 
nog moeten eigen maken! Dat ondervond Christus ook, toen hij tot de mens 
sprak ... maar niet werd begrepen. Van al Zijn goddelijkheden heeft de mens 
duisternis gemaakt! En ook dit is de waarheid! Nog iets, dames en heren? 
Nog vragen omtrent de reïncarnatie? Honderdduizend vragen stormen er op 
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mijn leven af en u weet geen vragen meer? Kan ik nog vijf cent verdienen, 
dan gaarne. Wie van u heeft nog een vraag over dit probleem?” 

Een dame vraagt: „Wanneer eindigt hier ons leven?” 

Jozef zegt: „Wanneer wij mensen eerst de organismen, die Moeder Aarde 
voor ons heeft geschapen, hebben beleefd en daarna onze fouten hebben 
goedgemaakt, onze moorden en al die afbraak dus. Hierna betreden wij de 
astrale wereld en wij staan dan voor onze persoonlijkheid. De boeken ‘Een 
Blik in het Hiernamaals’ verklaren u al die wetten en plaatsen u voor uw ei-
gen wereld. Onfeilbaar kunt ge daardoor uw eigen innerlijk leven en de sfeer, 
waartoe gij dan behoort, vaststellen! 

Nog iets? Neen? Dan ga ik verder. 

Ik lees hier de volgende vraag: „Mijnheer, moet men de sociale gevoelens 
in zich onderdrukken?” 

Jozef zegt: „Ik weet dame, dat veel mensen sociaal werk verrichten. Velen 
kregen hun pak slaag, dat weet u zeker ook, en hielden ermee op. Ik zeg u: 
neen, dat moet u niet onderdrukken, want die gevoelens voeren u tot de 
geestelijke opbouw, niet alleen voor uzelf, doch bovendien voor de massa, 
waarmede de meesters nu zijn begonnen. Maar ... dit werk voert u tevens tot 
een bende onrechtvaardigheid, ellende en daarmee wil ik niet te maken heb-
ben; maar dat moet elkeen voor zichzelf weten. Onder ons leven er ook, die 
sociaal voelend zijn en steeds weer de mensheid willen helpen, doch er zijn 
reeds zoveel instellingen opgebouwd in ons land, dat gij er géén bij behoeft 
te plaatsen; die is nu niet meer nodig. En ... dat werk is niet zo eenvoudig. 
Het is prachtig om de mens in deze afgrijselijke maatschappij te helpen, maar 
u loopt steeds weer tegen een heleboel bedrog, waar of niet? Wij kennen die 
afbraak! Ga niet te ver. Er zijn mensen, die dit werk willen doen en thuis 
geen kop koffie kunnen zetten, voor ander werk ongeschikt zijn. Dit wil 
zeggen: begin eerst aan uzelf. Ik ken mensen, die voor anderen iets willen 
doen, sociaal zijn ingesteld, steeds weer daarin wroeten en voor zichzelf met 
alles en nog wat in disharmonie zijn en blijven, en met wie geen leven is te 
beleven! Dat slaat en trapt, dat wil, ondanks die tekortkomingen, een ander 
helpen en ... loopt zich vanzelfsprekend te pletter. Ze denken iets voor de 
massa te doen, en vergeten daarbij zichzelf, zijn onmogelijk, zijn méér dan 
dat, schreeuwen en verkopen een groot woord, hebben steeds de mond vol 
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van: Dat zal ik wel even opknappen! En geestelijk verdwijnen ze in hun ei-
gen ellende. Narigheid is het. En ze hebben dan een ander nodig om weer 
daaruit te worden getrokken. Ziet ge, ik heb het niet tegen u, maar ik ken 
die mensen. Die mannen en vrouwen hadden eerst zichzelf onder handen 
moeten nemen en als dat karakter klaar is, ga dán op weg en doe iets voor 
de massa, maar leg eerst voor uzelf die machtige fundamenten! Kunt gij dit 
aanvaarden?” 

Dame: „U hebt gelijk, zo is het!” 

Jozef: „Dan dank ik u. 

Ik lees nu ...: „Wat is nu eigenlijk homoseksualiteit?” 

Jozef zegt: „Dame, dit briefje is van u? Ik dank u voor uw vraag. Homosek-
sualiteit, die men in onze maatschappij kent en die bestaat, bestaat niet voor 
God en voor de ruimte! Wist u dit? Neen? 

Komt u hier eerst kort? Luistert u dan. Luister nu goed, dan krijgt u andere 
gedachten omtrent die mensen die men verguist, trapt en slaat, doch waarin 
men meestal ook gelijk heeft, omdat de mens zichzelf nu gaat bezoedelen. 
Maar homoseksualiteit – dat neemt de wetenschap nu nog niet – is alléén het 
terugkeren vanuit het moederschap tot het vaderschap en omgekeerd, dat wil 
zeggen, dat de ziel-als-mens beide organismen moet beleven. De mens komt 
bijvoorbeeld vanuit het moederlijk organisme, dame, en krijgt nu – voor dit 
leven – het mannelijk organisme en bezit dus nu niet meer het volle moeder-
schap. Die mens leeft dus nu als vrouw in het mannelijk organisme en die 
man weet geen raad met zijn gevoelens. De mens moet zich dit – doordat hij 
terugkeert, dus reïncarneert – nog eigen maken. 

Een vrouw leeft nu dus in het mannelijk organisme en voelt zich nog moe-
derlijk, waardoor zij dus de man nog zoekt. Maar voor de maatschappij zoekt 
dan de man de man. 

Komt de ziel vanuit het mannelijk organisme en is zij voor dit leven vrouw, 
dan bezit die mens dus niet meer het volle vaderlijk bewustzijn, doch voelt 
zich toch nog man in het moederkleed en zoekt dus nog de vrouw. Dat is 
eigenlijk alles. Deze levensgraden verklaren dus zichzelf, omdat hij en zij die 
natuurlijke levensgraad en afstemming voor het scheppen en het baren nog 
niet bezitten. Dit wist u nog niet, dame?” 

„Neen, mijnheer Rulof, dit is nieuw voor me, maar ik begrijp het. En ik 
ben blij, dit van u te horen!” 
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Jozef: „Dan ben ik alweer blij, dame ... Dat de wereld deze mentaliteit 
nog niet begrijpt, de wetenschap met die mensen ook nog geen raad weet, 
is te begrijpen, dame ... omdat de geleerde de menselijke ziel, de geest, het 
gevoelsleven, de reïncarnatie nog niet kent. Niet weet, dat de mens als de 
goddelijke „ziel” beide organismen te beleven heeft! Dit voert ons dus tot het 
„onbewustzijn” van de geleerden en de massa! Maar, steeds weer die „maars” 
erbij, de mens als homoseksueel (zie artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl) is 
nu zelf de schuldige.” 

Iemand anders vraagt nu: „Mag je dan zo’n huwelijk verbreken voor de 
ruimte, de wetten van God, wanneer je voor die gevoelens komt te staan, 
mijnheer Rulof?” 

Jozef zegt: „Ja, dit is alweer heel iets anders. Meestal wil de homoseksu-
ele persoonlijkheid geen normaal huwelijk, omdat zij zichzelf en het leven 
niet begrijpt (zie artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl). Ik heb een vrouw 
gekend, die halfbewust moeder was. Er zijn zeven overgangsstadia voor het 
vader- en moederschap. Hiertussenin leeft het halfbewuste moederschap. 
Onder honderd moeders is er wellicht slechts één, die het moederschap op 
de volle honderd procent beleeft. De overige graden bevinden zich dus onder 
deze halfbewuste toestand of er juist boven. Nietwaar? 

De één wil onherroepelijk haar kind bezitten; de ander zegt: ‘Nu ja,  het 
is er, maar eigenlijk kan het mij niet schelen, je hebt maar last van kinderen.’ 

Die eerste moeder echter vecht op leven en dood om een kind te mogen 
bezitten en is nu volbewust moeder, zij leeft dus in de hoogste graad van 
de zeven, die wij als ziel hebben te beleven. Zo zijn er ook mannen, die het 
volbewuste scheppen niet bezitten en wie het niet kan schelen, of zij huwen. 

Die behoefte is er niet? Neen, die mannen hebben het natuurlijke bewuste 
gevoelsleven nog niet voor het éénzijn voor de schepping en lopen naast de 
schepping. Ze zijn dus onbewust voor het scheppingsplan en dit heeft nu te 
betekenen, waarover ik het thans heb! Dat zijn de graden voor het vader- en 
moederschap, waarin wij nu miljoenen mannen en vrouwen ontmoeten, die 
allen dus voor zichzelf één van die zeven levensgraden voor het scheppen en 
baren vertegenwoordigen, maar op de grens van de derde en vierde graad 
leven de homoseksuelen. 

Dit zijn nu de mannen en vrouwen, die zich dat gevoel moeten eigen ma-
ken, hetgeen dus volkomen natuurlijk is. Dit heeft met vuiligheid en smerig 
gedoe niets te maken, zolang zij hun gevoelsleven normaal beleven en er geen 
„kermistent” van maken, wat het juiste woord is voor die gevoelsgraden. 

De vrouw nu, over wie ik sprak, en haar man, die homoseksueel is, houden 
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toch van elkaar. Zij komt bij mij en vraagt, wat zij heeft te doen, wat zij kan 
en mag doen; zij las de boeken. Ik gaf haar dit, door de meesters dus: ‘Indien 
hij weigert, u een kind te geven ...’, ik ga tevens úw vraag nu verder beant-
woorden, dame, ‘... dan hebt u het recht om te scheiden, want hij houdt dan 
uw evolutie tegen en dit is afschuwelijk, wanneer ge uw leven als ziel en geest 
én als moeder begrijpt en leert kennen!’ 

Vanzelfsprekend had die man ook geen interesse in onze leer; daar wilde 
hij niet mee te maken hebben, dus die verlangens waren er ook al niet. Zijn 
die verlangens er wel, geloof me, en dat hebben tal van die mensen mij bewe-
zen, dan komen zij tot een geestelijk contact en dan zijn die gemiste gevoe-
lens te overwinnen. Nu komen zij door de wijsheid tot geestelijke eenheid en 
geestelijke opbouw, vriendschap, liefde! Maar dát was er niet. Ik zei in naam 
van meester Alcar tot haar: ‘Als hij weigert de boeken te lezen, zich iets voor 
zichzelf nu eigen te maken, en hij weigert ook te scheppen, weet u meteen, 
dat uw opofferen geen betekenis heeft en dat gij thans uw eigen leven bewust 
verknoeit!’ Dat begreep zij en ze zou met hem praten. 

Zij praat met hem en ze krijgt hem zover, dat hij tot mij komt. Ik kreeg 
nu contact en kon hem de wetten verklaren. De man hield veel van haar 
en wilde haar voor niets kwijt. Dus hij wilde alles doen. En zie – ze krijgen 
hun kind, eerst een jongen en toen ... door gekreun nog een meisje, want dat 
bewuste innerlijke gevoel om te scheppen ís er niet ... dames en heren, vaders 
en moeders, dat is er niet bewúst; de natuurlijke kracht ervoor ontbreekt. Dit 
is nu het gekreun, dat ik bedoel, maar ál hun denken, ook van hem dus, is 
ingesteld, om dat te overwinnen en ze kregen hun tweede kind. Doordat hij 
vader is geworden, verandert zijn innerlijk leven, en ... ik heb dit mogen bele-
ven, zij kregen een mooi huwelijk, opgebouwd door vriendschap en de men-
selijke „wil”. De mens nu, dames en heren, die zich toch aan die onbewuste 
gevoelens overgeeft, is volkomen de lichamelijke homoseksueel, die echter, 
als geestelijke kern, toch de geestelijke fundamenten bezit, want die zijn en 
blijven geestelijk! Doktoren hebben het over de seksualiteit, nietwaar, maar, 
wanneer de meesters die boeken zouden schrijven ... die zijn er nog niet, doch 
ik verzeker u, eerst dán zou de mens zichzelf leren kennen en wist hij, hoe hij 
nu zijn reïncarnatie heeft te beleven. Wij hebben echter geen tijd om die boe-
ken te schrijven. Al die miljoenen mensen nu, dames en heren, die leven tus-
sen het normale, natuurlijke en het abnormale, dat niets met „abnormaliteit” 
heeft uit te staan, vertegenwoordigen dus hun eigen geestelijke problemen. 
Die problemen bezitten zij nu niet door zichzelf, dus als karakter of persoon-
lijkheid, maar die hebben ze gekregen door Moeder Natuur, waar karakter 
en persoonlijkheid niets mede te maken hebben; doch die gevoelens worden 
door hun handelen en beleven bezoedeld! U kent de drama’s, wat er al zo 
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kan gebeuren, doch dat is dus de mens zélf en zo kreeg hij de naam „homo-
seksueel” (zie artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl) en iets anders nog, waar 
God en Moeder Natuur niets van willen weten. Ook het dier, de bloemen 
en de planten, dames en heren, en het Universum bezitten homoseksualiteit, 
wat – nu komt het antwoord – niets anders is dan onbewust vader- en on-
bewust moederschap! Jupiter, Venus, Saturnus zou u de homoseksuelen voor 
de ruimte kunnen noemen, want ook zij bezitten onbewust vader- en moe-
derschap. Dat weten de geleerden alweer niet, die ontwaking en die kennis 
leeft aan Gene Zijde en die hebben de meesters u, door ons machtig contact, 
geschonken! Wat zegt u hiervan, dame, mijnheer?” 

De mens geeft Jozef Rulof: „Een openbaring is het!” 

En zo is het ook. 

„Nietwaar soms,” zegt Jozef nog, „de wetten van God kennen geen af-
braak en seksualiteit; dat is de schepping van de mens! Maar, dames en he-
ren, als u dit nu voelt, bekijkt u die mannen en vrouwen anders. Wij allen 
zijn het ook, wie van u allen is bewúst vader en moeder? Wel? Zeg eens wat, 
dames en heren? Wie van u is natuurlijk bewust voor het vader- en moeder-
schap? Durf het eens te zeggen? Dan zal ik u volkomen ontleden. Ik stel u 
dan enige vragen, waardoor wij kunnen bewijzen, hoe uw gevoelsgraad is. 
Want het volle natuurlijke moederschap is één met de Aarde en de ruimte. 
En dát leven, dames en heren, straalt het Universum uit en dat zie ik nu!” 

Ik zal nog iets zeggen en dan weet u het ineens ... maar iets anders ... ik 
houd van alle mensen, maar die levensgraden moeten uit mijn buurt blijven, 
indien ze soms iets anders willen beleven, zo’n leukerd ben ik nu ook weer 
niet. En gij allen? Foei, wat ver ligt dit gevoelsleven van het normale natuur-
lijke verwijderd! Miljoenen hebben dit te dragen. Ik zei u, ook het dier.” 

Een dame zegt: „Dan begrijp ik vanavond mijn hondje ...” 

De mensen lachen hard, zij lacht ook en nu zegt Jozef: 
„Ja, dame, dat begrijp ik ook, er zijn honden en katjes, die zojuist uit het 

normale kwamen en nu als levend dood voor u zitten en daarvan hebt gij er 
zeker één.” Gelach ... Jozef zegt weer ...: 

„Die zijn er, dame, en dat noemt de mens nu: zoetjes ... of: schattebouten, 
doesje van me ... lekkers ... wat ben je zoet, maar de kern van dat leven ken-
nen wij en zo stellen wij ook het karakter en het gevoelsleven van uw hond en 
kat vast. Deze wijsheid, dames en heren, komt regelrecht van achter de kist 



107

tot ons en toch zeggen de mensen „dood is dood”. Maar ik zeg u: dát zijn de 
levenden en wij zijn de levend-doden! Heb ik gelijk?” 

„Ja”, roept de massa ... Jozef zegt: „Ga dan straks naar huis en kijk goed 
naar uw katjes en hondjes en vergeef hun die seksualiteit nu – hun „gehoom” 
– want ook wij waren het en zijn het nog, in al onze gedachten. Dat gelo-
ven wij niet. Maar hebben onze gedachten reeds de geestelijke normale, na-
tuurlijke, uitdijende, inspirerende gevoeligheid bereikt? Als u slaat en trapt, 
snauwt en afbreekt, roddelt en kletst, dame en heer, vertegenwoordigt u ook 
de homoseksualiteit (zie artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl), want ... gij 
zijt onbewust en geestelijk abnormaal, nietwaar soms ... en dit voert u naar 
die wereld. Thans kunt ge voor uzelf vaststellen, dat een publieke vrouw zo 
slecht nog niet is ... maar alweer: zij ondergaat te veel van haar goede „ik” en 
dit brengt haar tot iets anders en dit is nu bewuste, geestelijke ondergang, die 
afstemming heeft op de persoonlijkheid. Maar, dames en heren, de homo-
seksualiteit is dus lichamelijk! Prachtige colleges, dames en heren?” 

„Machtig is het, mijnheer Rulof, ... ongelooflijk, waarom wil de wereld u 
niet aanvaarden?” ... roepen de mensen tot Jozef. En hij zegt: „Ik heb de we-
reld niet nodig. Maar als de spiritisten en de theosofen, ook de Rozenkruisers 
wilden, geloof me, dan konden wij de wereld iets anders schenken en kregen 
wij éénheid onder miljoenen mensen voor één levensgraad. Maar wanneer gij 
en anderen straks weer wegrennen en uw plaats toch weer aan anderen geven, 
dus genoeg hebt van al dit machtige, het te zwaar is voor uzelf, wat wilt ge 
dan met die onbewuste „wereld” beginnen? Vergeet niet, ik heb die bewijzen 
gekregen. Ik heb honderd hallelujaroepers gekend en waar zijn ze nu? Ik ken 
mensen, die straks voor zichzelf beginnen. Dan weten ze van mij genoeg en 
nu willen ze het zelf proberen. Wat willen die hummels nu doen? Meester 
zijn? Ze mogen het van mij krijgen, zei ik u al eens eerder, indien ze het net 
zo kunnen en doen.” 

Uit de zaal: „Dat kan geen mens!” 

Jozef: „Dat weet ik ook, want als de meesters ophouden, sta ik machteloos. 
Want zij hebben de gaven in handen. En wat willen die hummels beginnen? 
Want dat ze er zijn, weet u zelf, ziet ge, die hoogmoedswaanzin is er. Die lui 
willen niets anders dan anderen kraken en geld verdienen; ik verzeker u, van 
uw kwartje en uw dubbeltje word ik niet rijk. Als u dit niet kunt verdragen, 
ga dan maar weg. U zegt zoveel van mij, laat mij nu ook eens iets van u zeg-
gen, dan leren wij elkaar tenminste kennen. 
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Dames en heren, nu iets anders. Ik dank de mens, die in staat is om on-
gekend vijfduizend guldens in mijn brievenbus te gooien en dan hard weg te 
lopen. Ik dank allen, die voelen, dat het ons om iets anders gaat, dat wij, ik 
nu, eerlijk van u heb mogen verdienen. Wij hebben het u immers door de 750 
lezingen bewezen, de boeken en onze kunst, dat weet u, maar daarvoor dank 
ik u en ’t is het bewijs, dat gij de meesters en de leer hebt aanvaard. Maar 
laten zij, die denken het óók te kunnen, dit nu eerst bewijzen. En indien ze 
het willen, stellen wij die mensen onze vragen. Wat zien wij nu? Het gaat 
om de centjes! Ik ben niet te koop, ook al denkt de mens, dat wij „hadstikke 
rijk” zijn ... ik moet geen huizen van 45000 gulden, geen auto’s, wij zijn niet 
te koop. Maar leg het die piassen eens voor! Als er nog mensen zijn, die zélf 
willen beginnen, dames en heren, staan de meesters voor het onbewuste van 
de mens en dat hebben wij nu nog, en dat heeft Christus ook te aanvaarden. 
Deze verraders moeten uit mijn buurt blijven, die hebben Christus aan het 
kruis geslagen en dat willen ze mij ook doen, doch daar krijgen ze nu de kans 
niet meer voor, ik lust ze een voor een! 

Maar ik sla ze door de wijsheid! Ik geef ze de strijd te zien door dit vechten 
en zeg niet één woord van hen allen. En dat zijn er al duizenden; állen be-
zweken? Ik weet het niet. Ze hadden net zat van deze goddelijke pudding en 
wilden iets anders. Doch dit is het en niets anders! Ik krijg er nooit genoeg 
van en u wellicht ook niet, maar wees voorzichtig; ik geloof hierin geen mens 
meer en dat is het beste, dan behoeven wij elkaar straks ook niets te zeggen. 
Achter de kist krijg ik, krijgen de meesters toch gelijk en hebt ge uw hoofd 
te buigen voor dit alles! Ónze mensen nu zijn het en niet de wereld! Ik moet 
waarlijk lachen, als ik al dat geroddel hoor, dat de mens in deze maatschappij 
over ons hoofd slingert. Ik houd van die mensen net zo als van die volbe-
wuste homoseksuelen, doch ik vind een homoseksueel een broeder, ook die 
vrouw een echte zuster. 

Wat kan ik nu met deze wereld beginnen? Niets, dames en heren, omdat 
die massa er nog niet voor gereed is. De meesters leggen thans echter de 
fundamenten voor hún toekomst, doch dat begrijpt men nu nog niet. Bent 
u tevreden met dit antwoord, dan ga ik nog even verder. Ik zie, ik heb nog 
enkele minuten.” 

De vraag hier nu is: „Waarom worden er tegenwoordig zoveel jongens ge-
boren? Kunt gij ook dit verklaren? Dan gaarne uw antwoord.” 

Jozef zegt: „Dat komt, mijnheer, omdat de natuur zich herstelt en dat we-
ten de geleerden ook. Maar wát het eigenlijk is, dat weten zij nog niet. Wij 
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hebben het vroeger in ons blad ‘Evolutie’ al besproken. De mens dus, die 
toen reeds het Genootschap kende, kent deze wetten al. Het is het vader- en 
moederschap op aarde, mijnheer, dat is de „natuurwet” die zorgt, dat de 
beide goddelijke en allerheiligste wetten, het vader- en moederschap, niet 
worden uitgeroeid door een oorlog. Als er te veel van dat vader- en moeder-
schap op aarde is, zorgt Moeder Aarde daar zelf al voor en dat is bewezen 
door ziekten en catastrofale gebeurtenissen, die alle dus in handen liggen van 
deze ruimte en waaraan Moeder Aarde en wij mensen niets kunnen verande-
ren, doch dat al zo was van het begin der mensheid! 

Door de oorlogen nu, worden de mannen weggevaagd. Het moederschap 
komt nu in disharmonie en dit is alweer een machtige stoornis voor onze 
reïncarnaties, de wedergeboorten, het terugkeren voor de mens tot God! Die 
oorlogen nu, mijnheer, hebben het gedaan! Maar de Natuur, Moeder Aarde 
is het, die de mens die wetten in handen gaf, om ze volgens háár harmonie te 
beleven en zij herstelt dit evenwicht. Het moederschap dus waarin wij leven, 
dat voert ons tot de persoonlijkheid van de Aarde, dwingt het leven om te 
scheppen of ... heel deze ruimte, waarin wij leven – nu geven de meesters mij 
iets machtigs te beleven – stortte in, omdat de menselijke ademhaling zelfs 
door vader- en moederschap is bezield en de eigen zelfstandigheid kreeg. U 
voelt het zeker, dit is een kosmisch antwoord! 

Heel ons leven is vader- en moederschap en de maatschappelijke mense-
lijke rest nu heeft niets te betekenen! Niets, voelt u dit nu ook? En is het niet 
machtig? Alleen wanneer u de ruimtelijke wetten kent voor het vader- en 
moederschap, kunt gij deze vraag beantwoorden en u hoort het, alles is ei-
genlijk toch, ondanks deze machtige diepte, eenvoudig. Dat had ge madame 
Blavatsky eens moeten vragen. Zij zegt, dat de geheime leer het weet, maar 
wij zeggen: ‘Voor God is er niets geheim, dame, dat is kletspraat en dat had 
gij moeten weten. Maar ge wist het nog niet tijdens uw leven.’ Achter de kist 
hebben wij elkaar gezien en gesproken en had zij mij te aanvaarden! Ook 
anderen, maar daar hebben wij het nu niet over! 

Daardoor, mijnheer, zorgt thans het moederschap, dus het kosmische deel, 
ervoor ... U kunt het nu God noemen of „Natuur” ... dat er nu éérst jongens 
worden geboren en het is dus alléén voor het wedergeboren worden; door de 
laatste oorlog is daarin een machtige stoornis ontstaan! Niet alléén nu, dat 
wij mensen door ons zélf reeds het leven niet willen aanvaarden, maar dat wij 
door tal van ziekten te vroeg dit leven hebben te verlaten; de ontwikkeling 
reeds slachtoffers kent, door ongelukken en vergeet niet het onbewuste ín en 
vóór de mens, de zelfmoord. Maar nu beginnen wij ook nog met een massa-
afslachting en helpen de afbraak eerst goed! Niet alléén nu, dat wij door ons 
disharmonische leven de wetten van God mismaken en verkrachten, maar 
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nu zijn er ook nog mensen, die bewust de mens laten neerschieten, die hand-
tekeningen plaatsen onder doodvonnissen en gerust met hun hand op het 
levende, maar onbewuste, menselijke hart verklaren: ‘Wat ik deed was goed. 
Ik deed het in naam van mijn God, en van de Bijbel!’ Die rebellen moeten 
van de aardbodem verdwijnen. Het is moord, afslachting, net zo erg als iets 
anders, wat stoornissen brengt tussen leven en dood en de menselijke ziel – 
én voor het dier ook al de levensvatbaarheid ontneemt – om voor God en het 
eigen terugkeren tot God harmonie te beleven voor ons eigen vader- en moe-
derschap en het wedergeboren worden voor ál ónze goddelijke levenswetten. 
Bent u tevreden?” 

„Ja, mijnheer Rulof, alles is mij nu duidelijk en u wordt bedankt!” 

Nog zegt er iemand: „Het is dus verboden om de doodstraf te eisen?” 

Jozef zegt: „Ja, dame, maar daarover de volgende week. Ik houd me aan-
bevolen. Stel dan de vraag, de tijd is nu om. Ik wens u allen het beste, een 
goede nachtrust, maar zondag in Diligentia spreken de meesters, daar hoort 
u iets anders. Ik ben nog maar een sufferd!” 

Wij gaan nu huiswaarts. Mannen en vrouwen zwijgen, ze denken, ze heb-
ben vanavond iets anders gehoord en dat kwam, weten ze, en kunnen ze ook 
aanvaarden, regelrecht uit een andere wereld tot hun persoonlijkheid. „Jozef 
Rulof”, zegt de bewuste van geest, de denkende mens, „u bent een groot 
wonder.” En ge kunt dit van hen aanvaarden! 

Op de volgende avond begint Jozef met: „Ik lees hier de vraag: Is vivisectie 
verkeerd, kunt u mij antwoorden?” 

Jozef zegt: „Ja mijnheer, dat is voor de ruimte en voor God verkeerd, maar 
daar valt wel iets over te zeggen.” 

Direct antwoord in de zaal: „Dan is vlees eten ook verkeerd!” 

Jozef zegt: „U moet niet praten, dame. Wanneer ik gereed ben, krijgt u 
uw vraag, of het wordt hier een kleuterklas. Vraag dit maar aan die juffrouw 
daar, ook zij zou dit niet nemen. Dus aanstonds gaan wij met úw denken en 
voelen verder. 

Vivisectie is verkeerd! Dat men lagere wezens, levens, laat dienen voor de 
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mens is nog te begrijpen. Doch de meer hogere soorten, die hebben dezelf-
de smarten te beleven als de mens. Ruk eens een gorillafamilie uiteen. Het 
vrouwtje schreit zich volkomen leeg. Dagen en weken duurt het en als dat 
dierlijke hart is gebroken, krijgt – zo schreef een natuuronderzoeker verleden 
nog – de mens datzelfde dier in de dierentuin te zien en dan zit het daar, 
volkomen gebroken, gekraakt door de mens. Wanneer er echter sprake zou 
zijn, dat door een teveel aan bepaalde diersoorten het menselijke leven zou 
worden aangevallen, dan zouden door de mens ter bescherming van zichzelf, 
zekere maatregelen moeten worden genomen. Als wij geen vis zouden eten, 
kwam de vis tot ons en dit is in de geschiedenis meermalen gebeurd, omdat 
het dier zijn evolutie wil beleven. Is dit nu een evolutie? Dat hoort ge straks 
nog, dames, vegetariërs ook, en dan staan wij voor de wetten. 

Vivisectie nu, zegt Gene Zijde, is voor het goddelijke in de mens ... laag-
hartig gedoe! Dat het dier sterven moet om mij gezondheid te geven, zegt 
de meester achter de kist, neem ik niet langer. Maar kunnen wij mensen op 
Aarde reeds zo leven en zo denken? U hoort het, er zijn reeds massa’s mensen, 
die vivisectie niet willen aanvaarden. En daarin hebben zij gelijk. Het is en 
blijft voor de mens dierlijk gedoe; afbraak is het. Als ge pertinent voor de 
mensheid iets wilt doen, waarom injecteert ge dan uzelf niet en laat uw witte 
muizen met rust, uw rat, uw konijntje, uw hond en kat, uw apen, uw ik-weet-
al-niet-wie, in plaats van uzelf evolutie te geven door het lijden van een dier? 
Geef uw eigen luis een injectie en uw vlo ... Wilt ge weten of die serums de 
moeite waard zijn? Doe dan alles, maar vergrijp u niet aan lager bewustzijn 
voor uzelf, zeggen de wetten van God en zegt de mens, die de sferen van licht 
heeft bereikt! Wat dat voor een gebeul is geweest, jaren terug, is afschuwelijk! 
Thans krijgt dat dier door de wetenschap een betere behandeling en nog is 
het erg, als je hoort, wat ze al niet met die ratten en muizen klaarspelen. Ja, 
dame, mijnheer, ik weet niet, hoe gij erover denkt, maar ik zou het niet meer 
kunnen. Ik zou mezelf voor het welzijn van de mensheid inspuiten en geen 
dier; daarvoor kunnen God en Christus en de ruimte, waarvoor en waarin 
wij leven, ontzag hebben! Mijn meester vertelde mij: ‘Een geleerde kwam 
achter de kist en zei: ‘Dat was ik, over wie u sprak, ik heb dat uitgevonden.’’ 
Toen zei de meester: ‘Door het bloed, de ziel en het leven van het dier wilt gij 
u hier handhaven, en dacht gij u te hebben verrijkt?’ Die geleerde schreeuwde 
het uit, omdat hij dacht een hemel te hebben verdiend. Maar van Christus 
was er geen ontzag, van geen enkele kosmisch bewuste, hij had zich aan het 
dier vergrepen. En nu kunt ge dag en nacht praten, goed of verkeerd, het dier 
dient nu de mens, door die proeven hebben de geleerden al hun fundamen-
ten gelegd en wat nu? 

Het is verkeerd! Het blijft erg! Het is vulgair voor de mens als het hoogste 
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wezen in deze schepping; maar de rat en de muis, ook ons marmotje, gaf 
intussen de mens een serumpje cadeau, waarvan ge de diepte niet eens beseft. 

De geleerde moet dit voor en door zichzélf doen en niet door het dier, is 
dus het antwoord van mijn meester. En dit is de waarheid. Tal van geleerden 
hebben deze weg gevolgd en voelden zich er goed bij, groot, sterk; dát is gees-
telijke kunst! Er zijn geleerden, die je zou onthoofden als je ziet, hoe zij het 
leven martelen, maar deze daad zou ook weer in strijd zijn met alles. Ik zei al, 
er is veel verandering gekomen in de zienswijze van de geleerden, maar het 
kwaad is er nog, heel de wereld heeft er nog mee te maken. 

En nu de dame met haar vlees eten.” 

„Ja” ... zegt zij onmiddellijk, „zelfs die vreselijke „snotkoppen” zijn levens-
gevaarlijk.” 

Jozef vraagt: „Snotkoppen zegt u? Wat zijn dat?” 

Dame: „Dat zijn aardappelen, mijnheer, daarin leeft al het gif, alle ziekten 
liggen eraan vast. Ik eet ze nooit, het is slecht voor elk mens.” 

Jozef: „Dat durf ik niet te beweren, dame.” 

Dame: „Wat wordt er al niet van de aardappel gemaakt? En dat eet de 
mens; ’t is nog erger dan vlees eten.” 

Jozef zegt: „Dame, dat gaat te ver! Ook vele vegetariërs gaan te ver! Snot-
koppen? Nog nooit van gehoord. U raakt daar iets aan, dame, waarover we 
plezier zullen hebben; ik kan dat woord niet uit mijn concentratie-gevoel 
krijgen, het is daarin aan het snotteren geslagen en nu kan ik niet meer 
vooruit.” 

Gelach. Jozef gaat verder. „Snotkoppen?” 

Gelach, het gelach is hartelijk. 

Hij zegt weer: „Neen, niet lachen nu, maar ik wil zeggen ... snotkoppen.” 

Weer valt er gelach, ze hebben het te pakken en nu lacht elkeen, leuk is het. 
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Jozef zegt nu: „Ik moet eerst een ander verhaal geven, voordat wij van die 
snotmoppen afkomen, of de mens komt niet tot rust. U hoort het, dame, wat 
u nu hebt ontketend. 

Luister mensen, die snotkoppen of mopsnotters van deze dame hebben 
het nu gedaan, maar, vergeet u niet, dat dit voedsel het voedsel is van heel 
Europa en vele andere volken. En is dat nu verkeerd? Gaat u niet eventjes te 
ver, verliest u niet het bestaande en wordt dit niet een hobby? Mogen wij van 
menselijk voedsel een principe maken of moet het anders? Dat van u gaat 
niet en ik zeg u eerlijk, ik vind een lekker gebakken aardappeltje, gekookt 
ook, heerlijk. Mij heeft het nooit de snot bezorgd, integendeel, dame, ik heb 
er mij steeds door gevoed en ik sta er nog best op, waar of niet, heren? Ik durf 
dit de dames niet te vragen! 

Maar, dame, hoe komt u daar zo bij? Is dat door een studie? De weten-
schap staat heus niet achter u. Is dat een eigen vinding? Ja? Dan zeg ik u dit, 
dame, u vindt uw snotkoppen zeker branderig voor uw organisme? Voor 
miljoenen mensen is uw „snotkop” een natuurlijk voedsel en goed ook nog 
en als de aardappel er niet was, zou de massa raar staan te kijken. Waar of 
niet? Ik geloof niet, dat ge veel mensen aan uw zijde zult vinden. De mens 
hier eet snotters of mopsnotters, snotkijkers, rooie en witte, wat is de naam 
ook weer van de „snotkop?” 

Eerlijk is eerlijk, hier zit wel wat in en Buziau (1877-1958, Nederlandse 
komiek) zou ervan smullen, had er iets heerlijks van gemaakt voor Henri 
ter Hall (1866-1944, Nederlandse revue-artiest en theaterproducent) en dan 
hadden de mensen ervan kunnen genieten, waar u hopelijk tegen kunt. Wel, 
laat ons dan nog even genieten van uw „snotters” ... en dan vergeten wij het. 
Ik sta nu niet naast u, ik vind dit iets voor uzelf en niets voor een ander, 
dame, omdat de massa de aardappel als het eerste voedsel ziet en vindt en 
nodig heeft en waarvoor ik en gij allen eigenlijk ook, onze hoofden hebben 
te buigen. Maar bent u nu tevreden met dit antwoord? Wel, wat nu? U ziet 
het, als ik u iets afneem, deugt het niet, ook al kunt gij er goed tegen. Maar 
de waarheid is, dame, dat uw overtuiging voor uzelf is en niet voor een ander. 
Dit is mijn antwoord hierop en dit geldt ook voor de vegetariërs! 

Immers, ik heb tal van mensen mogen genezen. Ik geef u dus ook nu 
feiten te horen. Een dame komt bij mij om genezing. Mijn meester stelt de 
diagnose; en weet u nu, dames en heren, wat de meester zegt? U gelooft het 
niet. ‘Biefstuk eten, en wel spoedig, eerst dán zullen wij u helpen, want u 
bent ondervoed!’ Dat nam ze niet. Zij naar de dokter. Van de dokter naar mij 
terug, want de dokter zei haar precies hetzelfde: Volkomen ondervoed, door 
het vegetarisme! En nu weten we wel, dat vegetarisch leven voor duizenden 
mensen mogelijk is, doch voor anderen, ziet u, weer niet. En dit laatste is niet 
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voor één mens, maar voor velen, die voor lichamelijke aftakeling stonden. 
Deze mensen moesten dan weer naar hun oude recept, weer vlees gaan eten. 
Hun organisme had het nodig en een ander niet meer! ‘Doet u dat niet’, zei 
ik tot die dame, ‘dan kan ik u niet helpen. Gaat u dan maar weg!’ Wat nu? 
Dit zijn bewezen feiten! Ik ken daarentegen mensen, die door de natuur geen 
vlees kunnen zien, noch eten, zij zijn het! Op de Vierde Kosmische Levens-
graad eten wij allen geen vlees meer. Men vroeg mij, eet u nog vlees? Ik zei: 
‘Ik weet het niet.’ Maar dat geloofde men niet. Toen wij de boeken beleefden 
en uit de Hemelen terugkeerden, kon ik helemaal niets meer eten en moest 
de meester in mij afdalen om te eten; ik at dus in trance. Even later ging het 
er toch weer uit en dit wil zeggen: hoe verder u van de Aarde komt, des te 
geestelijker wordt ook uw organisme en weigert het dierlijk voedsel! 

Mijn antwoord is nu en dat is dus persoonlijk: Zeg nooit tegen een mens: 
‘Eet geen vlees.’ Indien die mensen erop ingaan, kan het mogelijk zijn, dat gij 
die mensen door uw goede raad voor en van uzelf, naar het graf hebt gezon-
den, want zij hadden die levenssappen voor hun organisme dringend nodig! 
En dit kan de dokter u ook zeggen, dames en heren. 

Dit is de waarheid, het is allemaal persoonlijk en is niet voor uw buur-
vrouw. Laat dus de mensen doen wat zij zelf willen, doch zeg niet, dat het 
funest is voor hen, dat moet u dan maar bewijzen! Ook daarvoor zijn reeds 
vele veldslagen geleverd en de mens heeft er ruzie om gemaakt. Voor de een is 
het eten van vlees goed en voor de ander verkeerd. Dit maakt dus elkeen voor 
zichzelf uit. Nu iets anders. U eet natuurlijk ook geen vis, dame? Wel, als ik 
u zeg, dat de vis uit de mens is geboren, kunt ge dit dan aanvaarden? De aap 
en al het dierlijke leven is uit de mens geboren en nu zien wij, waarover wij 
het vroeger al eens hebben gehad, mijnheer Berends, – ik hoor u de laatste 
weken niet – dat de vis terugkomt tot ons organisme, dat de „doodgewone 
tuut” ... de kip, nu ons ruggemerg tot een heerlijk eitje heeft omgetoverd. 
Hetgeen de wetenschap nog wel niet kan aanvaarden, omdat de geleerde de 
mens en het dier nog niet kent. De geleerde heeft de vleessoorten als eetbare 
en oneetbare levensgraden nog te leren en te herkennen, wat niets anders wil 
zeggen, dan dat het dier ons datgene terug wil geven en kan geven, wat het 
op de Maan van óns leven heeft gekregen! Zag u dat ook in uw denken en 
voelen, mijnheer Berends, toen u de wateren beleefde? Ik heb deze wetten 
door de meesters leren kennen. Wij maakten alleen voor die wetten, ín de 
wateren dus, duizenden reizen voor de kosmologie! 

Nu kunt ge dus precies vaststellen, of ge de beste soorten van uw eigen 
leven eet, wanneer u deze wetten en mogelijkheden kent en die evolutie van 
en voor uzelf kunt volgen. Nu is de vis uw eigen leven, dame, en die kunt ge 
eten, of ... Christus had zich nimmer aan die levens vergrepen! Als u het ech-



115

ter beter weet dan Christus, ga dan uw gang, ik ga nergens in uw denken en 
voelen mee, dat doen de meesters ook niet, zij buigen zich voor Christus! De 
vis is door mijn nieren, ruggemerg, de klierstelsels, door mijn bloed ontstaan. 
Wij kennen zelfs vissen, die de menstruatie bezitten en dus vol-moederlijk de 
menselijke eigenschappen nog bezitten. Neem bijvoorbeeld de „rog” maar. 
Nu staan wij voor een deel van ons eigen leven, dat wij ons eigen „ik” als 
organisme hebben geschonken, wat op de Maan plaatsvond! En dat „tar-
botje”, dames en heren, is van mijzelf; zo diep is God, ook de mens. Maar de 
geleerden en gij, die de vis versmaden, zijn er glad naast! Had u dit verwacht, 
dames en heren? Is dit niet een ruimtelijk antwoord? Vertel me, waar gij dit 
op aarde kunt beleven en ik zeg u, die geleerde kan mijn hoofd krijgen en 
mag er alles mee doen. Wat ik u thans mag vertellen, krijgt ge regelrecht van 
meester Alcar, vanavond – als goddelijk geschenk – en komt uit de „Univer-
siteit van Christus”! 

Jozef „smiles” ... de mens vóór hem lacht, voelt zich, ondanks geen gelijk-
hebben, toch gedragen en geeft toe, dat dit een goddelijk antwoord is. Wij 
allen aanvaarden dit, de tweehonderdvijftig mensen hier! 

„Ik kan u, ook al ben ik geen viskenner, al de vissen van de wateren ontle-
den en u zeggen, uit welke delen van ons zij hun eigen leven kregen, Berends, 
en nu ziet u, dat ook Moeder „Water” een machtig organisme en ook haar 
zelfstandig vader- en moederschap bezit, want de vissen zullen het u, door 
hun hommetjes en kuitjes, bewijzen! Mijnheer De Wit, weet u – als kapitein 
– en ik vraag dit ook aan andere mensen, wat een watervlieg is? Wat is nu een 
watervlo, een inktvis, een kwal en ga verder, een krab, enzovoort, enzovoort. 
Berends? Dit zijn nascheppingen, waartoe ook de slang – die op het land leeft 
– behoort en zo machtig veel andere soorten van dieren, doch die de meesters 
kennen, omdat ze als mens de bestaande schepping als man en vrouw te ver-
tegenwoordigen hebben! En dat is het bewustzijn van de meesters, van wie 
ik deze wijsheid ontving. 

Wat wil het zeggen, wanneer een dier in de wateren olieachtig leven bezit, 
traan dus, Berends? Ook naschepping? Want dat soort is niet te eten. Wat is 
het? Weet u het niet? U kunt zeggen: naschepping, u raadt ernaar, maar ik 
weet het, ik ken die walvis en de andere soorten, ook de potvis ... en al die 
miljoenen soorten van levens in de wateren! Is dat wat? Ja ... dat is wat en dat 
is de goddelijke schepping, maar een walvis behoort tot de schepping, doch 
kreeg het bewustzijn door ons klierenstelsel en galsysteem, waardoor dat dier 
ons olie geeft en de gal voedt! Onze darmen als stelsels gaven dierlijk leven 
en hadden dierlijk leven te scheppen en te baren, zo moest elke cel van ons 
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organisme – toen die zelfstandigheid begon en wij dus uit de wateren waren 
gekomen – aan een eigen leven bouwen. En dit werd de vis in de wateren 
en al die lagere soorten, totdat er niets meer te scheppen viel; toen was die 
baring uitgeleefd en die schepping en baring áf, hetgeen wij nu ook voor ons 
leven hebben te aanvaarden, doch niet voor Moeder Natuur. Waarom niet, 
dames en heren? Wie van u voelt het, weet het? U leert hierdoor denken.” 

Wij horen nu links en rechts de mens als een kind zoeken. Van alles hoort 
Jozef ... maar telkens zegt hij ... „Neen dame, dat is het niet.” „Neen, het lijkt 
er wel iets op, maar dat is het ook niet.” „Neen, het is er nog niet.” „Ja, dame, 
ik heb gezegd, dat al het leven af is, de schepping af is, maar er is toch nog 
één iets en dat voelt ge nu niet en ziet ge allen over het hoofd, maar het is 
het antwoord en dat is? Berends, weet u het niet? U, mijnheer Götte? Neen? 
Luister dan, ik zal het u zeggen en u zegt dan: ‘Mijn hemel, och, och, zo 
eenvoudig is het.’ 

Wel, luister nu goed, de wateren zijn af. De mens is af, is gereed, ook de 
ruimte. U kunt zo nu en dan wel een nieuwe ster ontdekken, maar de ruimte 
is af. Het is maar bijzaak als u een sterretje ontdekt, het vader- en moeder-
schap is gereed, is af. De goddelijke schepping, dit hoorde u van de meesters 
in Diligentia, is af en nu komt het: Moeder Natuur, bloem en plant dus, 
nog niet; dit leven kan de geestelijke graad behalen en zo krijgen wij nieuwe 
bloemen en andere planten te zien, juist die, waarvan de geestelijke reeds aan 
Gene Zijde leven! Het leven in de wateren kan niet meer veranderen. Dát 
leven is af, de mens ook. De mens zal zich verfraaien. Niet elkeen als man is 
een Adonis. Ik sta er best op, maar ik ben geen Adonis, ik heb nu nog met 
m’n wipneus te maken, maar ik zie hier andere heren. Ik ruil nu niet met die 
gestalten, ik vind mezelf dan echt knap, waar of niet ... heren? Je hebt klein 
en groot, dik en dun, mager als een lat en te veel vettigheidjes, grote neuzen, 
dikke kinnen, enz. enz. Dit kan door de eeuwen en zal door de eeuwen ver-
fraaien en dat zal gebeuren. Doch het organisme is af, alleen Moeder Natuur 
is nog in staat om nieuwe bloemen te baren en te scheppen, want Moeder 
Natuur is eerst voor korte tijd aan haar baring en schepping begonnen! 

Wel? Is dit de moeite waard, dames en heren? Mevrouw, ook uw snotkop-
pen zijn tot de bestaande wet gekomen en kunnen niet meer veranderen. Dit 
is te zien en te beleven door de wetten van God, indien u de graden voor 
het vader- en moederschap op kosmische afstemming kent! En die kennen 
ónze meesters! Dus kosmisch bewust zijn zij, wier school ik mocht beleven, 
doordat ik in een dorp ben geboren en niet in uw stad. Want de stad zou 
mij dit alles maar ontnomen hebben! Maak nu, als u straks vakantie hebt 
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een wandeling bij ons in ’s-Heerenberg over de Zwartekolkse en de Mont-
ferlandse weg en gij kunt wellicht ook iets daarvan beleven. Ik zeg u echter: 
mijn broers renden ook in die bossen, maar zij beleefden niet wat ik beleefde. 
Wat ik beleef, is niet van deze wereld! Zeg nu nog eens, dat Jozef Rulof zelf 
zwamt, boeken schrijft en niet in trance is! Ik zeg u, thans spreken wij door 
direct contact. U hebt het niet eens opgemerkt, dat ik wegzonk, opgetrokken 
werd door meester Alcar. Toch is dit zo-even gebeurd. Ja, dame, zag u iets? 
Dan wordt u gefeliciteerd, want zo is het en zo was het! En nu ben ik er met-
een uit ook en is het schluss, uit is het. Het ruimtelijk contact is verbroken en 
nu voel, zie en sta ik weer als Jozef Rulof voor uw leven. Zo-even hebt u met 
André-Dectar kennisgemaakt en zij zijn het, die twee. Ik, Jozef, ben de stadse 
voor de kosmologie! En „Jeus” is de Gelderse boer. Maar zeg dat eens, als 
wij er bij zijn, zeggen de meesters, die heilig ontzag hebben voor „Jeus”, dán 
praten wij „plat” en verklaren de goddelijke wetten in dialect. En dan hebt 
ge ook die colleges te aanvaarden en te beleven! Want „Jeus” is „van moeder 
Crisje” en wat van haar is, behoort Onze Lieve Heer toe. Hebt ge dit niet in 
„Jeus” gelezen? Is dit niet de waarheid? U hoort het, alles heeft betekenis en 
het is de moeite waard! Dames en heren, ik ga verder.” 

Een dame komt terug op haar vraag van de vorige week en vraagt nu: 
„Mag de doodstraf worden toegepast?” 

Jozef zegt: „Natuurlijk mag dat niet. Wat zeggen de „Tien Geboden”? U 
hebt het over de doodstraf. Hebt u geen God en geen Christus? In de Bijbel 
staat: ‘Gij zult niet doden.’ Dus wat u er ook nog anders van in de Bijbel 
vindt, is van de verknoeiers van die Bijbel, van de mens, die het woord van 
God en Christus heeft versjacherd. 

Er staat dus: ‘Gij zult niet doden’, maar waarom hebben ze hier dan onder 
andere Mussert en die arme Max Blokzijl het leven ontnomen? Die Blokzijl is 
niet „arm”, ik beklaag dat leven niet, ik vond hem en Mussert sufferds, maar 
om zulke onbewusten ook nog het leven te ontnemen? Had die mannen de 
kolenmijnen ingestuurd! Had ze desnoods dag en nacht laten werken, totdat 
zij erbij neervielen, maar had ze niet gedood. Dood geen mens, of u vergrijpt 
zich aan hen; maar geef ze de mogelijkheid, om hun fouten goed te maken. 
Dat heeft Christus bedoeld en niets anders! 

Wie geeft u het recht om een mens te doden? De doodstraf uit te spre-
ken? Dit kunt ge dan weer goedmaken en u moet hiervoor terug naar de 
Aarde. Wat ben je nu nog, als je het hoogste voor de Aarde en voor een volk 
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hebt bereikt, en toch zegt, hoewel u in God gelooft: „Die rebellen moeten 
maar weg!” Heeft God dat gezegd en bedoeld? Christus soms? De Bijbel? Ja, 
maar dat hebben de Bijbelschrijvers er zélf van gemaakt! Ach, mensen, al die 
NSB’ertjes waren domme idealisten (zie artikel ‘NSB en nationaalsocialisme’ 
op rulof.nl)! Ik heb er hier onder mijn gehoor ook. Hoe heb ik de heren en 
dames niet gewaarschuwd! Laat ze spreken. Ik zie nu alweer tranen in die 
oogjes komen, omdat ze weten, dat ik gelijk had. Waar of niet, lieverds? Ik 
houd van jullie, omdat jullie hebben bewezen, wat je wilde; de onbewuste 
rest echter niet. Scheld dus niet op die idealisten, die niet met het geweld te 
maken hebben, want uiteindelijk was alles de leerschool. Wij weten nu, die 
mens heeft kleur moeten bekennen. Voor velen had ik dit kleurbekennen 
kunnen voorkomen, doch ze waren dol, wisten het beter en kwamen daar-
door in een concentratiekamp! 

U ziet het, dames en heren, de meesters vangen u op. Ik ben geen meester, 
maar ik kreeg het voor jullie allen, het gelijk voor héél de mensheid. Nu heb 
je toch gekregen, waarvoor je hebt willen vechten, maar wat zei Christus? 
Waarom heb je niet even aan Christus gedacht? Heeft hij niet gezegd: ‘Neem 
het zwaard op en ge zult erdoor vergaan?’ Was je dat vergeten? Is de mens-
heid dit vergeten en denkt zij eraan, telkens weer, als ze voor het tekenen van 
doodstraffen staat? Hang me op, maar toch blijf ik uitroepen: Gij allen zijt 
onbewusten! 

Er waren eronder, die seanceerden. Gene Zijde zei volgens hen: ‘Ja ... alles 
is goed.’ Ik zei tot die mensen: ‘Ben je nu helemaal gek geworden?’ Zij zei-
den: ‘Jij had allang bij óns moeten komen, maar je loopt er nu naast.’ Er was 
niet met hen te praten en toch? Ik dacht, die gekke Piet toch, die gekke, ja, 
hoe-heten-ze-ook-weer, ik had bijna namen genoemd en dat wil ik nu toch 
niet doen. Maar ze zijn hier, knipogen tegen elkaar en van hen krijg ik thans 
gelijk!! Dik ook, nietwaar Mientje? Betje? Vader en moeder? Ik krijg gelijk, 
omdat wij in uw handen het boek ‘De Volkeren der Aarde’ hebben gelegd en 
dit bewijst, dat ik met de meesters tegen Adolf vocht en tegen al die duivelen, 
maar voor Christus! Is dat even raak geweest, meisjes en jongens, kinders? 
Hoe kus je nu? Wat heb je nog te zeggen? Hebben wij u niet lief? Lieten wij 
u voor de deur staan, toen je op ’n dag terugkeerde en tikte? Vroeg: ‘Mag ik 
wel binnenkomen, Jozef?’ Hoe hebben we samen gebelkt over dit weerzien? 
Ik scheid eruit, ik zie tranen en dat wil ik nu net niet! Ik groet je, ik ga op 
iets anders over ... 

Maar mooi was het én leerzaam, want, laat er nu nog eens zo’n mens komen 
en zeggen: ‘Heil Notaris!’ ‘Heil Nico’, ‘Heil Bram’? Ga weg, stuiptrekkers, 
verknoei mijn leven niet langer. En toch, mensen, wat hebben wij geleerd. 
Toen u die gekken achternaliep, gebruikte ik mijn tijd anders. Ik beleefde 
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toen de Kosmologie, dit, waarvan ik u thans de wetten verklaar en waarvoor 
ik het menselijke „gelijk” kreeg; ook dit, uw tranen en dit is nu net genoeg en 
daar kan Christus het voor nú, voor dit, en voor uw leven mee doen; dit zijn 
de parelen van uw aller hart, „snuupkes” zijn het!” 

Sommige toehoorders laten tranen zien ... de mens weet het, ze worden 
met goddelijke waarheid geslagen en door deze liefde toch weer gedragen! En 
zie, wereld, daarvoor hebben wij ontzag, hier spreekt de kosmisch bewuste! 

Jozef zegt nog: „Neen, dame, geen doodstraf, dat hoort u nu. Wie dat toch 
doet, bezit geen God van liefde en voor hen hebben wij ook geen ontzag. Ik 
ben in de „klei” geboren, mijn hemel nog aan toe, wat ben ik nu blij, dat ik 
niet van adel ben, of ik had „Oranje bloesems” (Oranje is een verwijzing naar 
de naam van de leden van het Nederlandse koningshuis) voor de deur van 
ons huisje moeten planten en die bloesems laten mijn leven verkleuren. En 
nu wordt „wit-zwart” ... blauw-helgroen en groen-onbeduidend grijs, ja, echt 
grijs wordt het voor mijn ogen en voor die van u, omdat wij de goddelijke be-
zieling missen en dan is alles levend dood ... waardoor de mens zichzelf niet 
meer kent en maar raak leeft ... de doodstraf eist, waar of niet ... lamlendig is 
het ! Ik ben blij, o mijn God – dit is nu mijn gebed – dat ik geen koningskind 
ben, maar ... ik werd door André-Dectar een „Prins” van de Ruimte. Niet-
waar soms, zijn deze antwoorden niet koninklijk bewust? Dank u, dames en 
heren, en indien u dit nog niet kunt aanvaarden, ga ik nog even verder en zal 
het u door de wetten van God bewijzen! 

Tevreden, dames en heren? De groeten aan Mussert. Vraag hem, als ge 
hem tussen leven en dood soms mocht ontmoeten, of straks, als hij naar de 
Aarde terugkeert, of hij zich nóg met de aardse menselijke ontwikkeling wil 
bezighouden. Doch dán zegt hij, bewust nu: ‘Mij niet meer gezien.’ Zo is 
thans ook het woord van Napoleon, van Mussolini en van miljoenen andere 
mannen en vrouwen, die geschiedenis wilden maken, doch nu die vooruit-
gang vervloeken om even later te zeggen: neen, zo gek was het toch niet, wat 
Adolf zei: Ein(er) für alle – und alle für einen ... dat gebeurt nú. Want al die 
gekke volken komen thans tot de werkelijke eenheid. Ja ... hoe bestaat het, 
Duitsland wordt door de volken der aarde geholpen. Doch toen Jozef Rulof 
het zei? Neen, dat is een geestelijke gek, die moeten we niet, dat maakt je 
maar krankzinnig! Maar waarheid is waarheid, de meesters krijgen in alles 
gelijk, altijd, omdat zij voor Christus vechten! En ... God kreeg uiteindelijk 
de winst ... want de mens, die werd gebroken, de doodstraf onderging, doet 
daar nooit meer aan mee. Hij heeft nu geleerd, dat het zo niet moet! Is dit 
niet de werkelijkheid, dames en heren? Lees nu nog eens het boek ‘De Volke-



120

ren der Aarde’ en gij weet nog meer; sterker staat ge in dit leven en voor uw 
Gene Zijde! Vergeet niet, dit hebben wij reeds in 1939 beleefd en dit legden 
de meesters toen reeds in dit boek vast. In 1940 was alles gereed, waren die 
boeken er, waarvan wij één boek hebben gemaakt, dat in uw handen ligt, als 
het geschenk voor uw leven en uw strijd; de goddelijke waarheid is het! 

Nog vragen over dit probleem? Neen? Dat geloof ik, wij weten het nu ... 
doodstraf toepassen is afbraak plegen en daartoe heeft geen mens het recht. 
Zij zullen diezelfde levens een nieuw lichaam moeten geven, maar daartoe 
zullen zij tot de Aarde terugkeren!” 

Ik lees hier: „Mijnheer Rulof, ik wilde u vragen en indien mogelijk een 
antwoord alstublieft ... 

Hoe moeten wij leren denken? Is ons denken verkeerd ingesteld ten op-
zichte van ons leven en al dat andere, waarmede wij, volgens de leer van de 
meesters, te maken hebben?” 

Jozef zegt: „Van wie is deze mooie vraag? Van u, dame? Ja, mevrouw, dat is 
een mooie vraag, omdat gij zelf bezig zijt u af te vragen: hoe moet ik denken. 
In de allereerste plaats, dame, zeg ik u, als u straks achter de kist komt – hoor 
nu goed, wat ik u wil geven – behoeft u geen angst te hebben. U komt er, u 
bent gereed, u wilt zich buigen, want u voelt dat het denken van de mens op 
aarde niets heeft te betekenen. Ik zou nu een boek kunnen schrijven, steeds 
weer nieuwe boeken, enkel en alleen om de vraag „hoe moet ik leren denken” 
te ontleden! Zo machtig is het, zo diep, omdat uw vraag met God, Christus, 
ziel, geest, de ruimte, met al de levensvragen van de mens verbinding heeft, 
doch waaraan de mens toch nog niet wil beginnen. We zullen beginnen 
met het dagelijkse, dame. Bent u thuis in harmonie met uzelf en met het-
geen gij daarin hebt te doen, dames en heren? Bent u verkwistend, lui, sme-
rig, dus vuil, hebzuchtig en bemoeizuchtig, veel pratend en er steeds naast? 
Snauwend en grauwend, roddelend en kletskousachtig, hatend, bedrieglijk? 
U hoort het al, het plaatst ons weer voor ons woordenboek en daarvan moe-
ten wij de reine harmonie beleven. Het antwoord hiervoor is: kom door uw 
denken tot de maatschappelijke harmonie, het harmonisch denken en gij 
legt fundamenten voor uw geest en persoonlijkheid. Uw vraag, dame, omvat 
wel twintig boeken. Gelooft u dit? Boeken van ongekende schoonheid zijn 
het! Boeken over God, Christus, de wetten van Moeder Natuur, uw ziel, uw 
geest, uw vader- en moederschap, vriendschap, broeder- en zusterliefde, kerk, 
godsdienst, kunsten en wetenschappen, ga verder en wij zijn vanavond om 
twaalf uur nog niet aan het eind, zoveel is er thans te bespreken! Waaraan 
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moeten wij nu beginnen? 
Ik zeg u, leer voor het goede te denken. Leer te denken, zoals Christus het 

heeft gedaan. Denk nooit verkeerd van en over de mens, ook al staat ge voor 
haat of voor de dief. Doch ga uit dat leven vandaan, u moet er niets mee te 
maken willen hebben. Wat de mens doet, moet hij zelf weten, als ú maar 
niet verkeerd bent! Ik heb moeten leren denken, of meester Alcar had met 
mij niets kunnen beginnen. En wilt u weten, hoe ik denk? Ja, dan geef ik u 
mijn eigen beeld en ik verzeker u, het ging me goed. Ik heb door mijn denken 
kosmisch eenzijn verkregen! Zegt dit nog niet voldoende? 

In de eerste plaats moet ge uzelf afvragen: Heb ik nog roddel, haat, af-
gunst, ontevredenheid, jaloezie, luisachtig gedoe, luiheid, verkwisting, hoog-
moedswaanzin, drukte, kale drukte, opschepperij, valse gedachten, oneer-
lijkheid, hartstocht, twistzieke gevoelens in mij!??? Ik kan verdergaan, doch 
dit is voorlopig genoeg. Ga beginnen, om al die verkeerde eigenschappen de 
nek om te draaien, dood die omlaaghalende gevoelens. Bent u niet zeurderig, 
kunt ge iets overgeven, of blijft ge dag in dag uit vastzitten aan één narig-
heidje? Kunt ge de fout vergeven, kunt ge uzelf voor de andere waarheid bui-
gen? Dan zijn dit de goede fundamenten, waarop ge staat en kunt ge aan de 
geestelijke opbouw beginnen! En dat, dame, voert u naar de liefde, die zeven 
graden bezit, overgangen dus, voordat wij die geestelijke eenheid als liefde 
hebben bereikt en wij ons die fundamenten voor ons karakter hebben eigen 
gemaakt. En dan eerst betreden wij Gene Zijde, vanzelfsprekend Golgotha. 
Als u hieraan wilt beginnen, lees dan eerst de geestelijke boeken, maar ... met 
het lezen alleen komt ge geen stap verder! Dit hebben de meesters mij geleerd 
en bewezen! 

Doet u aan kunst? Kunt ge aanvaarden, dat men u kraakt, indien de ken-
ner van uw kunst gelijk heeft? Dit geldt ook voor alle dingen! Maak nu, 
dame, één enkele gedachte af. Waar moet ge beginnen? Ik zal u helpen. Kunt 
gij geloven hetgeen Gene Zijde tot ons brengt? Als ik u zeg, mijn woord is nu 
„wet” geworden, wil dit zeggen, dat ik u de geestelijke waarheid breng, geef. 
Kunt gij die woorden als macht, en geest en ziel, aanvaarden, dan kunnen wij 
verder. Hier zijn mensen, die vele lezingen hebben beleefd, al de boeken heb-
ben gelezen en – dat is reeds bewezen – tóch bezweken! Nu staan wij reeds 
voor dit geval: wat is de waarheid van uzélf? Hoe diep bent u in uw woord? 
Heeft uw woord geestelijke betekenis, dus reeds geestelijk fundament gekre-
gen? Kunnen wij, kan God, kan Christus, daarop rekenen? Nietwaar soms, 
dame ... Petrus, die naast Christus wandelde, liet de haan kraaien! Ook voor 
ons kraait diezelfde haan. Ja, dame, soms voor heel ons karakter en nu weet 
u meteen, wat ik bedoel en wat wij voor onszelf te doen hebben. Voor hoe-
veel honderden gedachten en gezegden moet nu die Jeruzalemse haan nog 
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kraaien voor ons, in deze maatschappij, voor Christus en ons geestelijk leven? 
Wat blijft er van onszelf over, dame, wanneer wij voor die werkelijkheid ko-
men te staan? Niets, weinig althans! 

De mens aanvaardt mij en dus de meesters. Indien ik éénmaal aan het 
woord van de meesters zou hebben getwijfeld, had ik stilgestaan en kon de 
meester niet meer verder. Hij zei: „Gij moet naar mij toe beginnen te denken 
en niet terug, dus niet maatschappelijk. Vanzelf keert ge straks terug in uw 
dagelijks leven en eerst dan begint ge voor het stoffelijke leven geestelijk te 
denken, dus volgens de waarheid! Leg eerst fundamenten voor je vriend-
schap, je vrouw, je man. Zij moeten er ook aan beginnen, want vriendschap-
pelijke banden voeren tot de liefde; het huwelijk krijgt zo geestelijke beteke-
nis! Is dit nu niet de moeite waard, dame? 

Ik heb dit gedaan. Langzaam maar zeker steeg ik boven dit eigen karakter 
uit, doordat ik de wetten van de meesters aanvaardde. En wat doen nu de 
mensen? Ze willen zich verruimen en hebben er niets voor over. De „onsjes” 
gevoel van die mensen zijn schoon op, de „wil” om verder te gaan is onbe-
wust. Nu kost het bloed en dit willen zij niet inzetten, want dit is te moeilijk, 
het stoffelijke leven is gemakkelijker. En zie, het afbreken door dat luie gedoe 
begint. Ze zoeken naar een uitvlucht, willen niet buigen, niet weten, dat ze 
zwak zijn en zo staan we voor de onwil van de mens, het bezwijken! 

Hier zijn mensen, die steeds zeggen: ‘Ja,  maar!’ Doch er zijn geen „maars” 
meer, wij hebben dit te aanvaarden en kunt u dit niet, dan overheerst uw 
gevoelsleven, uw karakter, ja, wat is het? Uw luiheid, uw weifeling, uw rem-
mend gevoel, uw gezeur, uw gezanik, uw strompelende voortgang, uw ge-
mak, want dát is het! En als u dan niet mee kunt, zoekt ge het bij een ander. 
Ge wilt uzelf verdedigen. Ge wilt niets op uw persoonlijkheidje laten komen, 
men mag u die fouten niet tonen. U reageert al dadelijk en zo hebben wij ook 
dit nog en nu staan de mensen als bokken tegenover elkaar. Neen, dames en 
heren, grinnik nu niet, ik ben niet van plan om u thans te laten glimlachen, 
we beleven nu heilige ernst! De meesters hebben ook tijd om even menselijk 
te glimlachen en iets leuks te zeggen in het leven aan Gene Zijde. Ook zij 
lopen daar niet met hun hoofden naar de grond gericht en kunnen soms als 
de mensen hun pret hebben, maar dan geestelijke pret. Als het echter om 
hun eigen hemel en hun levensgraad gaat, en zij God hebben te vertegen-
woordigen, houdt die pret op en spreken zij van „gij” en „u”, ook al hebben 
ze het tegen hun eigen tweelingziel! Dat is de waarheid en te begrijpen ook. 
Dat heeft Christus ook gekund met zijn apostelen en dit hebben wij nu ook 
te leren! Als u – man en vrouw – zich wilt buigen als u verkeerd bent, kunt 
u weer verder. 

Dit heb ik moeten aanvaarden, trouwens alles, waarover wij het nu heb-
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ben, moest ik me eigen maken om te dienen en instrument te zijn. Nu loopt 
ge niet bij elkaar weg. Vanzelfsprekend is nu, dat hiervoor twee nodig zijn. 
Wil de een zich voor de ander niet buigen, dan staan wij al en kunnen wij 
niet verder. Maar staat ge alleen in de maatschappij, dan nóg kunt ge verder, 
nu doen wij het even anders. U zegt: ‘Ik ga door. Ik vertik het om te haten, 
af te maken wat door God is geschapen. Ik vertik het om lui te zijn, leugens 
te vertellen, kleinzielig te doen; al dit, waarover wij het hebben. Ik wil met 
die kleinzielige gedachten niets meer te maken hebben, ik wil vooruit, van 
mezelf iets maken. En dat gebeurt nu juist, doordat ik niet word begrepen.’ 
Ziet ge, alles wat u doet, ook al zegt u: ‘Daar zijn er twee voor nodig’, doet ge 
toch voor uw eigen leven en daar heeft een ander niets mee te maken. Als gij 
uw „wil” maar volgt en fundamenten legt, ook al wordt ge nu elke dag nog 
geslagen en getrapt, u doet het voor uzelf en voor niemand anders! 

En wat zegt nu de mens in de maatschappij van u, wanneer men u zó leert 
kennen? ‘Met dat leven kun je praten.’ Dacht ge waarachtig, dat meester 
Alcar mij iets had kunnen schenken? Dacht ge, dat ge mij dankbaar moet 
zijn? Ik wil met uw dankbaarheid niet te maken hebben. Begrijp goed dat dit 
bijzaak is, hetgeen wij straks ook nog zullen volgen. Ik bedoel, dat ik voor 
mezelf de mens tot nieuw leven breng, voor de mens iets doe, dat uiteindelijk 
alleen mezelf aangaat en niet u! Dat is dan het fundamentje voor mezelf en 
voor uw leven. Ik, dame, tracht mezelf, als het kan, bemind te maken voor 
de ruimte, voor God, voor al het leven, waarvoor ik alles doe en wil geven. 
Maar ik ben niet van plan om hyena’s te dienen. 

Allereerst dit ... ik wil met moord niet te maken hebben, noch met bedrog, 
leugens, vies gedoe, afbraak. Ik wil fundamenten leggen voor Gene Zijde ... 
ik moet beleven, vergeestelijken, wat alleen de Christus heeft bedoeld en op 
Aarde bracht, niet dat, wat de katholieke kerk en het protestantisme ervan 
hebben gemaakt. Daarvoor heb ik en hebt gij nu dit wonderbaarlijke contact 
gekregen en hierdoor zijn wij al die dogmatische mensen een eeuw vooruit. 
Dit kunt ge aanvaarden! Ik wil niet te maken hebben met politiek, want dat 
allereerst voert mij naar een stinkende afgrond! En nu verder. 

Ik tracht alleen het mooie in en voor alles te zien, ben steeds bereid, om 
de mens en het leven op te vangen, als het kan. Doch voor honderden feiten 
sta ik machteloos, omdat de maatschappij zover nog niet is. Daarvoor heb ik 
mijn hoofd te buigen, altijd weer te buigen, maar ik denk dóór en wel in de 
richting van de meesters, van Christus! Voelt u reeds, wat ge hebt te beden-
ken, dame? En dit is nog lang niet alles. Ik zei u al van tevoren, hierover zijn 
boeken te schrijven en de meesters zijn daartoe in staat, omdat zij zich dit al-
les reeds lang hebben eigen gemaakt. „Wat is het moeilijk”, zegt iemand daar 
in die hoek van de zaal. Maar het is niet moeilijk, die moeilijkheid bent u zélf 
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en die wilt ge nog niet opruimen! Ik vind alles gemakkelijk, éénmaal zult ge 
dit ook voelen, doch dan hebt ge fundamenten gelegd. En voor dit, dames 
en heren, vecht men op Aarde en dit wil de mens in de andere mens zien en 
vinden, doch heeft er zélf niets voor over. U allen wilt „liefde”, nietwaar? Dat 
maakt het leven mooi en waarachtig, maar ... wat hebt ge hiervoor in te zet-
ten? Niets? Uw luiheid? Al datgene wat ik al opnoemde? Dit lage afbrekende 
gedoe in uw karakter? Dan heeft uw liefde niets meer te betekenen en staan 
wij voor het weglopen, de scheiding, waar of niet? Maar ge vindt het nergens, 
gij kunt uzelf niet ontlopen, noch omzeilen! 

Men moet mij niet, hoort u links en rechts van mij zeggen, men vindt 
mij een fakir. Wel, zeg het nu eerlijk: zoudt ge een dergelijke fakir niet om u 
heen willen hebben, die u kan leren, u alles geeft, alles? Ik heb zelf geen eisen, 
maar ik meen te mogen vragen, om óók menselijk te worden behandeld. Ik 
schilder voor uw leven en ontvang wijsheid. Ik beleef u dagelijks door mijn 
lezingen thuis, ik lig neergeknield aan de voeten van uw persoonlijkheid, 
als u mij niet doodtrapt, niet worgend pest, niet ondersteboven loopt en mij 
niet uit mijn stoel haalt, waarin ik even zit, om na te denken, hoe ik mij het 
best voor u kan geven, ik zorg voor uw leven, inspireer u en wat krijgen wij 
daarvoor terug? Toch ben ik een fakir voor velen, bij mij houden ze het niet 
uit. Maar ik zeg u: nog nooit heb ik één mens uit mijn leven getimmerd ... 
nog nooit, want dat bestaat niet! Wanneer ze heengingen, wegliepen, was 
dit door hun ditjes en dátjes, ze hadden hun onsjes volkomen versnoept, dat 
gevoel dus, waardoor zij hadden te bewijzen, wat ze eigenlijk wilden!” 

Links en rechts horen wij nu in de zaal door vrouwen zeggen: „Geef mij 
maar zo’n fakir, daarvoor wil ik leven en sterven.” En dit is de waarheid. Het 
is de menselijke laster, die steeds weer het goede en de vooruitgang kapot-
maakt! 

Jozef gaat verder en geeft ons geluk in het denken, als hij zegt: „Ziet u, 
dames en heren, nu hebt u even iets aangeraakt, dat u allen met Gene Zijde, 
de sferen van licht, verbindt! Hebt u nog vragen? Vanzelfsprekend is, dat ik er 
nog lang niet over ben uitgesproken. Wij zijn er zelfs nog niet aan begonnen! 

Heb lief, mensen, ook al wordt ge geslagen en getrapt, ik ken uw narigheid! 
Geloof me, ge doet het toch straks voor uzelf. De mens, die u slaat, geloof me 
ook nu, is uw „tweelingziel” niet, tenminste niet die, welke mét u, God heeft 
te vertegenwoordigen. Wij hebben boksers, hardlopers, wielrenners, voetbal-
lers, dieven. Het „gehoer en gesnoer” is er ook, om u het ineens duidelijk te 
maken en dát allemaal zijn „tweeling-toestanden”, dus vanuit de dierlijke en 
voordierlijke graad van deze afstemming tot aan de geestelijke toe, waarom 
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het ons allen en de ruimte gaat. Ik zeg u, als u wordt gesard, geslagen, ge-
trapt, belogen en bedrogen, als u hebt te maken met dierlijke gevoelens, is dit 
niet uw geestelijke afstemming, waarvoor ge wilt vechten. Ik zeg u ook nog, 
ga bewust verder, degene, die bij u behoort achter de kist, dames en heren, 
is óók bezig. Maar wellicht leeft uw man, uw ziel, in Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Amerika, het kan ook zijn in China, in Japan of India ... ; doe het voor 
uw leven, vecht voor dit geluk; straks komt hij of zij tot uw leven terug en zijn 
jullie voor eeuwigdurend één! En dit is het! Dit is het antwoord van Christus 
en de meesters, dit, dames en heren, kan men u niet afnemen. Nu lost dat 
gezegde: daar zijn er twee voor nodig, dus op! U bent zich aan het verruimen 
en ook het leven, dat bij u behoort, gaat verder, of gaat eraan beginnen! Ziet 
ge, lieve mensen, dit is universeel denken! En dat doe en wil ik. Ik zie nergens 
tegenop. Ik werk, moeheid ken ik niet en daarmee wil ik ook niet te maken 
hebben. Ik stoor me niet aan geroep: ‘Wat doe je toch veel, hou eens op, rust 
eens wat!’ Ik krijg mijn geluk en mijn rust door mijn taak, mijn werk, het 
dienen voor het andere leven en dit is reeds het geestelijke-fundamenten-
leggen, dát voert me tot de sferen van licht, tot Christus en tot God terug! 
Put uzelf uit voor het goede in u en voor het leven, maar wees geen voetlap 
voor de luie, de gemakzuchtige mens. Laat u niet misbruiken, niet slaan, laat 
u niet leegzuigen, dames en heren, want wij leven onder parasieten. Wie van 
u heeft er nog mee te maken? Ren dan bij die mensen vandaan en zie goed 
uit uw ogen. Zie, wie gereed is om uw liefde te ontvangen. En zie ze ook, die 
nóg steeds eropuit zijn, om u en de uwen leeg te zuigen, omdat die mensen 
er zélf te lui voor zijn, handen uit te steken en iets voor hun eigen snotterige 
„ikje” te doen! Maar dat moet ge zelf uitvinden! Ik heb er geen tijd voor, ik 
heb nu iets anders te doen. Hadden wij een school en zag ik u dag en nacht, 
ja, dan gaf ik u les, liet ik het u geestelijk doen. Eerst dán zoudt ge wel uw 
gehele leven willen geven, want, dames en heren, dan beleefden wij de sferen 
van Licht, tijdens ons stoffelijke leven, het „Koninkrijk”, dat er reeds is, want 
het leeft ín ons allen. De goddelijke vonk, die wij te vertegenwoordigen heb-
ben, bezit álles van God! 

Is dit ook niet voor het katholieke en het gereformeerde kind op aarde, niet 
voor élke sekte of godsdienst? U ziet het nu, waarvoor wij komen te staan. 
Iemand zei eens van een ander, een goed mens: ‘Dat is een wijf, dat is een 
slet.’ Maar dat was geen slet en geen wijf! Toen sloeg ik erop, deelde een klap 
uit, doch daar ben ik van geschrokken. Ik doe dat nóóit meer! Ook al vraagt 
de mens mij om de geestelijke zweep er maar op te zetten. Vandaag vinden 
ze dat goed, morgen slaan ze terug en dan zit ik met de narigheid. Ik heb 
dat gedaan, om de mens te tonen, dat hij nu zichzelf bezoedelt, slaat, trapt 
en mismaakt, maar die mensen werden nog kwaad ook en toen zei meester 
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Alcar tot mij: ‘Wat heeft Christus gedaan?’ Ik schreide me leeg, omdat die 
mensen een ander leven zomaar kraakten en er niet bij dachten, dat zij zich-
zelf kraakten, dus het eigen innerlijk, nietwaar, voor áchter de kist. Ik doe 
dat nooit meer, want ik gaf mezelf die klap. Ik struikelde over mezelf. Dit 
slaan is afbraak, ook al zou je het doen om de mens te redden; zelfs het harde 
aanpakken is volkomen verkeerd, want je slaat steeds weer jezelf! 

Soms zou je de mens hardhandig willen aanpakken, om het goede en reële 
erin te slaan. Ik zeg u, doe het niet, ge slaat tóch uzelf, want ge daalt af tot 
die hardheid en dat heeft de Messias niet bedoeld. Hij bleef ín en voor alles 
liefde, zacht en welwillend. De meesters hebben dit moeten aanvaarden en 
ook wij zullen zorgen, dat het nú óns bezit wordt! 

Je handen jeuken soms, maar, doe nu eens iets terug. Je zou de mens wel 
uit zijn leven willen rukken om te voorkomen, dat hij geen kwaad meer doet, 
geen dergelijk gepraat verkondigt. Die hardheid in de mens zou je door je 
leven en bloed willen smoren, maar dat gaat niet en dat kan ook niet. Je hebt 
je maar te buigen voor die karakters! Weet echter – en dit is het enige voor 
u en mij – achter de kist zegt zo’n mens toch: ‘Had de geestelijke zweep er 
maar op gezet.’ Maar wij weten het, ik weet het ... jazeker ... dan zou je je zin 
hebben, maar ... ook ik zit dan in die narigheid, dat brute gedoe en dan ben 
ik mezelf en mijn sfeer kwijt! Voor wat? Om jou een plezier te doen? Om jou 
het geluk te geven, dat ik nu óók in die geestelijke narigheid zit? En dat is 
het, dames en heren, waarvan ik leerde en waarvan de mensheid moet leren. 
Wij doen soms dingen voor onze liefde, die je slaan, die je bewust afbreken 
en dan krijgt het „gelijk” van ons, óngelijk. Dan, zo is het, aanvaarden en 
beschermen wij ons eigen bloed, nietwaar soms, en dat is die vervloekte ei-
genliefde! Dan krijgt het kind van de vader en de moeder gelijk, de man van 
de vrouw en omgekeerd, maar de buren hebben dat vervloekte gesar van ons 
moeten verdragen. Maar dat willen wij niet zien, er niets van weten; mijn 
vrouw, mijn man krijgt gelijk en dat is nú die slag; wij beleven onze eigen 
gezamenlijke mestput! En niets anders! 

Gisteren nog las ik het volgende: een schooljongen komt naar huis gerend 
en zegt: ‘Vader, dat kreng heeft me geslagen.’ De jongen had zelfs een bloed-
neus. De vader weg, naar die andere vader! De moeders bemoeien zich er ook 
al mee en wat werd het? Een gevecht op leven en dood! Drie mensen liggen er 
door dit gebeuren in het ziekenhuis. En nu de waarheid. Die jongen wás een 
kreng, zo een, die steeds sart en plaagt. Altijd het valse en gemene naar voren 
brengt. Dat zei de onderwijzer en dat zeiden ook de kinderen van de school. 
Maar de vader wilde dit niet zien, want het is zijn kind! En nu kreeg diezelfde 
jongen eindelijk zijn bloedneusje te zien. Hadden de vader en de moeder nu 
even willen luisteren, hadden zij hun eigen bloed onder de geestelijke „wet” 
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willen plaatsen of voor de goddelijke spiegel willen zien, dan had diezelfde 
vader zijn kind nog even over de knie genomen en daardoor had dit kind 
geleerd. Nu wordt het kwaad in de mens gediend, nietwaar soms? Maar de 
schoolmeester en de leerlingen waren er ook nog, want zij vertelden de ware 
toedracht, anders hadden die ouders nog gezegevierd over al die goede ge-
dachten in de mens, hetgeen soms gebeurt. Waar het ons nu om gaat, en dat 
geldt ook voor de volwassenen, dat het kind toch van vrouw en man gelijk 
krijgt en dan heet het: Je kan doodvallen. Want zij is nog altijd mijn vrouw, 
of: hij is mijn man, of: ons kind is het. En zo staan wij dan voor die ver-
vloekte eigenliefde, die uw eigen graf graaft voor het leven aan Gene Zijde! 

Daarin krijg je van mij nooit gelijk, ook al ben je mijn allerliefste moeder! 
Zelfs God kreeg geen gelijk, als Hij verkeerd zou zijn! Ik trek me terug en 
denk: Zoek het zelf uit, ik weiger die leugens, die eigenliefde te aanvaarden, 
van mij krijg je geen gelijk, ook al zijn mijn vrienden erbij! Ik zet uw leven 
te kijk en krijg ik narigheid, dan is die me liever dan mijn valse „ik” te to-
nen. Want de mens weet het, daardoor zou ik mezelf te grabbel gooien. Is 
dit hard? Juist door zo te handelen, dames en heren, weten wij, wat we aan 
elkaar hebben. En dit is het leggen van fundamenten, voor waarheid, voor 
liefde! Ben ik hierin soms verkeerd? Leerde Christus ons dit niet? Wat zeggen 
hiervan de wetten van leven en dood, voor ziel, leven en geest, uw persoon-
lijkheid, uw vader- en moederliefde, uw vader- en moederschap? Ik geloof, 
dat wij erop moeten doorgaan, want dit is leerzaam voor ons allen ...” 

„Ja, doe het,” roept men Jozef toe en hij doet het en wij leren. Een pracht-
avond is het voor ons allen. 

„En dan dit nog, mensen. Kijk zelf en u weet het. Heel onze maatschappij 
is één „giechel” ... ! 

Ik ben generaal ... ha, ha, ha ... Ik ben ambtenaar ... ha, ha, ha, ... Ik heb 
me vanmorgen geschoren en gewassen en mijn tanden gepoetst, ha, ha, ha ... 
Grinnik nu maar ... want dat wordt het. Ik ben chef de bureau geworden, ha, 
ha, ha ... dus geen mens meer, maar koeiendrijver ... Ik ben een prins ... ha, 
ha, ha, ha, ... nog zo’n giechel erbij. En ik ben koning. 

En ik heb een broertje, een zusje, een vader en moeder. Ik heb zo’n mooie 
jurk en draag paarlen en diamanten, mooie schoentjes, ha, ha, ha. Maar van 
de sandaaltjes uit de boeken ‘Maskers en Mensen’ hebben zulke lieden niets. 
Ze zien alleen zichzelf, giechelen steeds, lachen om alles en niets, kennen 
geen ernst en weten niet, wanneer en waarom ze mogen lachen. Dat kun-
nen ze niet begrijpen en zij zien deze ernst – waarmede God en ons leven te 
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maken heeft – als saaiheid. 
Wel, die drukte is het, die betekenis heeft voor de mens in deze maat-

schappij. Ik was vanmorgen vroeg op, ha, ha, ... zegt de een. Ik kook elke 
dag, haaaa ... ha ... zegt de ander. Maar, wat er ín hen leeft, weten ze niet! Dat 
zegt hun ook niets, ze zijn ijdeltuitachtig bewust, maar dat weten ze ook niet 
en giechelen almaar door. Als je hen erop wijst, worden ze kwaad! 

Dames en heren, voelt u dit? De mens giechelt om alles en er valt nu niet 
te giechelen. Maar dit is het karakter, het lege nietszeggende gedoe van deze 
maatschappij, die ons elke dag een God van haat en wraak voor een goede 
God van liefde tracht te verkopen. Wanneer gij niet in staat zijt, om dit alles 
zelf uit te vinden en gij blijft „giechelen” ... is Gene Zijde en de reine en grote 
liefde wég uit uw leven. Gij wilt die grote liefde toch beleven en bezitten, 
maar die zult ge van geen mens krijgen, omdat uw liefde, uw persoonlijkheid, 
uw karakter, zelfs uw kinderen één grote „giechelpartij” is en niets anders! 

Iemand kwam tot mij en zei: ‘Ik verdraag dat „gegiechel” niet langer, ik ga 
scheiden!’ Ik hoorde dit alles aan van die man en ik had me te buigen, ook al 
zei ik hem, dat hij haar niet voor niets had ontmoet en hij aan dat leven had 
goed te maken. Hij zei: ‘Ik kan er niet meer tegenop – ik stik in dat gegiechel, 
ik zal alles voor haar doen, maar ik ga weg, ik wil iets anders van mijn leven 
maken.’ En weet u, wat die man bezat? Drie miljoen. Hij schonk die „gie-
chel” bijna alles en vertrok. Hij werd kolenboer ... ging iets anders doen en 
trouwde toen met een keukenmeisje; hij begon een nieuw leven. In dat vorige 
zou hij zijn gestikt! Op deze manier „begiechelen” wij ons kostbaarste, onze 
afstemming op God en de wetten en maken er een kermistent van. We weten 
het niet. Toch hamert er iets, steeds weer, de andere mens kan doodvallen? 
Als dit zo was, zou ik zeggen: ‘De „droedels”!’ 

Ik zei tegen iemand, om die mens te leren en omdat het jammer was: ‘Gie-
chel niet zo als je voor mensen staat. Ze lachen je achter je rug uit.’ Ze werd 
kwaad, rood werd ze. Van schrik? Neen, ik kwam aan dat persoonlijkheidje. 
Maar hoe noemen de mensen dit leven: lachende Gerritje ... Maar dat Ger-
ritje is in dit geval een vrouw, en daar ligt ze te apegapen in de straatgoot, 
met haar karakter, haar moederschap, haar moeder-zijn. Deze „liefde” heeft 
geen cent te betekenen, deze persoonlijkheid is een „giechel”. De mens hoort 
het en daarvan kun je leren. Maar neen, men wordt kwaad, men verdedigt 
zich hardnekkig en nu sta je voor leeg gedoe en kun je de benen nemen. Ik 
kreeg het meest slaag van de mens, die ik iets wilde leren, juist van die men-
sen. Nooit meer wil ik leerlingen zien. Ik kan ze niets leren, wanneer ze dat 
vervloekte „gegiechel” om niets, niet willen afleggen. Ik laat ze thans smoren, 
giechelen, maar mijn innerlijke oortjes zijn voor die mannen en vrouwen 
potdicht, ik hoor ze niet meer. En dat had ik die mijnheer, met wie ik sprak, 
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willen geven, doch hij bezweek in dat lege, nietszeggende gegiechel! Heb ik 
gelijk? Bent u geen giechel? Gode zij gedankt, eerst nu, mijn dame – u stelde 
deze vraag – beginnen wij om de ernst van ons leven te zien en te willen 
aanvaarden. Dat moet voor alles in ons aanwezig zijn, of wij vergiechelen de 
goddelijke leerschool! 

De mens lacht om alles, zelfs om goddelijke heiligheden, want dat beleven 
wij dagelijks. Zo vinden ze mij een fakir, een magiër, een kreng, omdat ik ze 
het „gegiechel” wil ontnemen! 

Hoe leren wij nu geestelijk denken? Eerst ál die futiliteiten uit uw karak-
ter verbannen, dat lege gedoe voor onze persoonlijkheid; wij moeten aan de 
heilige ernst beginnen. Voor al die karaktertrekken stuk voor stuk nieuwe 
fundamenten leggen, juist door de werkelijkheid, de ernst van ons leven voor 
ál de wetten van God! 

Vanavond luistert ge als kinderen, zo lief bent u en dat komt nu als reine 
uitstraling tot me. Maar nu thuis weer trappen en slaan en tonen, dat ge 
mijnheer zijt? Man soms, vrouw? Toon kind te zijn van Hem, Christus! Sla 
niet, trap niet langer. U leert niets en dat ken ik! Word voor de ander liefde 
en als die met het „gegiechel” niet wil ophouden, sluit u dan af en begin 
voor uzelf aan dat ernstige denken. Geef alleen antwoord als het moet, dan 
legt gij fundamenten, want dat zwijgen van u neemt geen mens. En nu een 
voorbeeld. 

Een vrouw komt tot me en zegt: ‘Die man van mij is een kreng, ’t is dag en 
nacht trappen en slaan, snauwen, ik ben net zijn dienstmeid.’ En zo was het 
ook! Wat nu? Wilt u hem overwinnen, dame? Ja? Goed, dan bent u van nu 
af aan alleen nog maar een dienstmeisje; hij daar is uw koning. U dient nu. 
Vroeger eiste u nog, ook dat moet er nu uit, u hebt niets te eisen. Wat zegt 
u? ‘Voor mijn eigen man moet ik dienstmeid spelen?’ ‘Ja, dame, kunt u dat 
niet, dan kan ik u niet helpen.’ Zij doet het. Na tien dagen vraagt de man 
aan haar: ‘Zeg, ben jij helemaal van lotje getikt, je doet alsof ik een keizer 
ben.’ En nu zei ze precies, wat ik haar had gezegd. Ze antwoordde: ‘Heb ik 
iets verkeerds gedaan man, vader? Dan zal ik dat veranderen, vader, lieverd, 
zeg het gerust, ik doe het, ik wil wel iets van je leren, man.’ En hij begon te 
denken. Drie dagen later hoort ze van haar man: ‘Verrek, Loesje ... wat ben 
ik toch een groot kreng geweest.’ De man zag zichzelf al. Nu hij ziek was, 
begon hij te denken. Elke keer hoorde hij: ‘Lieverd, wil je dat ik iets lekkers 
voor je maak?’ 

Dames en heren, diezelfde man kon er niet meer tegenop. Natuurlijk, de 
kern was er, want is die er niet, dan kom je niet tot die diepte. Om je dit 
eigen te maken, heb je verschillende levens nodig. Was die kern er niet, dan 
had ik haar er niet voorgespannen. Dat zou onbegonnen werk zijn en paarlen 
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voor de zwijnen! 
Maar hij zíet haar, hij begint te denken en die ruwe en harde tuinboer 

verandert, omdat hij haar liefde ziet en kan beleven. Nu ... jaren later, is het 
nog zo. Neen, hij wordt zomaar geen geestelijk iemand van groot karakter, 
dat is zij ook niet. Maar deze mensen plaatste ik voor hun eigen „gegiechel” 
en toen hoorden ze zichzelf! En dat nam hij niet; hij wist toen, dat hij zelf 
’n zielig product was en begon aan iets anders te denken. Juist aan dát, aan 
het vrouw- en manzijn. Het zuivere mannelijke in hem had hij in al die jaren 
doodgeslagen, verguisd, vertrapt, mismaakt, begiecheld! 

Zo heb ik mijn zieken opgevoed en nóg ben ik bezig. Maar als je er zelf niet 
aan wilt beginnen, dan krijgt ge van mij de „droedels” en dit vindt ge terug 
in het boek ‘Jeus van moeder Crisje’. Maak zélf thans uit, wat dit woord te 
betekenen heeft; ik weet het niet, maar wat zoudt ge denken van dit klankje 
erbij? De „droedels”! Ik bedoel hiermee, dames en heren, dit alles voert ons 
tot onze zo „mooie” maatschappij terug, die mooi kan zijn, maar waarvan de 
mens ’n mestput heeft gemaakt. Laat u niet begiechelen, niet bedriegen, ga 
op die nietszeggende leukigheid niet in, je gooit jezelf te grabbel, je „mens-
zijn” is weg. Dan heeft vrouwelijke schoonheid niets meer te betekenen, ook 
al wilt ge voor dame, voor mevrouw spelen. De échte mens giechelt niet om 
wat voor uw maatschappelijk leven „gegiechel” is! 

Een andere dame komt bij mij. Ik ga op dit leven niet in, want ik zie het 
karakter en ben al voorbereid. Ik wacht dus af, totdat zij haar waarachtige 
karakter gaat tonen. De mensen, die dit karakter kennen, zeggen nu: ‘Wat 
’n goed mens, hè?’ De dame zegt zelf: ‘Ze moesten eens weten, wie ik ben.’ 
Ik zeg niets, maar ik dacht: ‘Bewijs het en wij weten het meteen.’ Doch dat 
kon zij niet. De mens zegt: ‘Is dat niet lief?’ Ik zeg niets. ‘Is dat niet echt?’ Ik 
„zie” die échtheid. ‘Is dat niet ongelooflijk lief, niet schoon, niet prachtig?’ Is 
dit wel echt een vrouw? Zo te zien aan het haar, het snuitje, het boezempje 
wel. Of zou daar iets anders achter zitten? Dat ken en weet ik niet. Je zou zo 
zeggen, dames en heren, iets leuks moet er nu ook bij of het wordt te zwaar 
... waar of niet? Hetgeen door ons werd gebracht was voor die vrouw eerst 
een wonder. Deze dame werd door ons niet als nummer één beschouwd. 
Maar daarom heette het ineens een kliekjesgedoe en konden de meesters en 
ik doodvallen! 

Wist u dat niet? Ik doorzag dat allemaal. En omdat dit dagelijks staat te 
gebeuren, ga ik op geen van u in. Ik wil met uw leven niet te maken heb-
ben. En toch sta ik nu voor u allen open en geef u alles. Maar van vóórgaan, 
nummer één willen zijn, is er nu geen sprake. En daarbij komt nog dit, dat 
ik praat met mensen met wie ik wil praten en mij niet door u laat „willen”, 
zodat ik er vanavond ook het mijne bij doe en nu weet u het voor straks. En 
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ook dit zijn bewijzen, dames en heren. Laat me met rust, ik doe het u ook. 
Voor mij bent u leven. Met Pietje, Jantje en Abraham wil ik niets te maken 
hebben, ook al denkt ge, dat ik te koop ben, want dat hoor je ook al vertellen. 
Ik zeg u en dat kunnen wij bewijzen: ik ben niet te koop, met uw geld bereikt 
u niets bij mij; ik bedoel: omdat ge dit ook niet kunt doen voor uzelf en uw 
eigen Hiernamaals. Tenslotte staat ge straks ook achter uw kist en hebt ge uw 
eigen ikje in te zetten. Voelt u, dame, die mij deze vraag stelde, dat dit leven 
van mij moeilijk is en dat ik het toch heel gemakkelijk kan maken? Dat kunt 
u ook, en dat leerden de meesters mij. Meester Alcar zei: ‘Wil je de mens 
liefhebben? Wil je alles voor de mens doen? Zorg dan, André, dat je uit het 
leven van de mens blijft, eerst dán kun je iets doen en krijg je hun liefde te 
zien en te beleven.’ En eerlijk is eerlijk, dames en heren, er schoten kruimels 
over, want álles is geen strijd. Hoe is het mogelijk, lieve kinders van Onze 
Lieve Heer, heerlijke pudding was erbij en die kwam vanuit de hemelen tot 
mijn leven. 

Iemand vroeg mij eens: ‘Mijnheer Rulof, hebt u iets tegen mij? Heb ik iets 
verkeerds gedaan?’ Ik zei: ‘Wat vraagt u? Of u iets verkeerds hebt gedaan? 
Dat gaat mij niet aan, dame.’ Maar ik voelde ineens waarom het ging. Ik 
keek die dame niet aan, als ze binnenkwam, zei niets tegen haar, gaf haar 
geen goedendagknikje en daarom voelde dit leven zich verstoten. Ik had haar 
iets anders te zeggen en wel hetgeen ik hier vanavond reeds vertelde. Ik zei: 
‘Waarom bemoeit u zich met mij? Waarom volgt u mij? Waarop moet ik 
letten? Waarom wilt gij dat ik u volg? Waarom, dame? Ik zal u wat anders 
zeggen: u zoekt iets, u wilt iets zijn. Maar dat krijgt u nooit van mij, dat krijgt 
mijn eigen vrouw niet eens, want dan zoekt ge mij zoals gij mij wilt zien en 
ik heb daarmee niets te maken. Zover zijn wij nog niet met elkaar! Ik laat u 
met rust, laat mij ook gaan. Maar, dame, u wilt alweer op die eerste plaats 
zitten? Waar of niet, u eist iets, u vraagt iets, u wilt begroet worden? Maar u 
komt hier, omdat u hier iets wilt leren? U wilt zich in dit werk verdiepen, u 
komt toch niet om mij? Ik zeg u, laat mij met rust. Doch nu geef ik u toch 
álles, dame ... De goeden, – zij dus, die hier de meesters willen beleven en 
gereed zijn voor de leer – die álles bezitten voor deze aanvaarding, dus als er 
niets meer is, waardoor zij zullen bezwijken – die héb ik en met die behóéf ik 
niet te praten. Dat zijn geen kinderen meer! Moet ik soms de zusters, vaders 
en moeders, ook als wij uitgaan, op straat dus, telkens weer groeten door 
mijn hoed af te nemen? Laat me niet lachen, dame. Komt u voor mij of voor 
de leer? Laat mij dan met rust en zoek me niet langer. Ik laat u toch ook met 
rust, doe wat u wilt. Met vriendjes en vriendinnetjes, dat vervloekte gedoe, 
wil ik niets te maken hebben. Als u dit toch wilt zijn, krijgt u het eerste pak 
slaag, dame. Wilt u dit van mij aanvaarden? Ja, natuurlijk, maar ik wil geen 
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leerlingen hebben ... doe met uw leven wat gij zelf wilt. Laat mij los, laat mij 
gaan. Ik zeg het steeds weer, ik wil met uw leven niets te maken hebben, want 
u zit mij nu op mijn dak en dat vertik ik!’ 

Zo is het thuis ook, dames en heren, voor u allen. Zoekt ge niet te veel 
uw vrouw, uw man? Kunt ge op eigen benen staan? Hebt ge voor alles en 
nog wat een ander, dus uw helft nodig? Dan leert ge nooit! Die mannen en 
vrouwen hebben een „kakkerlak”-bewustzijn, ze piepen in het duister en in 
het licht, smeken, klagen, zien nooit iets leuks, omdat ze zelf die leukigheid 
verduisteren! Als het niet zo is, geef me dan maar een pak slaag, maar van 
Hemel en Aarde krijg ik gelijk! 

‘Zal ik dit aantrekken, man?’ ‘Moet jij weten.’ ‘Zal ik mijn hoed opzet-
ten, vrouw?’ ‘Wat zeg je? Moet jij weten.’ ‘Zal ik die schietoefeningen maar 
houden, vrouw?’ ‘Wat zeg je me daar?’ ‘Ik bedoel, zal ik deze schoenen maar 
aantrekken, lieverd?’ ‘De „droedels” ...’ hoor ik de zuivere, op eigen benen 
staande mens zeggen, ‘loop naakt door de stad als je het wilt, maar maak 
zélf uit wat je hebt te dragen. We leven in augustus. Je winderige winter is 
voorbij, je winterjas hangt te drogen. Zet op of trek aan wat je wilt. Leef zelf 
eens en laat mij uitmaken wat ik wil aantrekken’, is de ruzie van elk jaar, 
is het lege, nietszeggende gepraat van man en vrouw, die geen eigen gevoel 
bezitten en ook nooit eens beginnen om aan die zelfstandigheid te werken. 
Dat zijn de toetjes, de leukerds, dat is de geïnspireerde mens? Wat wilt ge van 
mij? Zoek dit zélf nu uit, ik heb geen tijd meer, dames en heren, we moeten 
tot een besluit komen! 

Ga, verdikke-nog-aan-toe, eens lekker op je hoofd staan. Loop eens zoals 
Fanny Blankers-Koen (1918-2004, Nederlandse atlete) dat kan. Maar als zij 
of gij het te veel doet, je echt mens wilt zijn, maak dan voor God en je hu-
welijk eerst uit, wat noodzakelijker is. En als je dat dan weet en je hebt je 
goddelijke besluit genomen, en je wilt nu nóg hardlopen voor de wereld – ja 
om wat eigenlijk? – en je wilt het niet laten, al zie ik, dat de wereld om je „gie-
chelt”, dan leg ik je fatsoenlijk over mijn knie en sla het er eerst uit. Ik breek 
je benen, vrouwtje ... omdat ik meer in je wil zien dan het geloop voor een 
blinde massa, een stinkende wereld. Ik wil je zien als een menselijke persoon-
lijkheid. Ik wil gouden medailles zien van je liefde en voor je moederschap, 
en niets anders. Of je kunt de „droedels” krijgen!” 

(Mejuffrouw Bruning:) De mensen in de zaal lachen, Jozef heeft gelijk, 
het is, alsof God tot ons spreekt. Alles is de heilige waarheid, moeten wij 
beamen. 

Jozef vraagt nog aan de dame, die de vraag stelde: „Bent u hiermee tevre-
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den, dame, moeder?” 

De vrouw zegt: „U bent onbetaalbaar, Jozef Rulof ... ik dank u en ook de 
meesters uit de grond van mijn hart voor dit machtige antwoord. Ik schrei 
van geluk en zal het nooit vergeten. Sinds vanavond ben ik aan een nieuw 
leven begonnen! Ik zeg het zoals gij het zegt: ik was maar een groot kreng! 
Doch van nu af aan begin ik. Ik heb mijn „ik” teruggekregen, mijn leven, 
mijn álles. Ik zal goedmaken, u hebt mij vanavond geleerd. Mijn God, mijn 
Christus, ik ga beginnen en ik zal nu buigen!” 

Jozef zegt nog: „Dames en heren, zondag spreken de meesters weer. Volg 
ook dat, want ik ben maar een instrument. Ik verzeker u echter, ík heb dit 
alles moeten overwinnen, anders zou ik het u niet hebben kunnen geven. 
Sla me maar. Wilt ge mijn bloed? Voor uw „naargeestige gegiechel” zet ik 
me echter niet in. Ik vraag thans alles en dat doet God, doet Christus ook. 
Golgotha in de mens is het! Dood de Caiphas in u, ook de Adolf Hitlers en 
de Napoleons. Zij hebben ons nu geleerd, dat het zó niet moet. Waar of niet, 
dames en heren? Wij zien lichtjes. Maak van uw kinderachtige persoonlijk-
heid één groot licht voor uzelf en voor de uwen. Gij staat dan op machtige 
fundamenten voor uw leven achter de kist! Tot de volgende week. Ik dank 
u voor uw welwillende aandacht. Die geleerde van de radio zou zeggen: ‘Ik 
dank u oprecht hartelijk.’ Lach maar! Of hij dat „oprecht hartelijke” bezit, 
daar geloof ik niets van. Ook dat zijn smoesjes. Niets anders! Is het dat niet, 
wel, aan hem om het ons te bewijzen. Maar ik zeg u: hij bezit dit gevoel niet, 
want die godgeleerde had het over de verdoemdheid, over het laatste oordeel. 
En dat is onbewustzijn. Ik weet nu, dat zijn – ik dank je oprecht hartelijk – 
niets anders is dan leeg gepraat en anders, nogmaals, bewijs het tegendeel, 
dokter, prof. Wij geloven u niet langer!” 

Jozef krijgt zijn hartelijk geklap van de mensen, onze harten zijn geopend, 
aan óns er alles van te maken! Dit is college! Goddelijk college krijgen wij in 
de De Ruijterstraat 41, in het gebouw „Ken u zelven”! Als dit geen zelfkennis 
wordt, maar ... dat wordt het! Daarvoor zet ik mezelf in. De geestelijke en de 
ruimtelijke zelfkennis wordt het, en dat krijgen wij van Jozef Rulof, een kind 
uit de Achterhoek, maar het instrument van de meesters! Jozef, een pracht-
avond was het! Deze avonden geven ons steeds iets anders en hierdoor nu leer 
ik je kennen, mijn meester. Ik heb geluisterd, voor mij was er álles bij. Ik ben 
begonnen om geen mensen meer te willen zien en gek is het, het lukt, ik lig 
nu niet langer met de mens overhoop, verdraaid hoe eenvoudig is het toch! 
Bedankt, ook de meesters bedankt ... indien zij het nederige bedankje van 
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een mens willen aanvaarden. Ik beloof hun, dat ik aan mezelf wil werken. 
Dit zegt u uw leerling ... mejuffrouw Bruning! Ik dank God, dat ik dit alles 
mag opschrijven, mag gereedmaken voor de drukker, want dit is de school 
des Levens voor ons allen en zoals je zegt, voor heel de mensheid! Ja, dat is 
het! Ik geloof reeds te mogen zeggen: ik begin anders te denken en ik sla er 
nu zelf op, Jozef Rulof. Eens zul je misschien lezen, wat ik er zo nu en dan 
voor me zelf bij zette. Mag dat? Ik weet door u zelf, dat het mag. Daarom 
dit: ik zal je levenslessen niet bezoedelen, nooit! Ik ben u en de meesters zo 
dankbaar. Weet u het? Dan ga ik verder om mijn taakje te vervullen en ik zal 
u bewijzen, dat ik geen ondankbare wil zijn! Wie goed luistert, moet voelen, 
dat gij, Jozef Rulof, daar bij ons met uw levensbloed strooit, en dit aan de 
mens geeft. U staat daar naakt voor het menselijke en goddelijke gerecht en 
gij zijt liefde, juist omdat gij de mens niet wilt volgen, want wij willen, dat de 
mens ons ziet, dat wij opvallen en dát is het nu, dat ik vanavond leerde ken-
nen. In u en om uw leven heen, is het te beleven en te zien! Mijn hemel, wat 
hebben wij stakkerds nog te leren ... en gij zijt onuitputtelijk! De alwetend-
heid spreekt hier en dat hebben wij beleefd. Geloof het, Jozef Rulof ... dat 
zeggen de mensen, ze hebben het mogen zien en horen. Is dat het niet? Dát 
ís het, waarop de wereld wacht en wat men nu kan beleven. Maar wat men 
nóg niet wil horen, want wij hebben in tweeduizend jaren nog niets geleerd! 

Jozef begint weer met de volgende vraag van mijnheer Berends: „Mozes 
was een geestelijk geïnspireerd mens, wat op een bepaalde manier voor die 
tijd voor ons werd vastgelegd en in de Bijbel is te lezen. Maar is dit nu niet al-
lemaal stoffelijk gezien? Is dit, wat wij nu van de meesters krijgen, niet alles? 
Met vreugde zien wij de nieuwe Bijbel van de meesters verschijnen. U zegt 
het zelf, de eerste vijf boeken voor de nieuwe Bijbel bevinden zich op aarde 
in uw handen. Mijn vraag is nu: Begint dat boek met de belangrijke vraag, 
wáár de mens van Moeder Aarde en zijn kosmische eenheid is geboren? En 
lezen wij daarin over het leven van Christus, zoals de meesters het zeggen en 
wat alleen als waarheid is te aanvaarden?” 

Jozef zegt: „Ja, mijnheer Berends, de nieuwe Bijbel begint bij het begin! 
En dat is nu pas mogelijk. Ik ben geïnspireerd, Mozes was dit ook, maar ze 
moeten mij niet dwingen om een geweer of knuppel in handen te nemen, om 
de mensen tot God te schieten, want dan zeg ik tegen de meesters: ‘Doe het 
zelf!’ Mozes bracht dus voor zijn eigen tijd de waarheid, maar die waarheid 
is voor velen nú een doodgewoon verhaaltje. Kletspraat wordt het, wanneer 
wij – volgens de Bijbel – het begin van ons leven hebben te aanvaarden en 



135

wij voor de levensboom staan en een slang zien. Luister, mensen, wilde God 
tóen niet dat wij kinderen baarden? Doch daarover straks, eerst de vragen 
beantwoorden! 

Ja, Berends, dat geschiedt; de meesters kunnen teruggaan tot het god-
delijke begin voor al het leven! Zij zijn daartoe in staat en u voelt wel, dat is 
de geestelijke en de goddelijke Bijbel, waarin God door Zijn wetten spreekt, 
maar anders dan de Bijbel van nú het zegt. En toch, miljoenen mensen zit-
ten aan die onzin vast en zetten er alles voor in! Zo zijn bovendien nog onze 
wetten en onze rechtspraak, armoedig gedoe is het! Vanzelfsprekend leren 
wij dán Christus kennen! Lees het boek ‘De Volkeren der Aarde’ maar en ge 
beleeft die tijd al, daarin staat het reeds. Hadden wij nu centjes ... dan ging 
het eerste deel van de nieuwe Bijbel naar de drukker, maar we hebben het 
geld ervoor nog niet. Dus we wachten. Maar komen doet het! 

U zegt nog: Ik neem aan, dat de joodse profeten zich al net zo hebben 
vergist, als die van de katholieke kerk en het protestantisme. En dan zeg ik: 
Ja, daarin hebt u gelijk, want ook voor hun denken en voelen is de mens uit 
het paradijs verjaagd. En hoor nu eens, mensen, wat voor onzin dat allemaal 
is en wat men nu nog door radio en kerk de mens van deze eeuw geeft! Voor 
het luisteren naar dat afschuwelijke gezwam nu, bedankt de godgeleerde je 
„oprecht hartelijk”, zoals ik u verleden week vertelde. Hebt ge naar die prof 
geluisterd, dan weet u wat ik bedoelde. Hij staat ook nog voor dat Paradijs en 
als hij die slang en dat gesis aanvaardt, dan sist hij zelf en praat onzin! 

Van dat paradijs, mannen en vrouwen, kunnen we woord voor woord 
overboord gooien. God heeft uit Adam een rib genomen en schiep Eva ... ! 
Adam verveelde zich, hij krijgt geknoei bij zich en verraad. God stelt Adam 
op de proef. Is dat goddelijk, om ons, indien we het even zo bezien, van de 
wal in de sloot te sturen en op ons leven te loeren als een hater? 

Lach gerust nu, lach, dat ge er de stuipen van krijgt, dames en heren, de 
tijd is er nu rijp voor. Ik lach om dat stuntelige godheidje, dat niets anders 
dan ellende brengt in en voor de mens. Die de mens het leven gaf ... en hem 
tegelijk sloeg? Door een slang? Door het baren en scheppen! Want dát is het 
immers? Mijn hemel, in welke eeuw leven wij eigenlijk? VPRO (in 1952 wa-
ren VPRO, NCRV en KRO Nederlandse radiozenders)? NCRV? KRO? Het 
zijn duisterlingen. Dag en nacht hebben ze het over die nonsens en willen, 
dat de mens van deze eeuw dat nog slikt. Een kind lust het niet meer! 

Moet u horen, dames en heren. En God zei: Adam en Eva, blijf van die 
levensboom af. Dat is de wedergeboorte, mensen, het kinderen scheppen en 
baren. Dus God verbood de mens, zijn eigen maaksel, om te evolueren? God 
schiep leven en trapte het Zijn ruimte uit? De engelen joegen de mens uit 
Zijn paradijs? Maar waar kwamen die engelen nu als mensen vandaan? Dit 
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alles is zo’n kolder; vanzelfsprekend kun je dit alles uiteenrafelen en blijft er 
van het begin van de schepping – volgens de Bijbel – ook niets meer over. 
Doch ik geloof, dat ik dit nu niet behoef te doen, want gij allen kent die 
onzin en ’t is kracht verspillen om niets! En dat is niet nodig, wij kunnen op 
deze avonden iets beters beleven. Ik zeg u echter: dat álles is kletspraat, de 
Bijbel begint met onzin! 

En wat hebben de joden nu van dit alles gemaakt? Nog grotere onzin. 
Zij hebben er nog meer verhaaltjes bij gemaakt. Ook zij, dat weet u toch 
wel, schiepen voor zichzelf een eigen God en wachten nu nóg op de Mes-
sias en die kennen wíj. Die van hén komt nooit, want die is er al geweest. 
En die levensgraad als God laat zich niet voor de tweede keer aan het kruis 
vermoorden! De joodse profs, de rabbi’s dus, zijn er al net zo naast als de ge-
reformeerde en de katholieke rest van de mensheid. Allen hebben een eigen 
Bijbel geschapen. De een is nu katholiek en de ander joods of gereformeerd. 
Armoedig zielloze ellende is het. 

Luister nu, mensen! Op dit ogenblik zou ik God kunnen vertegenwoordi-
gen. U ziet mijn leven veranderen, nietwaar? Ik ben niet meer, die ik zo-even 
was, thans spreekt God! En nu kunt ge mij vragen stellen, zoveel gij wilt, ik 
zal u het goddelijke antwoord geven. Wat wilt ge weten? Ik ben nu een „Prins 
van deze Ruimte”! Dat hebben wij hier reeds negenhonderdduizendmaal be-
wezen! Ook door de boeken en de lezingen in Diligentia. Maar nu komt het 
... kon dit de Paulus uit die tijd? Kon Mozes dit soms? De joden soms? Wat 
wisten zij van ziel, geest en leven, wedergeboorte, vader- en moederschap af? 
Niets!!! Daarom kan meester Zelanus zeggen: ‘Ik ben de Paulus van deze 
eeuw!’ Maar hij werkt door mij, zijn instrument, en ik heb hem en zelfs de 
hoogste meesters weer te vertegenwoordigen. En zo vertegenwoordigen wij 
allen nu voor deze eeuw die ‘Kosmische Paulus’. Dit kunt ge aanvaarden. 
Wij geven u de wijsheid en kunnen uw leven nu met God verbinden en geen 
speld kunt ge ertussen krijgen! Dít is goddelijk en van dit wisten ál die Bijbel-
schrijvers, ál die joden – die rabbi’s en schriftgeleerden – niets af; zij moesten 
voor de bewustwording nog ontwaken! 

Ik kan nu vragen: Wáár leven de Schopenhauers en de Adlers, de Plato’s en 
de Rudolf Steiners, de Socratessen? Laten ze gerust komen, dan kunnen ze 
hier voor ónze eeuw in uw midden plaatsnemen en mogen ze hun „vragen” 
stellen. Ik zeg u, en dit kunt ge nu voor uzelf uitmaken: dít wisten ze niet, dit 
hadden ze zich nog eigen te maken! Maar wij hebben dit contact en nu moet 
u weer luisteren ... wij zetten hún werk voort. Niet de onzin, natuurlijk niet, 
die maakten zij er zelf bij. Wij allen verrichten één taak en kregen deze vanuit 
de Universiteit van Christus. Die mannen hebben dít éénzijn met Gene Zijde 
echter nog niet gekend. Wat wisten zij van planeten en sterren af? Wat van 
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Gene Zijde en hun God? Niets, niets, niets! Maar wij gaan één weg. Geloof 
me, waar zij allen leven is er rust, thans kennen zij de wetten. Ik zeg u nu, 
toen wij, meester Alcar en ik, vanuit het „AL”, voor de Kosmologie – dus 
voor de nieuwe Bijbel – naar de Aarde terugkeerden, stond ik op Golgotha 
voor ál die leraren. Ik nam Ramakrishna onder de arm en met hem maakte 
ik een wandeling. Die anderen daar, hadden mij niets te zeggen, dames en 
heren! Mijn meester zag, dat het goed was! Wat willen die hummels, begrijp 
me goed ..., met hun „gepraat” uit die tijd nú nog beginnen voor dit, ons 
goddelijke leven? Ze hebben óns thans te aanvaarden, mij ook en dat dit 
komt, voorspel ik u! Ik vertegenwoordig nu het allerhoogste en dat hebben 
wij u hier en door alles bewezen! Ik heb mijn leer gezien, eerst gezien en toen 
begonnen de meesters. Lees het eerste deel van het boek ‘Jeus van Moeder 
Crisje’ en ge weet het. Straks verschijnt ‘Jeus II’ en als u ‘Jeus III’ in handen 
hebt, behoeven wij niets meer te zeggen! Dan ga ik ook slapen, u hebt dan 
alles, u kunt dan miljoenen jaren vooruit! Als dat laatste boek er is, geloof 
me, dan schei ik ermee uit!” 

Uit de zaal ...: „Dat doet u niet!” 

Jozef ...: „Dat doe ik wel! Ik heb met u niets te maken, sta dan zelf op eigen 
voeten. U hebt dan alles en dan ga ik ’s efkes rusten, slaope, me goed doen 
aan het leven, met Moeder Natuur praten, met bloemen, planten en vogels, 
want de mens luistert toch niet! Hoe vlugger ik dus ‘Jeus III’ uit krijg en u 
mij helpt, des te eerder bent u mij kwijt.” 

„Dat gelooft u zelf niet”, ... zegt een toehoorder. 

Jozef zegt: „Geloof ik dat niet? Dat behoef ik niet te geloven, mijnheer, 
ikzelf legde die fundamenten ervoor en kan dan uitrusten, met andere woor-
den, mijn taak is dan voor dit leven af.” 

„Maar u hebt de ‘Kosmologie’ nog niet uitgegeven!” 

„Fijn, hè, dat ik nu geen centjes heb, dan kunt ge later nog iets van me 
beleven, nietwaar? Maar ik zeg u, dat laat ik aan u over, aan onze mensheid, 
aan de wereldse rest!” 

„U gaat toch niet,” hoort men nog, „Jozef Rulof? U laat ons toch niet al-
leen?” 
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Jozef ...: „Hummels, kunt ge dan niet op eigen benen staan? Ik zal u iets 
anders zeggen. Ik geloof, dat meester Alcar vanavond zijn „orchideetjes” al 
ziet! Ook meester Zelanus ziet ze al en ik zie ze ook: U bent thans dankbaar-
heid geworden! Maar eerlijk is eerlijk, ik heb er genoeg van. Ik heb genoeg 
gedaan, dat zeggen de meesters trouwens ook en dat heb ik uit monden ge-
hoord, die goddelijk gezag te vertegenwoordigen hebben; het is de waarheid! 
Aan alles komt een eind. Ik kan zeggen: mijn bloed zit er waarachtig in, mijn 
allerbeste alles. Ik was in niets te koop, niets van mij heb ik voor slijkachtig 
gedoe verkocht! Dat zweer ik u! En nu begrijp ik tevens, waar die vrouw van 
tweehonderdzestig jaar haar negen kinderen nog door baarde, want dit is die 
gekke liefde, waarover die gekke Bijbel praat; want nu is alles mogelijk, mijn 
lieve mensen, en dit hebben wijzelf verdiend! 

Berends, bent u tevreden?” 

Berends ...: „Ja, mijnheer Rulof, als u nog even blijft, ja ... !” 

„Hoe bestaat het ... welnu, ik ben er nog, maar achter de kist zien wij el-
kaar terug en daar zetten wij onze colleges voort.” 

Iemand zegt: „Dan zien wíj u zeker niet?” 

„Moeder, wat zegt ge? U zult mij zien, gij allen, als ge liefde bezit, anders 
blijf ik uit uw buurt. Doch wij gaan verder, maar nu anders, want dan zal 
ik je meester zijn en niets anders. Je broeder- en zusterliefde neem ik van-
zelfsprekend, doch ge hebt te luisteren, te danken en neer te knielen aan de 
voeten van je meesters, zoals ik het steeds doe en er geen cent slechter door 
ben geworden. Integendeel, het gaat me best! Ik sta er best op en voel me 
gelukkig. U ook, dan gaan we opnieuw verder!” 

„Hoera!”, ... hoort men. 

Jozef zegt: „Foei, is dit nu een hoeraatje waard? Foei toch ... is dit nu ook 
niet ons „gegiechel”? Maar we begrijpen die klank, uw timbre ook en weten 
het. Maar dacht ge nu, dames en heren, dat ik uw prachtige sinaasappeltjes 
reeds aannam? Morgen zijn het citroenen! Ik geloof u, maar ik neem het nog 
niet. Eerst achter de kist ga ik eropin. Ik wil om niets meer blij zijn. Ik wil 
me niet meer gelukkig voelen, om me straks te laten vertellen, dat het maar 
kletspraat was! Ik ga nergens meer op in, zei ik u verleden keer, want dan kun 
je mij ook geen pijn meer doen! Ze dachten, die raddraaiers, dat ze Christus 
aan het kruis hadden geslagen, hadden gedood. Achteraf gezien en bezien, 
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toen het Universum verduisterde, zagen ze, dat ze zichzelf hadden verduis-
terd en hadden vermoord! Ik weet het nu en gij weet het! Ik geloof u allen, 
doch eerst dan, wanneer ik uw beste bloed zie vloeien. Ik weet het, thans 
heb ik, in al die jaren, uw bloed verdiend. Er zijn er onder u, die met mij op 
de brandstapel zouden gaan. Vroeger zei men dat ook, doch toen de eerste 
neveltjes te zien waren, renden ze hard weg en stond ik te apegapen! Geluk-
kig wist ik het, want anders hadden ze me in brand gestoken; maar mijn 
blusapparaat werkte universeel perfect! Er mankeerde niets aan en dit was nu 
mijn zelfbehoud! Ook dit leerde ik door de meesters, want zij brachten mij 
tot Golgotha en daar zág ik het! Berends, nu tevreden?” 

„Ja, mijnheer Rulof, ik dank u van ganser harte!” 

„Wees nu nóg liever dan gisteren en gij hebt mij geheel! De weg is er, dames 
en heren, nu nog het vuurtje. Maak van uw lichtje een vuur, kijk naar niets 
anders, doe als het ware alles voor dat lichtje in uw ogen en voor uw mense-
lijke hart en gij krijgt liefde te zien van al het leven van God. Christus staat 
thans naast u en voor uw leven en kan u nu beschermen, dát wordt nu uw 
eeuwigdurend gebed. Dag vaders en moeders uit het verleden! Mozes, waar 
zit je hier? Wie van u was Mozes? Wie van u is diezelfde rabbi, die Christus 
zag en toen zei, dat hij een hoogmoedswaanzinnige had gezien? Vandaag 
ben ik „halleluja”, morgen een „fakir”. Och kom, laten wij elkaar niet langer 
belazeren ... een mooi woord is het om juist nu te gebruiken. Wees blij, dat 
wij hier elkaar de waarheid kunnen zeggen en wie dit dan niet moet, ga, ga 
gerust, iets van die rabbi is erbij, zeker is, iets van die farizeeërs en schriftge-
leerden, want zij willen bewust worden bedrogen! Ik wil geen medailles van 
u dragen, dames en heren, ik geef u nu nóg ... de „droedels”!” 

Hartelijk gelach, Jozef draait er niet om heen, hij smijt met waarheid, hij 
smijt met liefde en wijsheid. „Dit is de waarheid, en wie dit niet wil horen, 
gaat maar weg, Jeruzalem staat dan achter uw leven! En dat is die vervloekte 
hoogmoed,” zegt hij nog. Wij aanvaarden dit woord, hier worden geen zoete 
broodjes gebakken! 

Elk menselijk gehuichel trapt hij van zich af. Dik doen hier, bestaat voor 
hem niet meer. De eerste zijn, bestaat niet voor hem, dat hebben wij gehoord. 
Wie de schoen past, trekke het ding aan! „Wie van u,” vroeg hij nog, „trekt 
thans bewust dit sandaaltje aan? 

En toch, dames en heren, bedankt voor uw hartelijkheid! 
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Wij gaan verder en ik lees nu de vraag van M. Heikens-Rodrigues Pe-
reira. Mijn hemel, wat een mooie naam is dit. Van wie is dit briefje? Van u, 
dame? Ik lees eerst ...: „Een van mijn kennissen lijdt reeds zestien jaar aan een 
schubziekte. Tot heden hebben de doktoren die ziekte niet kunnen genezen. 
Is deze ziekte volgens u ongeneeslijk? Moet deze patiënte het als haar karma 
beschouwen?” 

Jozef zegt: „Eerst zal ik u zeggen, wat dit is, maar het verbindt mij met de 
ruimte. Indien ik de ruimte nu niet kende, kon ik, zeggen de meesters, de 
aard van deze ziekte niet ontleden. Toch kunnen wij dit, ook al ben ik niet 
van plan hier voor dokter te gaan spelen. U weet het, ik stel geen diagnoses 
meer, maar ik zal u nu bewijzen, dat die gave er kosmisch is. Er zijn mensen, 
die beweren, dat de meesters mij deze gave hebben afgenomen en het heet, 
dat ik dus aan het kelderen ben. Dat zit zó. Ik doe niet wat die mensen wil-
len, ik doe het anders, en nu, nu zij zijn gekelderd, willen ze dit ook mij laten 
beleven. Doch nu, dames en heren, de kosmische verklaring, dus zonder dat 
ik de ziekte zie! Wij hebben geen contact, maar omdat de meesters de kosmos 
kennen, kennen zij dus ook elke ziekte als verschijnsel. Dit is te verklaren, 
omdat de kosmische wetten in het menselijke organisme leven en er nóg in 
aanwezig zijn! U voelt het zeker al, dit is de moeite waard. Geneest Jozef 
Rulof weer? Neen, hij zou hieraan niets kunnen doen; toch wel iets, dame, 
maar dan ging de zieke de grond in. U hoort het al, de ziekte zelf spreekt 
reeds en wil onder de grond genezen. Dus wij stoppen nu de mens even tot 
aan de hals in de grond. Ik zie bagger, modder; modderbaden helpen dus 
deze mens en genezen deze ziekte. Dus toch van meester Alcar een diagnose, 
maar u zelf kunt er niet aan beginnen, daarvoor is mijn controle nodig. U 
hebt er dus toch niets aan, als ge er soms zelf aan mocht denken om in de 
grond te kruipen. Nu krijgt ge een heerlijke longontsteking en ge gaat foetsie! 

Deze schubziekte nu, voert mij tot de Maan terug, tot de dood, het afster-
ven van een levensgraad. Wij kunnen dichter bij huis blijven, maar de Maan 
is stervende. Die atmosfeer, de eerste dus voor haar leven, sterft, dat weten de 
geleerden en omdat u dit ook weet, kan ik u de schubziekte als verschijnsel 
verklaren, want ook de huid krijgt nu geen vol bewustzijn te beleven. Het 
bloed dringt niet tot in die weefsels door en dat heeft met het innerlijk van 
de mens te maken, met de klierstelsels, gal en lever, de slijmvliezen ... als stel-
sels! En omdat dit er is, moet ik nog dieper kijken en zie in de kern van dit 
verschijnsel en dat wil nu zeggen: die dame is bezig te sterven aan één iets; 
de huid lijdt eronder, ook al is zij verder gezond. De uiteindelijke klierstelsels 
voor élk weefsel dus, bezitten geen vol bewustzijn, geen volle levenskracht, 
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omdat hier stoffelijke, lichamelijke stoornissen aanwezig zijn, die, zoals ik al 
zei en ook zie, met gal en lever, klierstelsels en slijmvliezen te maken hebben. 
Dit is nu de stoornis. Het uiterlijke weefsel sterft erdoor en dat is deze schub-
ziekte. Wat voor de Maan nu die ongelukkige kraters zijn, dat is voor hier het 
verdrogen van de huidoppervlakte. Het is precies hetzelfde verschijnsel. Deze 
huid verdroogt nu ook en er is niets aan te doen. Toen het uitbrak, hadden 
de meesters kunnen ingrijpen, doch nu, hoe oud is die dame? Over de zestig? 
Dan krijgt zij geen nieuw leven meer – tenminste deze genezing niet – en dit 
heeft zij te aanvaarden; het is het begin van de dood. Het is het afsterven van 
het weefsel, niets anders, dát is het! Tevreden? Ja, dan ga ik verder, maar het 
is geen karma, alleen een lichamelijke stoornis. En nu zie ik nog iets en dat 
zegt de ziekte zelf weer. In de bloedvaten leeft het, dus de bloedvaten krim-
pen in en dát was de voorbode van deze ziekte. Daardoor kreeg de eigenlijke 
bloedstuwing andere mogelijkheid, verbrak nu dit kosmische circuleren van 
het bloed en nu kreeg die zevende graad, dus de uiterste huidlaag, waarvan 
wij er zeven bezitten en niet vier, zoals de geleerden weer zeggen, geen voed-
sel en zó begon dit geschilfer! Is dit nu geen prachtdiagnose, dames en heren? 
Zeg nu maar of ik die gave kwijt ben. Als ik weer zoiets door de vragen te-
genkom, zal ik het u nogmaals bewijzen, hoewel ik al die „schreeuwers” laat 
schreeuwen. Ze doen mij niets. Er gaat meer boter over mijn hoofd dan drek, 
modder, maar met die bagger van al die lieden wil ik niet te maken hebben. 
Ik ben en ik blijf gelukkig. Ze kunnen mij niet eens raken en daarom zijn 
ze zeker zo giftig. Geloof me, ik heb Christus in het „AL” gezien en hier op 
Aarde gesproken, driemaal al, van mens tot mens, geloof het gerust. U kunt 
het trouwens ook beleven ...! Hij zei: „Laat ze rustig gaan, Jeus ... straks lopen 
ze toch in Mijn handen en komen ze onder Mijn vangnetje en dan trekken 
wij hun die vleugeltjes uit, die ze van onze Vader hebben gekregen, want ze 
doen er alleen maar kwaad mee!’ 

Tevreden, dame? Mooi zo, dan gaan we verder. Groeten aan uw vriendin! 
Zeg haar, dat zij voor die centjes – van de dokter dus, ook voor die van de 
magnetiseur – maar naar de bios moet gaan. Geen mens, geloof me, kan er 
iets aan doen, ook geen magnetiseur!” 

Die dame antwoordt nog: „Dat is al bewezen, mijnheer Rulof, zij werd 
gedurende drie jaar door een magnetiseur behandeld en het hielp niets.” 

„Ziet u, dames en heren, pas op voor die geestelijke genezers. Ze halen u 
het geld, het zuur verdiende geld uit uw potje vandaan en geven u heerlijke 
smoesjes. Ze verbinden u met Christus, want, nietwaar, Christus kan álles. 
Ze beven en snurken lekker voor u, laten u wat tranen zien, zó menen zij het 
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voor u. Huilebalken ook nog als echte christenen, doch het gaat hun niet om 
uw heilige waarheid en ook niet om dit hoofd buigen, ze willen alles bezitten. 
Ze behandelen u, omdat ze niet willen aanvaarden, dat ze dit niet kúnnen 
behandelen. In uw ogen zijn ze nu klein. Ik was groot en sterk, en die naam 
had ik hier in Den Haag, geloof het, toen ik de mensen, ook deze dame, kon 
zeggen: ‘Niets aan te doen, dame, niets. Maak u niet angstig, maar ik kan 
u dat nieuwe leven niet meer geven!’ Zij, die genezers, wél, dame, mijnheer, 
maar dan gaat het om uw geld. Druktemakers zijn het! Leeg gedoe is het! 
Dat zijn kwakzalvers, voor wie de mens wordt gewaarschuwd, want die doen 
het zelfs onder het mom van ‘Geestelijk Genootschap de Eeuw van Christus’. 
Ik draai u de geestelijke hals om, als u het brutale wilt beleven, om achter 
mijn wagen te lopen. Ik wil met al uw „genees” niets te maken hebben; gij 
allen weet het nu! Zo nu en dan kom ik er wel eens op terug, want wat ik 
zo-even vertelde, bestaat al en dat roei ik uit. Ik laat mijn levenswerk door 
die knoeiers niet bezoedelen! 

Die genezers ontnemen de mens zijn „insuline”! Dat is fout, zeggen ze, 
zelfs als de mens zijn armen en benen en zijn leven door deze vervloekte 
genezers verliest. En als ze het nog niet weten, dit is moord! Moord is het! 
Gij vermoordt de mens door u aan hem te vergrijpen, doordat ge van uzelf 
een genezer maakt, maar ... de kennis en het contact niet bezit. Ik was geen 
genezer, ik kon dat niet, meester Alcar was het! En als hij de mens had wil-
len vermoorden, had ik hem gezegd: ‘Zoek voor mij alstublieft een ander, ik 
wil met uw vuil gedoe niets te maken hebben.’ Ik wil maar zeggen, hierdoor 
stond ik voor de waarheid. Ik zág die meester door mij genezen. Ik was en ik 
blijf nog steeds de toeschouwer. Maar zo is er geestelijk contact en u bent met 
meesters voor de genezing verbonden.” 

Vanuit de zaal wordt gezegd: „Zoals u genas, is er niet één!” 

Jozef zegt: „Wel wat te kras, maar ik mag wel zeggen, al deze gaven teza-
men ... ín de mens, die voor het genezen erbij, heb ik nog niet gezien! Die 
mens moet ik nog leren kennen. En waarom? Omdat, als ge ook al die andere 
gaven bezit, ge ook de goddelijke genezing voor de ziel kent, waar het God en 
Christus en de meesters om gaat en wel het „ja” is voor álles!” 

Nogmaals vanuit de zaal: „Wanneer beleven wij dit?” 

Jozef zegt: „Thans, dames en heren! Ik genees u toch stoffelijk en geestelijk; 
als u zich dit wilt eigen maken, geneest ge uzelf! En nu nog de massa, waar 
het de meesters om gaat. Maar mijn gaven zijn er nóg, of ik had u geen woord 
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over dit alles kunnen zeggen. Het contact is het immers? Nog iets? Nee? Ik 
ga verder!” 

Vraag van mevrouw Gerhards: „Een kennis van mij kreeg een baby. Het 
kindje at in vierentwintig uur niets en daarna zag de moeder de baby volko-
men blauw worden, totdat op een moment de wangetjes zelfs zwart werden. 
Het kind werd toen onmiddellijk naar het kinderziekenhuis gebracht, waar 
het een half uur later overleed. Het hartje was in orde. Na medisch onder-
zoek van de ouders bleken zij dezelfde bloedgroep te hebben. Ze hebben 
echter reeds drie kinderen, die allen gezond zijn. Hoe is dit te verklaren?” 

Jozef Rulof reageert onmiddellijk, wat ons allen steeds weer treft, zodat 
wij ons afvragen, met wie deze persoonlijkheid heeft te maken, en hoe won-
derbaarlijk zijn leven reageert op de wetten van God en de verklaring van 
zijn meesters. Want, wij weten het wel, dit is een enorm geestelijk contact, 
hier is er van twijfel geen sprake meer, het is dan ook geweldig, als wij nu 
horen: „Mevrouw, dit is een doodgewoon verschijnsel. Dit is het universele 
overgaan voor de ziel, niets anders! Dit leven zou dus direct terugkeren en 
het leven aan Gene Zijde voortzetten óf naar de Aarde terugkomen, doch dat 
geloof ik niet, omdat dit gebeuren op bewustzijn wijst. U denkt altijd, dat de 
mens oud moet worden om dan te sterven! Maar oud worden is meestal voor 
de ruimte stilstand. Alleen de geboorte voor de mens, dus voor de ziel, is evo-
lutie. Wat wij op Aarde kunnen leren, heeft niets te betekenen; immers, de 
goddelijke wetten worden door de persoonlijkheid niet beleefd, maar door de 
ziel als goddelijke vonk. Voelt u dit machtige verschil, mevrouw? Ook hier is 
weer een boek over te schrijven! Het is dus kosmisch sterven, de eigen evolu-
tie voortzetten. Dit kan ik u door tal van bewijzen – voorbeelden – verklaren, 
doch dan beleven wij de mens als het „deeltje”, de „vonk” van God, en zien 
wij alles anders. Er is dan vanzelfsprekend geen sprake meer van sterven en 
te vroeg heengaan; voor God is er geen te vroeg heengaan, wél, wanneer wij 
mensen zelf een einde aan ons leven hier maken! Is dit nu niet duidelijk? Dat 
dacht ik ook! U moet nu tevens aanvaarden, dat diezelfde bloedgroep, waar 
de doktoren zich zo druk over maken, ook al niets meer heeft te betekenen, 
want de andere kinderen zijn kerngezond! Dit alles zal de geleerde zich nog 
moeten eigen maken, dat komt zover. Vergeet niet, elke faculteit legt nu pas 
fundamenten. De geestelijke kosmische fundamenten behoren tot het Ko-
ninkrijk Gods, dán wordt de mens voor deze ruimte alwetend! Alwetend zijn 
de meesters, de mensen dus, die de sferen van licht hebben bereikt en daar de 
goddelijke wetten hebben leren kennen. Er zijn zeven soorten van bloedgroe-
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pen in en voor de mens en dit is weer heel natuurlijk, omdat er ook zeven ver-
schillende graden zijn voor het menselijke organisme. Elke graad is weer ver-
deeld door zeven overgangen voor dezelfde soort. U kunt dit vergelijken met 
uw aankomst in de eerste sfeer. Als ge namelijk de eerste sfeer kunt betreden, 
dan bezit u die sfeer nog niet volledig, dit is duidelijk. Zo is het ook gesteld 
met die zogenaamde bloedgroepen. Het zijn trappen van ontwikkeling, en 
die overgangen – zo noemen de meesters die levensgraden – verruimen zich 
en eerst dán bereiken wij de hoogste bloedgroep in de mens. Komen nu de-
zelfde bloedgroepen tezamen, dan bezitten die net niet voldoende reactie en 
evolutie, want ook daarin beleven wij schepping en baring. Dit is eigenlijk 
alles, waar het hier om gaat. Tevreden, dame?” 

Mevrouw Gerhards: „Ik dank u, mijnheer Rulof, ik zal het haar zeggen!” 

Vraag van Th. Beijersbergen: „Zou u zo vriendelijk willen zijn mij op de 
volgende vraag te antwoorden? Waar is voor het eerst de menselijke stem 
ontstaan? Was dit soms op Mars of in het oerwoud?” 

Jozef zei – alweer even vlug gereed voor deze aparte vraag -: „U wilt van 
mij een muziek- en stempedagoog maken? U zult het beleven, ook deze vraag 
wordt door Gene Zijde kosmisch beantwoord. Dan kan onze pedagoog zich 
dit nog eigen maken, ervan leren, want deze wetten kent hij niet. 

Het eerste gejank, dames en heren – gepiep voor ons leven van nu – beleef-
den wij in de wateren, en later lieten wij ook op het land ons geluid horen. 
Toen de mens zich had vrijgemaakt van de wateren en op het land leefde, 
begon hij te brullen en te schreeuwen. En dit alles werd later ons stemgeluid, 
het menselijke timbre. Op de planeet Mars – indien gij dit als waarheid kunt 
aanvaarden – brulden wij slechts. Want die mensen, op welke bijplaneet van 
Mars ze ook leefden, hadden nog geen menselijk timbre. En waarom niet, 
dames en heren? Ja, daar zitten de dames en heren weer en weten het niet? 
Kom, kom, zo erg is het nu nog niet, u kunt het weten!” 

Iemand zegt: „Omdat wij die timbres nog niet hadden?” 

Jozef zegt: „Dat zei ik al, dame ... maar wat ís het? Luister maar, want hier 
is veel over te zeggen en dan voelt ge, hoe diep de mens is en bovendien, hoe 
eenvoudig alles toch weer is ... als je het weet! Ik kan dus nu die planeten met 
rust laten en u even terugvoeren naar ons eigen oerwoud. Daarin nu, men-
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sen, bevinden zich de eerste levensgraden voor ons menselijk ras (zie artikel 
‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl). Van daaruit – u leest dit in de trilogie 
‘De Volkeren der Aarde’ – beginnen wij voor de Aarde aan ons menselijke 
leven. En nu even het antwoord op mijn vraag: Waarom niet? Die mensen 
bezaten nog de dierlijke afstemming voor het organisme. En nu wéét u het 
zeker. Ik zie, dat u uw hoofd schudt, zo is het ook. Hoe lager wij nu voor de 
mens dus afdalen tot die levensgraad – dit heeft nu niets met de negers (zie 
artikel ‘Anti racisme en discriminatie’ op rulof.nl) uit te staan – straks daar-
over ... help me eraan denken, dan vergeet ik het niet, want ik sta voor hon-
derdduizend mogelijkheden, om u er iets van te verklaren. Nu die mensen, 
dus die oerwoudbewoners, hoe lager de levensgraad, des te minder bezitten 
ze de kracht en de ontwikkeling voor de stembanden en het volwassen tim-
bre. Hun organismen zijn nog dierlijk en kunnen dus het menselijk timbre 
van ons nog niet bezitten! Is dit nu niet doodeenvoudig? Maar u wist het niet 
en toch, het is in úw leven aanwezig. 

Langzaamaan nu klimt de mens op tot het natuurlijke timbre, dat tot één 
levensgraad behoort en hoe hoger wij nu komen, in ontwikkeling als ziel, des 
te schoner wordt de menselijke stem! We kennen nu de alt, de mezzosopraan, 
de sopraan, de bas, de bariton en de tenor. Er zijn soms mensen, die drie 
stemmen hebben. Ook dit is te verklaren, omdat de stem weer al die timbres 
krijgt te beleven, die nu dus tot het organisme behoren. De mens zegt: ik 
heb van God een machtige gave gekregen. Ja, dat heet van God te zijn ... 
maar het menselijke organisme bezit die mogelijkheid en één op honderd-
duizenden mensen bezit die hoogste levensgraad voor de stem en dit is de 
zevende graad voor het menselijke organisme! Thans iets héél bijzonders voor 
u allen en dan voelt ge, dat de meesters voor álles ruimtelijke pedagogen zijn 
en ons iets hebben te leren. De alt is nu het eigenlijke moederlijk geluid, dus 
de stem en voor de moeder, die het vrouwelijke van het moederschap heeft 
te vertegenwoordigen. Zo is de bas de eigenlijke mannelijke, dus scheppende 
stem, het geluid en timbre, dat alleen de kracht als schepping openbaart en 
niets anders kan zijn. Nu luisteren. Is nu de man volkomen natuurlijk één, 
heeft zijn organisme nu de natuurlijke afstemming voor Moeder Natuur, dan 
heeft de stem van de man de schepping als organisme te beleven. Wij zijn 
dus door ontzettend veel overgangen gesplitst. Is dit niet zo, dan komen wij 
vanzelf en wel door die overgangen, tot de eigenlijke schepping, dit éénzijn 
voor Moeder Natuur en dit is het timbre, dat de bas bezit en ook heeft te ver-
tegenwoordigen. De alt, zei ik al, is de moederlijke stem, het timbre van het 
zuiver moederlijke organisme en dat beleeft één op miljoenen moeders. Luis-
ter weer even, want de rest van al die miljoenen vrouwen beleeft een gesplitst 
stemorganisme en kan dus die alt niet vertegenwoordigen; zij zijn gesplitst en 



146

kunnen dat timbre niet tot uitdijing brengen, die mogelijkheid is er nu niet. 
Is dit niet wonderbaarlijk en toch, altijd weer, zó natuurlijk, dat wij dit 

hebben te aanvaarden. Doch de pedagoog kent de wetten er nog niet van. 
De sopraan nu, voert u alweer tot iets anders. Wat wil de sopraan u nu 

vertellen en de mezzo? Dit moet toch iets te betekenen hebben, dames en 
heren? En dat is de waarheid; ik zal u ook dit wonder verklaren ...! Maar ’t is 
geen wonder, doch alleen ... ja, wat nu, mijnheer Berends, mijnheer De Wit? 
Zeg het eens? U hoort het, wij staan voor een machtig mooi boek en indien 
wij de mensheid dat zouden kunnen geven, werd het een prachtig geschenk. 
Wie van u wil het even schrijven? Ik zal u de stof geven en u werkt het uit. 
Zo had ik vele mensen de stof willen en kunnen geven om iets voor de mens-
heid te bereiken, maar ze hadden er alweer geen wil voor. Doch u ziet het, de 
Universiteit van de meesters is onuitputtelijk en die krijgt deze wereld eens te 
aanvaarden. Wij leggen thans enkele fundamentjes. 

Weet u het al? Wat zegt de sopraan ons? Waarmede komen wij nu in ver-
binding?” 

Een dame zegt: „Met de reïncarnatie, mijnheer Rulof.” 

„Mevrouw, u krijgt nu een „tien” van de meesters, want zó is het! U bedoelt 
natuurlijk het veranderen voor het vader- en het moederschap, nietwaar, het 
overgaan van de ziel tot het moederlijke of het vaderlijke en zie, de alt veran-
dert in de sopraan. Het organisme van de mezzo is nog niet zover gevorderd. 
Dus eerst de mezzo, dan de sopraan, want de sopraan voert ons weer tot de 
tenor en dit betekent, dat de mens het moederlijke organisme gaat verlaten 
en het mannelijke organisme zal gaan betreden. Door de menselijke stem en 
door de timbres kunt ge dus precies vaststellen, dat de ziel bezig is te evolue-
ren en deze evolutie bepaalt het timbre van de stem. Wij bezitten miljoenen 
timbres, doch die zijn splitsingen van de eigenlijke stem, het natuurtimbre! 

Niet wonderbaarlijk, dames en heren? Dat dacht ik ook en u ziet en u hoort 
het ook, de meesters weten alles en zijn voor deze, onze ruimte, alwetend! 

Ik zei u: Eén op miljoenen mensen bezit die wonderbaarlijke natuurstem. 
Caruso, bijvoorbeeld, was er één van. Maar daarom is dit ook zo wonder-
baarlijk, hij bezat de bariton én de tenor. Dit is mogelijk, omdat hij zo juist de 
bariton heeft verlaten. Door zijn geboorte als lichamelijke „wet” dus, kreeg 
hij dit, waardoor hij reeds in die andere overgang was gekomen, wat hem de 
tenor schonk! Hierdoor bezat hij zijn machtig kunnen en dit is geestelijk-
wetenschappelijk te verklaren en te ontleden. Dit kunnen de meesters, omdat 
mijn meesters daarin bewust zijn. Zij bezitten het kosmisch bewustzijn, en 
dat is dus hun alwetendheid voor de wetten van God. Leg deze vraag nu eens 
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aan uw mediums voor en gij krijgt alleen dán antwoord, als er contact is en 
gij waarachtig met een medium als instrument hebt te maken; anders staan 
al die honderdduizenden vrouwen en mannen met de mond vol tanden en 
kunnen u het antwoord niet geven, omdat het geen mediums zijn. Lees de 
boeken ‘Geestelijke Gaven’ en ge weet het! 

Maar is dit niet wonderbaarlijk en toch weer eenvoudig, Berends, dames 
en heren? Merci, ik dank u allen. Ik weet het ook, het is enorm wat de mees-
ters bezitten en wij mensen, mannen en vrouwen, kunnen niet voldoende 
dankbaar zijn, dat wij dit mogen beleven! De rest van de mensheid kan thans 
colleges krijgen, doch wij worden nog niet aanvaard. Vraag het nu de theo-
sofische leraars eens? Ik zeg u, ze weten het niet! Ze hebben geen meesters, ze 
zoeken zélf, weten alleen dat, wat door anderen het levenslicht kreeg, maar 
mij moeten ze nog niet en dat is jammer, want wij kunnen deze ongelukkige 
mensheid iets machtigs geven, goddelijke geschenken zijn het! 

Dus, lieve mevrouw, die de vraag stelde, de menselijke stem bezit alles, 
doch behoort het organisme toe en niet de ziel, zoals de theosofen zeggen en 
beweren, al weet ik, wat ze bedoelen, wanneer ze van esoterische mogelijk-
heden voor de ziel als mens spreken, wat waar is en wil zeggen, dat de mens 
achter de kist, in de sferen van licht, ook het geestelijk timbre bezit, dat af-
stemming heeft op dat leven en bewustzijn. Uiteindelijk zullen wij allen daar 
de natuurlijke timbres moeten bezitten, doch die zijn dan geestelijk; ook de 
geest bezit een eigen timbre! 

Maar dit zijn geen directe goddelijke gaven, ook al behoren ze bij de mens. 
De Natuur, Moeder Aarde gaf ze aan de mens, en dat is toch wel een machtig 
verschil. Je hoort altijd: God gaf me een machtige stem, een genade. Maar 
dat is geen genade, dat is voor ál het leven als mens weggelegd. Nog vragen?” 

Stem uit de zaal: „Mijnheer Rulof, nu de negers (toen deze contactavonden 
gehouden werden van 1949 tot 1952, was het woord ‘neger’ een gebruikelijke 
aanduiding van iemand met een donkere huidskleur)?” 

Jozef zegt: „Voelt u dit dan nu nog niet? De negers zijn reeds tot het vol-
maakte organisme gekomen, zij vertegenwoordigen slechts een bloedgroep 
en zijn de kleurvolken; kleurlingen, die dus de machtige stemmen als timbres 
moeten bezitten, omdat die organismen hen terugvoeren tot de natuurlijke 
werkelijkheid; ons blanke organisme echter is gesplitst. Het is hierdoor, dat 
de neger zo’n machtig geluid heeft. Ga nu de mens op Aarde even volgen 
en u ziet, dat één op miljoenen mensen het natuurtimbre bezit en nu horen 
wij die mens zingen met een rein, zuiver, ongesplitst organisme. En daarvan 
zijn er slechts enkelen, omdat heel de mensheid is gesplitst. Maar, Berends, 
u bent nogal vlug met kosmische raadsels op te geven, wáár is die eigenlijke 
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splitsing begonnen? Want er is nu nog een andere splitsing en die heeft alles 
vermoord, die splitsing heeft de menselijke stem volkomen vernietigd. En als 
dat niet was gebeurd, dan had u een stem gehoord, die élk stuk steen had 
doen splijten. Een stem, als de donder, een stem, zoals de mensheid nu niet 
bezit en nooit meer zal kennen. Jawel, het komt nog even terug, zie ik nu, 
zegt het timbre thans zélf en ik heb het door te geven. Wat is het? Ik geloof 
niet, dat u dit kunt raden, ook al hebben wij daarover hier al meermalen 
gesproken om andere wetten te ontleden, die nu ook voor de menselijke stem 
zijn, want dáár is het gebeurd. Niemand van u weet het, voelt het? Het is ook 
moeilijk, maar u ziet het alweer: de álwetendheid spreekt nu tot uw leven.” 

Een dame zegt nog: „Het gevoel is er niet, mijnheer Rulof?” 

„Ja, dame, dat is waar, maar u bent er nog niet.” 

De mensen in de zaal denken nog. Jozef luistert en hij zegt al: „Neen, 
mijnheer Berends, door ziekten is het niet verprutst, u bent er dus niet achter. 
Maar ík zie het! Ik ben met dit wonder verbonden; de stem zelf zegt het thans 
tegen mij en deze wil worden beleefd. Voelt u het nog niet? Als dat niet was 
gebeurd, dames en heren, was de menselijke stem zo sterk als een machtig 
onweer. Ik krijg van u allen gelijk. U zegt dan: „Hoe is het mogelijk, dat ik 
daar niet aan heb gedacht.” U hebt dan alweer te aanvaarden, dat, als wij 
nu spreken van goddelijke éénheid, dat wij dan „natuurlijk”-éénzijn; en dat 
dit mogelijk is, kunnen de meesters u bewijzen. Dit zijn geen smoesjes, het 
is werkelijkheid. Ik kan met ál het leven van God praten en dat leven vertelt 
mij dan van de eigen evolutie en dan weet ik het beslist! 

Neen, dame, ik herhaal dus: het gevoel is het niet. Ook de homoseksuali-
teit is het niet, maar het heeft wel met splitsing uit te staan. Ik zal het u zeg-
gen. U weet eigenlijk het antwoord al, dit hebt u in de trilogie ‘Het Ontstaan 
van het Heelal’ kunnen lezen. Eerst nog dit even en dan weet u, hoe machtig 
ook die boeken zijn en dat de meesters door die boeken nog duizend andere 
kunnen schrijven. U weet, dat daarin staat, dat de mens in de oerwouden 
– wíj waren dit dus – zichzelf heeft gesplitst. Daar verbond zich de eerste 
met de vierde graad; de zesde graad baarde een kind van de derde. Door de 
splitsing van graden verloren wij niet alleen onze eigenlijke kernkracht, dus 
de reine kosmische weerstand voor onze lichamen, maar bovendien het na-
tuurtimbre. In die boeken wordt door meester Alcar tevens verklaard, hoe de 
ziekten zijn ontstaan. Nu weet u het ineens. Is dit niet weer heel natuurlijk? 
Dit zegt dus, dat wij mensen tevens ons goddelijke natuurlijke timbre hebben 
weggegeven aan dat andere organisme. De kinderen, die geboren werden, 
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gingen later ook op pad en schiepen en baarden. Dit nu – lieve mensen – 
splitste ons natuurlijke timbre, anders had ieder van ons een bariton of een 
bas gehad of een alt natuurlijk ook, een stem dus, die de mens in staat stelde 
om door de stem bergen en graniet tot splijten te brengen. Dit is nu niet meer 
mogelijk. Wat wij thans aan stem bezitten is slechts een deeltje van de volle 
honderd procent, die de eigenlijke goddelijke harmonische stem als timbre 
bezat. Deze is dus versnipperd, foetsie dus! Hoort ge nu eens een prach-
tig stemgeluid, dan is die stem, dame, maar één honderdste deeltje van de 
goddelijke werkelijkheid! Hadden wij mensen onszelf in die oerwouden niet 
versnipperd, dan was die volle kracht er nog. Door die versnippering nu, zijn 
bovendien de ziekten ontstaan, want wij mensen hebben door die eenheid 
met die andere – lagere en hogere – graad ons goddelijke natuurlijke eenzijn 
volkomen weggegeven, dus versnipperd. Nu kunnen wij niet meer tegen de 
koude. Toen lagen wij midden in de winter in het water en hadden er geen 
hinder van. Ook kunnen wij nu niet meer tegen de warmte, omdat onze 
lichamen zijn verzwakt. Weet de tegenwoordige pedagoog dit allemaal?” 

Vanuit de zaal komt er een: „Neen, dat bestaat niet.” 

Jozef zegt nog: „Zo is het, ik dank u.” 

Een dame vraagt: „Mijnheer Rulof, wat gebeurt er toch, als u tot ons 
spreekt en de wetten verklaart, bent u dan in trance? Het is zo ongelooflijk, 
zóiets heb ik in mijn leven nog niet gehoord en ik heb toch wel iets van de 
wereld gezien.” 

„Dame, ik ben nu niet in de diepe trance, maar ik bezit nu zeven graden 
om te spreken. Ik zeg u, ik ben met mijn meester altijd verbonden; hij is het, 
die mij verbindt met de wetten. Nu hij en ik één zijn – dit heb ik mij dus 
eigen mogen maken door dit wonderbaarlijk contact, waar meester Alcar 
reeds toen ik nog in mijn moeder leefde aan is begonnen en wat dus alléén 
voor hemzelf was en nog is – wordt dit éénzijn nú het volkomen oplossen 
met en voor het leven van God. Nu gaat dat leven zélf vertellen, hoe het in 
elkaar zit!” 

Dame: „Bezitten veel mensen dit gevoel, dit contact?” 

„Of veel mensen dit hebben, dame? Lees ál de lectuur, die de mensheid 
bezit, dit vindt u nergens! Ik moet het wel aanvaarden en dat heb ik dan ook 
aan Gene Zijde voor de meesters moeten doen, dat ík nú de voortzetting ben 
voor állen, die reeds vóór de Universiteit van Christus iets hebben gedaan, 
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waartoe Socrates, Plato, Pythagoras voor de mystiek – Blavatsky ook – kort-
om het oude Egypte eveneens, hebben gehoord. Doch nú, dame, beleven 
wij het allerhoogste en dit is voor de gehele mensheid tot aan het einde der 
Aarde. Hier komt geen mens meer overheen, dit is niet mogelijk, omdat dit 
de verklaring is van ál de goddelijke stelsels en wetten!” 

„Enorm is het, mijnheer Rulof. Jammer is het, dat de wetenschap u niet 
wil aanvaarden.” 

Jozef zegt: „Ja, dat is het, dame, en dat stemt je wel eens droevig. Immers, 
ik heb het geluk en de wetenschappen voor ál de geestelijke faculteiten in 
handen en kan het niet kwijt. Ze moeten mij aanvaarden als hun meester. 
Kan de kerk dat? Nu wordt de paus een leerling van de meesters. Kan dit nu 
al? Komen doet het, maar dat duurt nog even. Lees het boek ‘De Volkeren 
der Aarde’, dame. Daarin kunt ge lezen over een machtig instrument, de 
directe-stem, dat zal komen. Als het zover is móéten de kerken en elke sekte, 
ook de wetenschap, luisteren en krijgt de mens van Gene Zijde af goddelijke 
colleges, die eigenlijk nu reeds hier in Diligentia worden gegeven! U hoort 
het, mevrouw, waar u vandaan komt, hebben ze het niet en toch, dáár leven, 
volgens zeggen, de ingewijden. U komt immers uit India?” 

„Ja,” zegt de dame, „ik heb mij ook daar reeds overtuigd en ik kan u ver-
zekeren, dit hoorde ik daar niet. Ik heb de „grootsten” daar gehoord, van hen 
colleges gekregen. Ze kwamen bij ons thuis en wij hebben hen bezocht. Ik 
zeg u eerlijk, hetgeen u bezit, hebben zij niet. Mijn hemel, ze kunnen hier 
plaatsnemen, zoals ik nu. Ik dacht, dat ik al iets wist, maar nu weet ik, dat ik 
er nog aan moet beginnen. Ik wil al uw boeken bezitten.” 

Jozef: „Dank u, dame! Ga verder en ik zal u alles bewijzen! Maar als ik hier 
sta, ben ik Jozef Rulof en André-Dectar! Hij is dus het instrument van de 
meesters. Natuurlijk, ikzelf weet ook veel, maar als u dergelijke vragen stelt, 
komt het instrument ín mij tot ruimtelijke eenheid en begint het; de meester 
verbindt mij in een miljoenste seconde met die levenswetten, en dán – steeds 
ook weer voor mij een openbaring – spreekt het leven en wil worden beleefd.” 

Dame: „Ik benijd u!” 

Jozef: „Dat doen er meer, dame, die me leren kennen; voor de rest van onze 
armoedige maatschappij ben ik nog een fakir.” 
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Dame: „Die mensen weten niet wat ze zeggen.” 

Jozef: „Zo is het, dame, maar tracht ze dit nu eens te bewijzen. Ik daag al 
de ingewijden uit het Oosten uit. Ik daag ook de godgeleerden, de psycholo-
gen uit, elke geestelijke faculteit, tot een universeel duel, maar ze negeren mij 
en dus de meesters. De mensheid is nog niet zover en dat hebben wij alweer 
te aanvaarden. Kom in Diligentia, dame, zolang u nog hier bent en gij hoort 
de meesters spreken. Daar beleef ik de diepe trance; hier, op de contactavon-
den, graden voor eenzijn en dit is en blijft nu dus „inspiratie”, splitsing van 
persoonlijkheid. Ga ik te ver weg, als persoonlijkheid dus en wel op eigen 
kracht, dan val ik hier neer en ben bewusteloos. Doch dit wordt opgevangen 
door meester Alcar en dit heeft hij voor zijn werk en wijsheid zélf opgebouwd 
en zo werd ik zijn instrument, wat u allemaal in de boeken kunt lezen. Begin 
thans met het boek ‘Jeus van moeder Crisje’, dat is deze stadse Jozef, doch 
„Jeus” is het Gelders dialect voor de stadse, die vanavond als André-Dectar u 
de stem heeft verklaard en indien u wilt, de gehele goddelijke schepping zal 
verklaren, want wij kennen God!” 

De dame zegt nog: „Het is moeilijk voor u?” 

Jozef: „Ja, alleen al, omdat ik bijna barst van wijsheid en ik geen ruimte 
krijg. Dat is de moeilijkheid, de strijd, het uithouden hier. Want u voelt het 
zeker, wij denken vanuit Gene Zijde naar de mens toe en u vanuit uw leven 
tot Gene Zijde. Meester Alcar heeft mij dus volkomen losgemaakt van de 
Aarde en mijn stoffelijk leven. Het is nu mogelijk, dat hij door mijn leven 
ál de wetten van God verklaart. Maar voor mij, in deze onbewuste massa, 
is dit pijnlijk! Deze pijn, dame, is door de wijsheid gekomen en die pijn zult 
gij allen leren kennen. Nietwaar soms? De gevoeligen worden geslagen, zelfs 
reeds door een snauw, door hardheid. Wel, ik ben ruimtelijk gevoelig en dan 
in deze naargeestige maatschappij te moeten leven? Als u mij eens ontmoet, 
dame, en ik loop op mijn handen, denk dan alleen: de meesters zullen het 
wel voor hem weten. Ja, zij weten alles, zij weten wat het beste voor mij is. 
Want dit alles hier te verwerken, is ontzagwekkend. En toch, vraag het gerust 
aan de mens, die mij kent, u hoort mij nooit kermen of klagen. Ik wil met 
geklaag niet te maken hebben, maar ik verzeker u allen, achter de kist eerst 
zult ge mij beter begrijpen en dan zeggen jullie allen: Mijn God, „Jeus van 
moeder Crisje”, hoe heb je dat daar uitgehouden!? En dit is nu míjn geeste-
lijke kunst. 

En dan nog dit. U bent niet angstig om vrienden te maken en mensen te 
ontmoeten met wie je contact hebt? Ik mag mij dit al niet meer veroorloven, 
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want ik krijg steeds het pak slaag te aanvaarden. Ik zie de mens en meteen 
ken ik hem, zodat ik er niet aan begin het contact op te nemen. Vroeg of 
laat rennen ze toch weg en dan ben ik alweer die liefde kwijt. Begrijpt u dit? 
Dat moet u duidelijk zijn; u hebt ingewijden gezien en mogen beleven. Zij 
allen zijn angstig voor de mens, niet voor het leven, noch voor de dood, maar 
voor die liefde; vandaag krijgen wij liefde en morgen gaan wij de deur uit en 
dat is en blijft vreselijk. Ik wil geen mens verliezen, niemand, maar ze gáán 
en dat is ontzettend pijnlijk! Daar loop je dan mee rond en niemand kan je 
begrijpen. Ik verberg dus nu al die wijsheid; hier hoort u iets van mij, ook in 
Diligentia. De boeken en mijn kunst geven er u een beeld van. Maar, dame, 
wie en wat ik ben, dat kan ik geen mens laten zien, omdat er niet één mens 
op Aarde leeft, die mij kan opvangen. Doe ik het toch, dus laat ik mij zien, 
dan krijg ik die vreselijke tikken, want ik doe alles anders!” 

Dame: „Dit begrijp ik volkomen, dit zeggen ook alle ingewijden. Ik zeg u, 
mijnheer Rulof, het Oosten zou u met open armen willen ontvangen!” 

Vanuit de zaal wordt gezegd: „Neem ons Jozef niet af, mevrouw!” 

Jozef: „U hoort het al, dame, ze willen dit niet meer missen. Maar ik weet 
ook – dat zeggen de meesters mij – het Oosten is nog niet zo bewust. Men 
staat daar wel open voor deze leer, maar men moet zich dit kosmische con-
tact nog eigen maken! Ik ben hier geboren en dat wil zeggen: het nuchtere 
Westen moet nu ontwaken!” 

De dame zegt nog: „Weet u, waar ik uw naam hoorde noemen? En dat 
doet u wellicht goed, want het bewijst, dat uw leer zich verbreidt. Op de boot 
hoorde ik van u. Een dame zei mij: ‘Als je in Den Haag komt, bezoek dan 
Jozef Rulof.’ Door haar heb ik reeds enkele van uw boeken gelezen. U hoort 
het, uw leer verbreidt zich.” 

Jozef: „U spreekt anders behoorlijk Nederlands, dame, en u bent geen Ne-
derlandse!” 

„Ja, dat heb ik geleerd, ik ken nog zeven talen. Maar dat heeft niets te be-
tekenen; geef mij dat van u maar, dan ben ik rijk! Sterkte, mijnheer Rulof!” 

Jozef nog: „Ik dank u, dame. Ik zal ervoor zorgen sterk te zijn, en dat 
is dan de geestelijke kunst. Ik bezwijk niet! En u dame, u weet thans wat 
de menselijke stem heeft te betekenen. De moeite waard is het, nietwaar? 
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Ook ik schreide me leeg, toen ik van de meester dit alles mocht beleven, zó 
machtig vond ik het, omdat het ons bewijst, dat wij als mens eigenlijk al álles 
bezitten en goddelijk zijn! Nu wordt het leven mooi, prachtig is het, indien 
wij er voor onze persoonlijkheid iets van maken!” 

Vraag van de heer Berends: „In het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ 
deel II, staat, dat de eskimo’s in de vijfde lichamelijke levensgraad leven en 
dat zij niet hoger kunnen gaan. Maar, mijnheer Rulof, in dat geval zouden 
ze toch stilstaan in hun evolutie en dat is niet mogelijk, daar toch elk wezen 
eenmaal de stoffelijke zevende graad moet beleven, wil het innerlijk leven 
ook eens het hoogste ontvangen. 

Ook het innerlijke leven is voor de eskimo’s één met het stoffelijke, na-
tuurlijke organisme, terwijl bij anderen, dus die geen natuurlijk organisme 
bezitten, van de vijfde graad dus, de ziel gaat ontwaken. Wat is de verklaring 
hiervoor? Misschien is het wel eenvoudig, maar wilt u hierop ingaan?” 

Jozef zegt: „Wat u mij daar allemaal verklaart en heeft te vertellen, mijn-
heer Berends, is het verhaspelen van die wetten, geen touw kan ik eraan 
vastknopen. U ligt er volkomen uit. Nooit hebben de meesters zoiets gezegd. 
Een eskimo (zie artikel ‘Mens of ziel’ op rulof.nl) gaat verder en moet verder, 
de dood voert hem tot die zesde graad en later tot de zevende, tot het bruine 
en het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl). U hebt 
dat niet begrepen. U had het kunnen begrijpen, want het staat in het boek 
anders, en natuurlijk ontleed, doch u gaat er nu zelf andere mogelijkheden 
bij halen. Dat doen meer mensen, maar nu loopt u onherroepelijk vast, wat 
wij nu alweer beleven. Wat u voelt is namelijk dit, dat gij en die eskimo’s 
geen ander innerlijk leven kunt aantrekken, dan uw eigen levensgraad bezit. 
Is dit het niet?” 

Berends: „Ik weet het nu, dank u.” 

Jozef zegt nog: „Leest u nog maar eens die boeken en gij zult zien, dat ik 
gelijk heb, want nu wij dit alles weten en het tot u komt, moet het u toch wel 
duidelijk zijn, dat de meesters daarin geen fouten meer kunnen maken. De 
levenswet zelf voert hen tot het volgende stadium; dit is mij getoond, doch 
wanneer gij er zélf boeken bij gaat schrijven, loopt ge vast en dat is toch de 
bedoeling niet. Ik ga verder.” 

Vraag van L. van Ettingen-Bernhard: „De „geest” is de goddelijke vonk! 
De „ziel” is de mens met zijn goede en verkeerde eigenschappen. En het „li-
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chaam” bevat of omsluit beide. De taak van de geest is de ziel tot volmaakt-
heid te brengen? Mag ik hierover iets van u horen, astublieft?” 

Jozef zegt, als altijd weer onmiddellijk: „Luister en u weet het ineens. Niet 
de „geest” is de goddelijke „vonk”, maar de ziel! De ziel is het goddelijke deel-
tje. De geest is nu de geestelijke afsluiting van de ziel. En de persoonlijkheid 
is ons gevoelsleven, dat we ons hebben eigen gemaakt in miljoenen levens. 
Ja, het organisme hier omsluit de geest en de ziel, maar de geest omsluit de 
ziel voor de astrale wereld, en deze wereld is dus ons geestelijk leven! Is dit 
nu duidelijk? Lees nu de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en die van 
‘Het Ontstaan van het Heelal’ en gij weet het. De ziel bezit geen fouten, de 
geest wél, want ook is er dan nog weer de persoonlijkheid van die „geest”, 
omdat de geestelijke persoonlijkheid weer daarín leeft aan Gene Zijde. In 
onze gevoelens leven onze fouten. Dat zijn eigenlijk geen fouten, doch het is 
onbewustzijn en niets anders! Wij moeten ons die goddelijke wetten eigen 
maken. Door het vader- en moederschap is dit mogelijk. Tevreden?” 

„Mijnheer Rulof, ik dank u! Nog dit, mijnheer: moet de splitsing voor al 
het leven, elk wezen dus, mannelijk en vrouwelijk, plant, bloem en dier, ook 
gebeuren?” 

Jozef: „Ja, voor al het leven is het vader- en moederschap. De bloemen 
bevruchten zichzelf! Ook helpt de mens vaak bij de bevruchting van de bloe-
men. Dit leert het kind reeds op school en daarvan kent ge de wetten. Hierop 
behoef ik dus niet in te gaan.” 

„Voor elke levensgraad is er vader- en moederschap, dus voor al het leven?” 

Jozef: „Ja, voor ál het leven, het nietigste insect bezit het; de luis heeft het 
ook, doch dit is weer heel iets anders. Dames en heren, is de menselijke luis 
vader of moeder? Dat weet u niet. Ik kan het u verklaren, want ook dit is te 
zien en te beleven. Dit geldt ook voor onze vlo, voor al het leven van God. 
Er zijn ook diersoorten, die zichzelf tot baring én schepping kunnen voeren 
en wat zijn dit nu voor soorten? U weet het immers, dames en heren? Een 
rups, bijvoorbeeld, maakt van zichzelf een vlinder en vliegt nu, doch door het 
vader- en moederschap.” 

Berends zegt: „U bent onuitputtelijk, enorm is uw bewustzijn, machtig is 
het, ongelooflijk, maar u hebt het!” 
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Jozef: „Dank u, zo’n orchideetje doet de mens goed en ’t is ook echt, anders 
zou ik uw orchideetjes niet moeten. Maar, dames en heren, ik stuur ze tot 
meester Alcar, hij krijgt ze van mij en wij leggen ze neer op Golgotha voor 
Christus!” 

Mevrouw H. de Jong-Cafourek vraagt: „Toen meester Zelanus zich zon-
dag – na de lezing – terugtrok uit uw lichaam, verduisterde het voor mij. Nu 
wil ik vragen: kan ik dat gezien hebben of was het maar verbeelding? Dan 
verzoek ik u – en dat doe ik met een bang hart – te vertellen, hoe meester 
Zelanus eruit ziet. Mag dat?” 

Jozef: „Zeker dame, mag dat. Ik zal u iets van zijn machtige persoonlijk-
heid vertellen. In de eerste plaats, die verduistering hebt u goed gezien en dat 
hoor ik liever, dan wanneer de mens het heeft over „gouden licht” en over 
scharlaken mantels en zo al meer. Dit is waarlijk prachtig. U hebt hem zien 
gaan, hij trok zich toen uit mij terug en wat vanzelfsprekend is, óók al zijn 
licht, want hij is een lichtende gestalte. 

Mooi is dit, dame, mijn compliment, omdat u zo in alle eenvoud vertelt, 
wat u waarnam! Meester Zelanus ziet er ongeveer uit als bijvoorbeeld een u 
bekende filmspeler. 

Hebt u van Leslie Howard gehoord? Ja, welnu, meester Zelanus is donker, 
heeft flitsende ogen en een groot bewustzijn, hij is thans de eerste adept van 
de hoogste meesters en de spreektrompet voor dit Universum, en van de 
Universiteit van Christus! Hij is iets groter dan ik ben en slank. U kent hem 
uit de ‘Kringloop der Ziel’, doch nu is hij natuurlijk heel anders en ge zoudt 
hem niet herkennen. Ik geef u een ander voorbeeld. Sinds weken zie ik me-
zelf achter de kist. Ik leef er altijd, ook al praat en leef ik hier ook, ik ben dáár 
meer dan hier en heel mijn gevoelsleven is daar. Ik was op een keer aan Gene 
Zijde en van velen van u zag ik hun overgaan. Ze vroegen direct naar Jozef, 
of naar André, toen zij dáár kwamen, want ze wisten, dat ik al eerder was 
overgegaan. Eén van de adepten van de meesters brachten enkelen van u tot 
mij. Maar ik was daar met andere meesters. Toen zei meester Alcar tot één 
van u: – ik weet, wie dat zal zijn want dit zal dus straks gebeuren – ‘André be-
vindt zich onder deze mensen, onder de meesters. Wie is nu André? Wie van 
ons allen? Ik ben meester Alcar, maar wie is nu meester Zelanus en André?’ 

De man, de mens dus van de Aarde, herkende mij niet. Zó ben ik dáár 
veranderd. Ik zag mezelf en ik zag, dat, toen ik op Aarde tweeëntwintig jaar 
was – ook dat zag ik dus zélf en zo kon ik een vergelijking maken – ik éven 
die gelaatstrekken heb gehad. Ongeveer een half jaar later waren toen die 
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gelaatstrekken alweer verdwenen. 
De mannen en vrouwen keken mij en ook de meesters in de ogen, doch al 

de meesters schenen ongeveer vijfentwintig jaar oud en waren kosmisch be-
wust. De man en ook de anderen wisten het niet. Ook gij zult de geestelijke 
Lantos Dumonché niet meer herkennen. Daarom míjn voorbeeld.” 

Iemand uit de zaal vraagt: „Wie van ons was het?” 

Jozef zegt: „Gij allen zijt het. M’n beste vriend herkent me daar niet. Mijn 
liefste mens herkent mij daar niet meer, ook mijn broers niet, omdat mijn 
bewustzijn dan mijn gelaat is en dat is héél iets anders dan dit, wat u nu 
ziet. Dat wil ik nooit meer kwijt, voor geen miljoenen of voor wat dan ook, 
omdat ik mezelf en alles voor mijn leven dáár heb mogen zien en dat leven is 
eeuwigdurend! Mocht u nog eens in aanraking komen met mensen, die den-
ken, dat ze dit, die Jozef en André kunnen bezitten, zeg hun dan, dat zij met 
luchtkastelen rondlopen. Ik zet dit machtige voor niets van deze bedrieglijke 
wereld meer in, voor geen mens, want ik krijg er niets voor terug! En is dit 
niet te begrijpen? Er zijn mensen, die denken, dat ze met mij zijn getrouwd 
en ik weet het zelf niet?! Zodoende nu deze enkele woorden. Dat zouden 
ze wel willen; ik neem dat die mensen niet kwalijk. Maar je zou zo zeggen! 
Verlangens zijn het, maar wanneer die de straat over gaan, ben ík het. Nu 
zou er, dames en heren, van mijn geestelijk bezit, waarvoor ik heb gevochten, 
niets meer overblijven. Deze praatjes kunnen wij dagelijks horen! Neen da-
mes, ik heb het niet tegen u, maar er waren er. Doch die zijn geen marmotje 
waard. Wat dan, als er van kosmisch éénzijn sprake is? U weet nu, dame, hoe 
meester Zelanus eruit ziet? Ik gaf u deze vergelijking, maar Leslie Howard 
is nog grof en lelijk in vergelijking met meester Zelanus. En dan te weten, 
dat Howard voor de Aarde een adonis was. Deze acteur was een mooie man, 
miljoenen vrouwen waren gek op hem! 

Wij allen zien elkaar straks – achter de kist – weer terug. Gij kunt dit aan-
vaarden, ook al moeten er van u weer terug naar de Aarde. Ook dát zie ik. 
Toch zien wij elkaar daarna terug en dan gaan wij verder!” 

Vraag uit de zaal: „Wie van ons moet terug?” 

„Mevrouw, voor geen miljoen vertel ik u dat. Indien ik dit zou vertellen, 
maakte ik uw leven kapot. U stond dan voor een afschuwelijk denken en dat 
kunt ge niet verwerken.” 

Weer uit de zaal: „Dat is te begrijpen, beter dat wij niet alles weten, wij 
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weten toch al te veel!” 

Jozef zegt: „U kunt nooit té veel weten, indien u er tenminste niet onder 
bezwijkt, dames en heren, want dán wordt het moeilijk! De moeilijkheid 
zit niet ín en ontstaat niet dóór dit weten, maar de moeilijkheid is, om die 
wijsheid hier te verwerken, waarvan ik reeds heb verteld; dát is het! Als ge 
eenvoudig blijft, kan het, maar ik hoor zo veel. Nú slaan de mensen elkaar 
al, doordat ze iets leren en zich iets eigen maken. Wat dan, dames en heren, 
als ge geestelijk bewust werd? Dan ging ge eisen stellen? Ik mag dit niet doen, 
of ik ben al weg. Maar gij doet het en dat wordt dan drukte, hoogmoeds-
waanzin. Door dit bewustzijn moet ge de mens kunnen dragen, dat is de 
bedoeling. Wat ben ik, als ik generaal ben of burgemeester, zei ik u verleden 
keer, en ik heb niets van die liefde? Zo is het met de kunst ook, zei ik u, 
maar wat gij er dan van zoudt maken, is afbraak, is drukte. U drukt dan 
de andere mens dood. Waarom? Omdat u iets weet? U zich iets heeft eigen 
gemaakt? Dat doen er velen en die zou ik wel een pak slaag willen geven. Van 
mij ervaart de mens, die met mij omgaat, geen drukte. Vraag het hun, die 
het kunnen weten. Ik druk hen niet dood, ze voelen en zien niets van mijn 
bewustzijn. Ik wil, dames en heren, mijzelf begrijpelijk maken en als ik dat 
niet kan, ben ik voor Gene Zijde geen cent waard en dan is het kale drukte. 
Moeten de meesters ons dooddrukken door hun wijsheid, als opschepperij? 
Zij zijn liefde en kameraden. Ze zijn als onze vaders en moeders niet kunnen 
zijn. Zij zijn vader én moeder tegelijk voor u en zo is meester Alcar voor mij. 
Wanneer ik echter tegen hem in zou gaan – dit is natuurlijk iets anders – dan 
sta ik machteloos en sluit hij zich even voor mijn bewustzijn af en dan kan 
ik hem niet meer bereiken. Zo leven de meesters, zij staan voor al het leven 
open. En zo was Christus ook, toen Hij op Aarde leefde. Had u er iets anders 
van willen maken? Dan bent u verkeerd. Er zijn mensen, die, doordat ze eens 
een goede vraag hebben gesteld, hen, met wie ze te maken hebben, nu reeds 
dooddrukken. Dan heet het: jij weet niets, ik weet het. Alweer opschepperij 
dus! 

Dacht u, dat ik dit niet wist? Vroeg of laat, als u hier blijft komen, neem ik 
u alles toch weer af, want gij hebt het nog niet in uw bezit. 

Gij moet u die liefde nog eigen maken. Wordt u dan maar burgemeester 
van Den Haag en u bent iets? Wordt een generaal en u kunt commanderen! 
Voor het geestelijke leven bent u en blijft u een stakker! 

Is het niet zo, moeders? Natuurlijk is het zo. Maar ook gij hebt er last van. 
Of ge bewijst het tegendeel ... dan dragen wij u op handen! Als die man van 
u het niet wil of het nog niet kan, zet hem dan maar voor de feiten en geef 
hem een „grote nul”! Wanneer ge van uw leven iets wilt maken, maak dan 
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geen drukte van dit, wat u hier hoort en krijgt te beleven; als die machtige 
liefde er niet bij is, bent u geen cent waard voor uw leven achter de kist en 
hier op aarde stikt men in uw leven; een opschepper bent u dan, een lege 
en kale druktemaker! U bent dan niet geschikt om iets te ontvangen. Uw 
persoonlijkheid is nu niet te bereiken, waardoor u nooit een geestelijk adept 
wordt, kunt zijn, want u slaat nog! Ik ga verder! 

Ik heb hier van J.A. Prinselaar een vraag, die, ofschoon geloof ik reeds 
eerder gesteld, toch van groot belang is voor allen, die de leer van de meesters 
aanvaarden. De vraag luidt: 

„Steeds weer horen wij van u en meester Zelanus, dat wij eerst hebben te 
zorgen voor ons huisgezin en een maatschappelijke positie, om daarnaast 
zoveel mogelijk wijsheid op te doen door het lezen van de boeken en het 
beluisteren van de lezingen. 

Maar, wanneer onze maatschappelijke positie ons nu in conflict brengt 
met de leer, wat dan? Wanneer bijvoorbeeld een rechter, een beroepsmilitair, 
een deurwaarder, en anderen ook uw leer zouden aannemen en evenals wij 
allen de theorie uit de boeken en de lezingen ook in de praktijk van het 
dagelijkse leven zouden demonstreren, liepen wij vast en ons te pletter in 
de maatschappij. En dan wisten we geen raad meer. Wat moesten wij dán 
doen? Nog dit: wat Theo uit het boek ‘Door de Grebbelinie naar het Eeuwige 
Leven’ deed, was mijns inziens niet juist, maar onwaar. Hij bracht, door te 
gáán, zijn meerderen in de mening, dat hij zijn soldatenplicht ging doen. En 
dit is volgens mij een probleem, waar wij allen eens tegenover zullen komen 
te staan. Wat te doen, wanneer wij geen Petrus willen worden, deze leer en 
daardoor Christus niet willen verloochenen?” 

Jozef is gereed en zegt: „Mijnheer Prinselaar, bedankt voor uw mooie 
vraag. U denkt goed. Wat u moet doen, weet u nog niet, doch dat zal ik u 
nu verklaren. 

Eén ding ... als ik rechter zou zijn en ik zou volgens de Ruimte handelen, 
dan lag ik er in de maatschappij meteen uit. Maak van mij geen gevangenis-
bewaker, want ik laat al de gevangenen los. Maak van mij uw minister van fi-
nanciën en ik geef u elke morgen krentenbrood met chocolademelk; ik houd 
dan nog genoeg geld over om er met u allen van te kunnen leven, doch ik ben 
dan in de hemelen. Ik leef dan in het Koninkrijk Gods en kan dat? Maak van 
mij een deurwaarder en ik ren uit uw leven weg, ik wil dat vervloekte baantje 
niet bezitten. Ik wil geen politieagent zijn, geen generaal, ik wil géén van al 
die baantjes, wanneer het mij met het hatelijke, het gekraak, de onrechtvaar-
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digheid verbindt. Ik wil niets van dit alles, omdat het mij voor de afbraak, 
de onrechtvaardigheid voor mens en dier stelt. Dit zou ik niet meer kunnen. 
Christus heeft ons geleerd al het leven lief te hebben! Maar nu gij! Ik sta bui-
ten de maatschappij. Maar ik wás erin, ik ben taxichauffeur geweest. U hebt 
het vandaag als taxichauffeur beter dan ik het toen had. U bent mijnheer, ik 
was toen een nachtdalver, steeds op weg om iets te verdienen. Vrij hadden 
wij bijna nooit. In 1922 was dat al ... dag en nacht rijden. En toch heeft dat 
leven mij niet kapotgemaakt! Moet ik stelen als een ander dit doet? Moet ik 
onrechtvaardig zijn, voor deurwaarder spelen, als ik met bloemen kan venten 
en daardoor ook mijn geld kan verdienen? Dit, mijnheer, behoef ik niet te 
ontleden. Ik plaats u voor de leer van Christus en dan hebt gij maar te doen, 
wat gij zelf wilt. Maar ik begrijp u. 

Ja, wat doen wij nu? Ik zeg u echter ... als u voor die haan komt te staan, 
ligt het aan uzelf, of gij dat dier laat kraaien, want geen mens kan u helpen. 
En gij zult ééns moeten bewijzen, wat gij wilt. Dit staat vast en is goddelijk! 
Er nu omheen draaien? Theo, uit het boek ‘Door de Grebbelinie naar het 
Eeuwige Leven’, had gelijk, mijnheer! U hebt dit verkeerd aangevoeld. Hij 
ging niet in dienst om te vechten, maar hij wilde weten, wat er met de mens, 
die uit elkaar spat, gaat gebeuren. Beloog hij nu die militair, zijn meerdere, 
omdat hij niet kon verklaren, waaróm hij de dienst, het kwaad – dat ge-
moord – wilde beleven? Is dit verkeerd? Dit staat volkomen buiten die chaos, 
die rommel en dit is het goede in de mens; wij leren door het kwaad. Ik plaats 
u hierdoor voor het enige juiste feit. Ik behoef hierover dus niet verder uit te 
weiden, u weet het nu. 

Indien het u lukt, mijnheer, dames en heren, luister nu goed, om de „dui-
vel” te belazeren voor het goede, is dát dan slecht? Is dat niet dé manier om 
het te doen? Als uw kind niet kan luisteren en zich pertinent wil branden, 
steeds weer naar die kachel loopt en als u als vader dit niet langer kan aan-
zien, wat gaat er dan gebeuren? Wij hebben dit beeld trouwens al eens eerder 
naar voren gebracht: loop er dan maar tegenop, brand je eens goed, dan is 
dit gesar en het niet willen luisteren voorgoed voorbij. En zie, het kind weet 
het nu voor heel zijn leven, die kachel daar is gevaarlijk. Dit gebeurde wel 
door iets hards, iets onrechtvaardigs ook, maar géén rechter geeft die man 
ongelijk, en dat doen jullie ook niet. Dit wil echter zeggen, dat ik de duivel 
belazer zo hard ik kan om het goede door hem te beleven. Nog iets anders: 
als Satan denkt, dat hij mij heeft, is hij er glad naast, want ik weet, wat hij 
van mij wil hebben en nu kan diezelfde duivel doodvallen. Een hard woord 
voor een satan soms? Och kom, u weet, wat ik bedoel en zo is het ook! 

Theo wilde dus iets weten. Is die meerdere nu door hem belazerd? Nu wij 
met moord krijgen te maken? Dit neemt niemand hier, mijnheer. Moet ik, 
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als ik niet wil – ook ik was in dienst – tóch die meerderen in alles opvolgen, 
als ik zie, dat het alleen maar om moord gaat? Ik denk zo, en dat denken al-
len hier met mij: indien er iets mocht gaan gebeuren, mij heb je niet. En als 
ik nu zelf wil dienen om iets te ervaren door die rottende afbraak voor het 
goede – voor Theo nu het leven achter de kist, dus psychologie – dan kan het 
gehele militaire gedoe voor mij doodvallen. Ik wil het goede en doe het ook. 
Dát is het woord! Het woord, dat geestelijk zegt: belazer het kwaad gerust, 
als je voor de duivel staat; laat voor hem gerust die haan kraaien, want die 
duivel heeft je levensbloed al meermalen gedronken, maar dit is nu afgelo-
pen. 

U moet nu dus voor uw maatschappelijk leven zelf weten, wat u wilt doen. 
Wij weten het allen: voor God en Christus moeten wij thans kleur bekennen 
en dat is moeilijk, omdat wij aan ons eten en drinken en ons huishouden 
moeten denken. Maar, mijnheer, als er straks iemand op kantoor is, die sa-
men met u de baas wil bestelen, wat zegt u dan? Dan weigert ge. En ga zó 
nu verder, totdat gij voor uzelf een andere maatschappij hebt opgebouwd. 
Daarvoor hebt u zelf te zorgen. Waarom bent u dan een melkboer geworden 
of iets anders? Waarom zijn er zoveel kunstenaars? Omdat al die mensen 
met deze rotte maatschappij niets willen te maken hebben; zij zochten zich 
bewust of onbewust al iets, waardoor zij met al die narigheid niets hadden 
uit te staan. Dit is duidelijk, want het is uw ellende. Gij zit nu vast aan dit 
baantje, maar wij beiden, mijnheer, zijn chauffeur geweest. Nu ben ik geen 
chauffeur meer, want ik kreeg een baantje van Onze Lieve Heer. U hebt nu 
ook een ander baantje, maar u staat in de maatschappij. Ik heb het echter nog 
duizendmaal moeilijker dan u; ik sta voor hete vuren, mijnheer. Ik stond in 
1938 reeds voor achtendertig miljoen guldentjes en weigerde ze te aanvaar-
den. Dat is gebeurd en toch zei ik: ‘De „droedels”!’ Dit kunt u lezen in het 
derde deel van het boek ‘Jeus van Moeder Crisje’. En omdat mijn leven thans 
iets heeft te betekenen, ontmoet ik de mensen met die gevoelens, die wel alles 
zouden willen inzetten om dit, mij dus, te krijgen; maar ik ben niet te koop, 
zei ik u al meermalen en ik bedoelde toen dit voorbeeld. Maar er zijn meer 
van die godinnen, doch wij zijn niet te koop. Dit werk en deze taak, geloof 
het, is voor u allen de leer, en meer waard dan al het goud der Aarde. Dat 
weet ge nu dus! 

Ik weet, dat gij het allen moeilijk hebt, maar is dit de waarheid? Is dit niet 
het zelfbedrog? De mens wil geen diepte beleven, hij wil maatschappelijk 
„gegiechel” ... want dat is het. Ik heb u reeds meermalen gezegd: „Dacht ge 
waarlijk, dat ik dag en nacht naar de grond loop te kijken?” De meesters doen 
dat niet eens. Ook Christus had Zijn glimlach gereed. Als de heilige ernst 
komt, handel dan, maar nu ten opzichte van de leer. Zo’n haan trapt ge van 
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en uit uw leven weg. 
Word bakker, word melkboer, maar doe geen water bij de melk of de haan 

kraait al! Word advocaat, doe maar mee aan vuile zaakjes en nu kraait er 
geen haan meer, doch Golgotha is het. Voor u verduistert dan het Univer-
sum, maar alleen door eigen afbraak. Zulke mensen gaan over lijken. Is dat 
het? Gij weet het best voor uzelf uit te maken. Ook de prehistorische mens 
heeft zichzelf losgewrongen van zijn duisternis en had onze mogelijkheden 
niet eens; heel alleen heeft hij het goddelijke Al bereikt. Dat heb ik gezien en 
dat kunt ge aanvaarden. Wij kunnen er toch niet aan ontkomen, wij moeten 
verder en geestelijk bewust volgens de wetten handelen. En maken wij fou-
ten, wel, die zijn er om van te leren. Maar wilt ge en kunt ge steeds uw hoofd 
buigen en durft ge een fout te aanvaarden, dan staat Gene Zijde achter u 
en helpt u. Wanneer u weigert te buigen, kan geen Golgotha, geen meester, 
vader noch moeder u helpen; dan staat ge, nu duidelijk op z’n ’s-Heerenbergs 
gezegd „hadstikke alléén”! 

Als dit voldoende is, ga ik verder. Sterkte nu, mijnheer, lach, lach gerust. 
Durf de maatschappij midden in het gezicht, in dat vuile masker, uit te la-
chen. Doch laat het niet bewust zien, of de narigheid is er al, doe dat „van-
binnen”! Net zoals Frederik het zegt in het boek ‘Maskers en Mensen’. Wij 
mensen moeten dat vanbinnen doen en eerst dan kan die onrechtvaardig-
heid ons leven niet overspoelen. Speel gerust vals, als de duivel u zijn kaarten 
toont, maar neem de „harten” van Onze Lieve Heer erbij, de „koning”. Neem 
desnoods tien van die kaarten, want anders wint die duivel, dat kreng het 
nog van je! Zet hem voor zijn eigen val, laat hem – het kwaad dus – z’n nek 
breken. Niet de mens zélf, want gij zit dan ook nog aan moord vast en dat is 
de bedoeling niet, ook nooit geweest. Maar u begrijpt, wat ik bedoel en daar 
gaat het nu om!” 

De heer N. van Rossen vraagt: „Heb ik goed begrepen, als ik lees in het 
boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ dat, toen de mens het visstadium had 
beleefd, hij lichamelijk niet verder kon, wél geestelijk en dat, toen die bij-
planeten gereed waren – zij het nog altijd astraal, geestelijk dus, maar door 
Maan en Zon verdicht – op gelijke afstemming van de ziel als mens waren 
gekomen?” 

Jozef zegt: „Mijnheer van Rossen, mijn compliment, zo is het, u hebt het 
goed begrepen. Als u zo verdergaat, krijgt ge het universum volkomen open 
in uw leven te zien. Dit is denken!” 
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De tweede vraag is: „Is er al eens een paradijs geweest, een waarachtig 
paradijs dus; kan dat?” 

Jozef zegt: „Indien u even doordenkt, dames en heren, komt u er nu ook 
achter. Er is waarlijk een tijd geweest, dat mens en dier in harmonie tezamen 
leefden. Het ene leven liet het andere met rust. Doch toen is het begonnen. 
De mens is het geweest, die het dier aanviel en toen dit verder ging, het dier 
dus ook reïncarneerde, was er in het gevoelsleven van het dier ook de angst 
voor de mens, want het gevoelsleven van het dier was in niets veranderd. 
Toen begon het gevecht op leven en dood. Dat hebben de Bijbelschrijvers 
niet gevoeld, noch gezien. Er is dus toch wel een tijd geweest – voordat de 
mens zich bewust werd van zijn kracht – dat er vrede en rust heersten; daar-
van hebben de Bijbelschrijvers het verhaal van het paradijs gemaakt. 

Op de Maan en op de bijplaneten was er een toestand van vrede en rust; 
een paradijsachtige toestand dus. Op de planeet Mars begon de dierlijke af-
braak en waardoor? Doodeenvoudig is het. Voordien waren het nog kinders; 
de mens en het dier hadden die machten en krachten nog niet. Eeuwen later, 
toen al dat leven volwassen werd, vielen de klappen en maakte de mens het 
dier af! 

Nu heeft het dier angst voor de mens. Maar ook zien wij, dat wanneer de 
mens zich geheel voor het dier geeft, dus volkomen eerlijk, ook het dier het 
zelfvertrouwen terugkrijgt en dan is er weer harmonie. De dierentemmer, 
elkeen, die zich volkomen in liefde geeft aan het dier, bouwt terug aan de 
toestand van dat vroegere paradijs, komt vanzelfsprekend meer tot het één-
zijn met dit leven! Duidelijk, mijnheer Van Rossen? Dan dank ik u voor de 
vragen. Ik ga verder.” 

Ik heb hier van de heer S.J. van R.: „Zo niet te veel van uw gaven gevergd, 
verzoekt ondergetekende u beleefd, hem mede te delen, waar op dit ogenblik 
zijn zoon zich bevindt, althans zijn geest of ziel, welke nog maar voor kort is 
overgegaan. Zo mogelijk, welke taak hem is opgedragen, eventueel in over-
eenkomst met zijn hoedanigheden en karaktereigenschappen.” 

Jozef Rulof zegt: „Mijnheer, op dergelijke vragen ga ik niet in. Ik ben hier 
geen ziener voor uw geliefden, ik ben hier om u de wetten voor uw leven te 
verklaren en voor niets anders. Ik kan u dus niet helpen. Mijn meesters heb-
ben nooit gewild, dat ik mij daarvoor gaf en hadden zij dat wel gewild, ik 
verzeker u nu, dan had ik schatten kunnen verdienen, zoveel mensen willen 
het contact terug hebben met hen, die van hen heengingen. Maar meester 
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Alcar zei: ‘Wij doen iets anders. Wij willen al deze machtige gaven niet ver-
snipperen.’ Uit deze gaven zijn namelijk de boeken en de geestelijke kunst 
geboren. Ook al is die geestelijke kunst nog maar bijzaak, dan is dit, om de 
massa te bereiken. Zou dit anders zijn, dan was ik slechts uw slaaf geworden 
en niets anders. Ik weet het wel, de mens zit aan zijn liefde vast. Lees nu eens 
de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’, mijnheer, en gij weet precies, waar 
hij nu leeft. Maar kent ge zijn innerlijk leven? Er zijn in Nederland alleen al 
een vijftigduizend spiritisten. Dat zijn mensen, die nooit verder komen. Zij 
willen alleen het contact terug met hun man, vrouw en kinderen, maar er iets 
over lezen, dat willen zij niet, ze blijven onbewust. Ik zal u eens iets moois 
vertellen. 

Een moeder had zware klappen moeten verwerken. Toen zij bij mij kwam, 
met dezelfde vraag, gaf ik het volgende uit naam van mijn meester. ‘Lees, lees 
veel, lees al de boeken van de meesters en maak u gevoelig voor Gene Zijde. 
Eerst dan, wanneer u die gevoeligheid kent en bezit en u bent een goed mens, 
dan is uw reine liefde het machtige fundament, en kán uw geliefde wellicht 
door uw dromen of een visioen tot u komen en u het eigen contact terug-
geven. En dit, moeder, is mogelijk. Maar ik kan geen instrument zijn voor u 
en voor al die andere moeders en vaders, want dan kunnen de meesters niets 
meer met mij doen, dan staan wij stil.’ En wat is nu beter? Dat diezelfde 
meesters de mensheid tot deze geestelijke ontwaking willen voeren! Ook al 
legt u duizend gulden op tafel – dat hebben de mensen meermalen gedaan – 
het is en blijft néén, het gaat niet! 

Dit hebben meer mediums beleefd. Toen er honderd gulden op tafel werd 
gelegd, bezweken zij. En als er nog vijfhonderd gulden bijkomt van de mens, 
die in leed en smart achterblijft en geld bezit – want die heeft daar alles voor 
over – ging het mediumschap zich verduisteren. Die mediums luisterden niet 
meer naar Gene Zijde. Doch die meesters waren geenszins van plan om geld 
te verdienen door hun „zien”. Maar die mediums wilden dit wél en nu ston-
den ze voor afbraak; de centjes verwaasden dus de gaven; van hun zien bleef 
er niets meer over! Neen, want zíj kunnen niet „zien”, Gene Zijde ziet. Die 
geestelijke gestalte trok zich echter terug, wilde met dat gedoe niets te maken 
hebben, maar dat medium dacht tóch te zien en vertelde zijn eigen kletspraat 
aan de arme mens van de Aarde. Zó, mijnheer, heb ik tal van goede krachten 
zien verdwijnen, maar het was hun eigen schuld. En u ziet het weer, dit leven 
is anders dan dat van u allen en toch eenvoudig; als je maar doet, wat de 
meesters willen, gebeurt er niets verkeerds. Integendeel, je gaat steeds hoger, 
dat heb ik mogen beleven, ik kreeg er de wijsheid door! 

Als u nu gaat lezen, mijnheer, want ik voel, u weet van deze zaken weinig 
af, krijgt ge afstemming op de sferen en dan kan uw zoon tot u afdalen en 
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wellicht straks – als hij niet terug moet naar de Aarde – een visioentje op uw 
leven afdrukken en daar kunt ge het dan mee doen. Dit is nu de enige mo-
gelijkheid om voor uzelf een contact op te bouwen. Al die spiritisten hebben 
dit contact geweigerd en rennen nog naar helderziensters en -zieners en geven 
hun geld weg voor grote onzin, want die zogenaamde zieners kletsen maar 
raak! En mocht ge toch naar die mensen willen gaan, dan raad ik u aan, eerst 
de boeken ‘Geestelijke Gaven’ te lezen. U bent dan voorbereid en dan kunt 
ge voor uzelf reeds hun onzin vaststellen! Dus, mijnheer, thans lezen óf treu-
ren. U krijgt door die boeken niet alleen wijsheid voor uw leven, maar ook 
nog ontwaking, rust, vrede, ja, de Universele liefde ín uw leven komt terug, 
waar het God en mijn meesters om gaat. Geef alles over, uw zoon is daar in 
zijn geestelijke zelfstandigheid teruggekeerd, hij heeft daar te leren. Doch 
de mens op aarde wil zijn geliefden terugtrekken. Kan dat? Mag dat? Moet 
dat? Neen! Maar dit willen de mensen niet inzien, niet aanvaarden. Begrijp 
dus, dat de mens aan Gene Zijde niet zomaar tot uw leven terugkomt, want 
hij staat daar voor andere levenswetten en wel voor die van de geest. En die 
verbieden hem contact te zoeken met hen op Aarde, of wij leren niets! Het 
is hierdoor, dat al die spiritisten op een dood punt blijven staan. Ze willen 
met vader en moeder – door het kruis en bord en door de mediums – praten, 
doch ik gaf u het voorbeeld al en dat is de waarheid. U kunt het proberen, 
zeker is ook, zo nu en dan komt er een treffer, krijgt ge zo’n boodschapje van 
uw geliefden via die mediums. Doch u krijgt niet álles, want zij zijn geen 
instrumenten. De mens aan Gene Zijde staat voor zijn wetten en laat u en 
mij alleen, omdat wij – evenals zij dit hebben gedaan – ons leven zelf heb-
ben af te maken! En omdat de mens dit niet wil opgeven, is het spiritualisme 
geworden wat het nu is; in de straatgoten van de stad ziet ge al deze heilige 
contacten terug. De mens zélf op aarde, al die vaders en moeders en die men-
sen, die dachten gaven te bezitten, hebben er een mestput van gemaakt. Ik 
deed dit niet, ik ben niet bezweken, ik zag het drama gebeuren en wilde er 
niet mee te maken hebben. Maar die mediums zijn foetsie. Allen zijn bezwe-
ken, maar ik ben er nog! Wie zal dan het gelijk krijgen, het geestelijk gelijk? 
Christus en de meesters!” 

Iemand in de zaal vroeg nu: „Mag men geesten oproepen?” 

Jozef zegt: „Waarom niet, dame? Doe het maar en gij zult wel zien en 
beleven, wat u tot zich trekt. Ik verzeker u, een bende narigheid. Dacht ge, 
nu u dit weet, wat ik zo-even zei, dat de geesten zich zomaar lieten roepen? 
Och kom, doet u dat hier ook, bent u voor en door alles zomaar uit uw le-
ven weg te roepen? Lees de boeken ‘Geestelijke Gaven’ en u weet het. Juist 
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daarvoor werden die machtige boeken geschreven! Grote gevaren stormen er 
op uw leven af, dame. U moet het zelf beleven, maar er zijn weinig mediums 
te vinden, ook al is elk mens mediamiek; ook daarvan zult ge de wetten 
leren kennen, als u die boeken leest. U kunt het leven aan Gene Zijde niet 
dwingen. Ik heb niéts te dwingen vóór en dóór mijn meesters; die zijn niet 
te dwingen; ik heb niets te zeggen en ik behoef ook nooit één vraag te stel-
len, want de meester weet, wat ik moet „weten” en alleen dát geeft hij aan 
mijn leven door. Dacht ge, dat die levens voor de sensatie openstaan? Ik zou 
duizenden kunnen verdienen door het schilderen in het openbaar. Doen de 
meesters dat? Ik zou ál de boeken kunnen uitgeven, als de meesters met mij 
over de wereld gingen en schilderden, doch dan zou ik en zouden zij show-
schilders zijn en zou ons machtige éénzijn op straat liggen. Het zou dan geen 
cent meer te betekenen hebben. Of is dit soms niet waar? Geen enkele gave 
van mij is besmet door de sensatie, blijft nu geestelijk geluk, rein en zuiver, 
dame. Ik moet die sensatie niet, omdat álles van de meesters té heilig is, uw 
Godheid en uw Christus hebben er mee te maken. Jazeker, wij hebben voor 
ónze mensen geschilderd, doch dit was een geschenk en niets anders. Toen 
wij in Diligentia schilderden, waren er zevenhonderd mensen, sensatie was 
het! Toen meester Zelanus zei: ‘Kom woensdagavond, dan zal ik u deze wet-
ten verklaren, het is voor uw leven de moeite waard,’ zagen wij géén van die 
sensatie-mensen, dát wilden ze niet weten! U ziet het, doe wat de mens hier 
wil en gij zijt een sensatie-mens. Maar mij niet gezien, ik ben nog nooit voor 
geld bezweken, noch voor dikdoenerij, voor hebzucht of gemak. Het heeft 
mij m’n bloed gekost en dit laat ik geen kuddedier drinken!” 

Ik ga verder met de vraag van L. van Ettingen-Bernhard: „Als kinderen 
van vier tot veertien jaar na hun overgaan worden gecremeerd, is dit dan 
voor hun verdergaan aan Gene Zijde een belemmering? De ouders hebben 
hierin beslist en de kinderen kunnen daar toch niets aan doen? Wilt u hierop 
antwoord geven?” 

Jozef zegt: „Luister goed, in de eerste plaats dit: er worden weinig kin-
deren gecremeerd en dat is maar goed ook! Neen, het kind lijdt niet door 
de crematie. Hoe meer bewustzijn wij bezitten voor foutieve gedachten en 
liefdeloosheid, des te meer heeft dit betekenis voor de crematie. Hoe meer wij 
dus de duisternis vertegenwoordigen, des te meer kan de crematie ons slaan 
en lopen wij met die wet rond; ik heb dit hier reeds volkomen verklaard. U 
kunt hierover ook lezen in de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’. Het 
kind bezit dus niet het bewustzijn van de volwassen mens met al zijn kwaad. 
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Hierdoor, dit moet u toch duidelijk zijn, heeft de crematie geen vat op dat 
leven, omdat het gevoelsleven zichzelf voor al die ellende heeft uitgeschakeld. 
Dit kunt ge begrijpen. Er leven geen kinderen van vier tot veertien jaar in 
de hellen, dat is niet mogelijk! U leest ook dit alweer in diezelfde boeken en 
daarin krijgt ge een machtig beeld van uw eigen gevoelsleven en uw bewust-
zijn, maar ook van dat van het kind! Er zijn gekke ouders, die van hun kind 
geen afstand kunnen doen en nu de „as” van dat leventje willen behouden. 
Gene Zijde en de wetten zeggen: Doe niet zo naargeestig, geef dat leven aan 
God en Zijn wetten terug. Zei Christus niet: Tot stof zult ge terugkeren? 
Of willen wij het beter weten dan HIJ? Neen, duizendmaal neen, mens van 
de Aarde. Het kind kunt ge niet door uw eigenliefde vernietigen en dat is 
maar goed ook, of al die kleintjes hadden het leed en de smart ook nog te 
aanvaarden en te beleven door de vaders en moeders, de hummels dan, de ar-
moedigen, die niets kunnen en willen overgeven, die alles willen behouden, 
wat van God is! Hard soms? U hoort het telkens weer, zo arm van geest is de 
mens nog. Neen, de kleintjes hebben niets te maken met de crematie, alleen 
de volwassen mens. Maar door de crematie is toch ook het kind iets kwijt en 
dat doen nu die goede, die liefhebbende ouders.” 

Stem uit de zaal: „Maar zij weten het toch niet, mijnheer?” 

Jozef zegt: „Dat is waar, dame! Ze weten het niet, maar ze hadden het kun-
nen weten. Immers, Christus heeft het gezegd! Maar ze willen met Christus 
niet te maken hebben, want dit leven is het bij hen en niets anders! 

De mens weet zoveel niet; men kan door de leer van de meesters thans alles 
weten, maar ook nú worden we midden in ons gelaat uitgelachen. Nietwaar 
soms? Ik roep al zolang: géén crematie! Wat zeggen ze? ‘Die vent is gek.’ En 
die verenigingen kunnen mij wel vermoorden. Ik kom aan hun boterham! Is 
dat wat? Gode zij gedankt, is (begrafenisonderneming) Innemee hier in Den 
Haag er ook nog en die lijkbegravers staan toch aan mijn kant. Innemee zelf 
zegt, geloof ik: als je zo doorvecht, Jozef Rulof, krijg jij straks van ons voor 
elk lijk je provisie en dan kun je de boeken uitgeven! Is dat even leuk, dames 
en heren?” 

Wij lachen, er valt weer iets, maar Jozef heeft gelijk! 
„Zo ziet ge, de cremeerders moeten mij niet. Maar de lijkbezorgers geven 

de meesters de bloemen van hun hart, wij helpen hen aan hun boterham! Je 
zou je er naar om willen lachen, als het niet zo ernstig was, dus dat doen wij 
niet! Maar eerlijk is eerlijk, is het geen kermistent in de mens? Wetten zijn 
wetten, dames en heren, iets „moois” bestaat er niet voor Gene Zijde. En als 
de mens die wetten coöperatief zelf mismaakt en mishandelt, valt toch het 
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pak slaag, voor en door uzelf vroeg of laat, doch onherroepelijk achter de 
kist! Dames en heren, ik ga verder! 

Ik lees nu een vraag van F. van Laeken: „Hebben de kleuren ook vader- en 
moederschap? Ik heb ineens de lezing van meester Zelanus van zondag be-
grepen en wel door het voorbeeld van de sneeuw. Kan dat?” 

Jozef zegt: „Luister even. Eerst uw kleurenrijk. Wat is een kleur als leven 
gezien? Weet u het niet? De kleur zelf is vaderlijk! Als de bol nog in de grond 
zit, is dat baring! En die baring schept iets en dat is de kleur voor de bloem. 
En nu het verschil met de wetenschap, de universiteit. Nu wordt de bloem 
„zij”. Maar die „zij” is een „hij”! Wist ge dit niet? Is het niet eenvoudig? U 
hoort het, de mens heeft straks al zijn eigen vindingen omver te werpen en 
er de goddelijke waarheid voor in de plaats te zetten. Dit geldt voor zoveel, 
voor oneindig veel andere levens, waarvan de mens een poppenkast heeft 
gemaakt! Zo ook voor de „Evolutie”; de „dood” is reïncarnatie! Geluk is het, 
want de mens keert tot God terug. Maar wij staan aan al die graven te huile-
balken, wij schreien ons leeg, waarom? Omdat de mens zijn evolutie niet wil 
aanvaarden. Natuurlijk, ge moogt tranen laten vallen om een goede vriend, 
je bent hem even kwijt, ook om uw kind, vanzelfsprekend is dat, het is uw ge-
luk en uw liefde. Maar als je nu weet, dat je je kind of vriend dáár terugziet, 
hetgeen voor beiden geluk betekent – tenminste als alles goed is in die vriend 
en in je liefde, want wij kennen de duisternis en die is niet zo leuk – schrei 
dan even en ga dan verder, jijzelf moet er straks ook aan beginnen! 

Maar daar hadden wij het nu niet over. Het gaat ons om dat kleurenrijk en 
daar weet ge nu alles van. Alles wat nog in de grond zit, is moederlijk. Als het 
kleur krijgt, is dit de verandering, de evolutie voor dit leven en nu is, zoals ik 
al zei, de „kleur” vaderschap geworden! 

En wat zag u nu door de sneeuw? Ik weet wat u bedoelt. U zag nu het kos-
mische geboortesysteem bewust aan uw leven voorbijgaan. Uit de nevelen, 
die tot verdichting kwamen, ontstonden toen de sneeuwvlokjes. Dit is dus de 
splitsing van een ruimte, van een wolk. Zó is het op de Maan gebeurd. Ook 
op Aarde, doch nu van het embryonale leven. God deed niets anders! Maar 
toen is het leven begonnen! En dát bedoelde meester Zelanus zondag. Ja, een 
goed voorbeeld is het, mijnheer Van Laeken!” 

Vraag van L. de Visser: „In het boek ‘De Volkeren der Aarde’ op bladzijde 
218 las ik: Alléén Caiphas kan thans als Hitler het Joodse volk de ogen 
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openen en tot (het Huis) Israël brengen (zie artikel ‘Hitler’ op rulof.nl). Hij 
bezit er de eigenschappen voor, hij is door zijn bloed en innerlijk leven aan 
dit ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) gebonden. Wat wordt 
er bedoeld met ‘door zijn bloed’?” 

Jozef Rulof antwoordde: „Er staat hier nog meer, doch eerst deze vraag be-
antwoorden. Hitler kwam terug op aarde, ik bedoel Caiphas als Hitler. Voelt 
ge dan niet, dame, dat het geestelijk bloed van ons allen, direct uit de stam 
Israël komt? Dit betreft ook het stoffelijke bloed. Maar wij reïncarneerden, 
kregen ander bloed, van onze familie dus, en toch, in ons leven – en dat is 
voor elk mens op Aarde, die zich vrij heeft gemaakt van het Joodse ras – lééft 
nog dat bloed, want het Joodse ras is het ras (zie artikel ‘Er bestaan geen ras-
sen’ op rulof.nl) geweest voor ons allen. Daarom sprak meester Zelanus over: 
door zijn bloed zit nu Hitler vast aan al die ellendige zaken, doch deze zijn er 
om (het Huis) Israël wakker te schudden. En hebben de joden dit pak slaag 
begrepen (zie artikel ‘Joodse volk’ op rulof.nl)? Is het niet droevig, dat thans 
het Joodse ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) opnieuw zich-
zelf gestalte begint te geven? Dat is verkeerd, want de jood moet de Christus 
aanvaarden. En dit geldt voor elke vonk op Aarde, Christus is de „Messias” 
voor ons aller leven! 

En wat doet nu de jood weer? Wat willen zij beginnen? Nog wachten, 
totdat Christus op de wolken verschijnt? Wij komen uit de stam Abraham 
en Isaak voort, dame, en behoren nóg daartoe! Hoe machtig is dit boek voor 
de volken der Aarde. Konden de mensen ons maar aanvaarden. Mijn hemel, 
wat hebben de meesters aan ons leven en voor de volken geschonken. Te 
mooi om waar te zijn, zo zegt men, maar het ís er! Met bidden en preken 
komen we er niet, maar de jood en de katholieke kerk willen de waarachtige 
Christus niet beleven; trouwens al die godsdiensten staan op een dood punt. 
Maar Adolf sloeg toe, de jood heeft iets op zijn geweten, in Jeruzalem is het 
gebeurd (zie artikelen ‘Hitler’ en ‘Joodse volk’ op rulof.nl). Als ge nog jood 
zijt, word dan niet boos, ik doe u niets. Ik help u, ik heb voor uw levens 
ontzag, maar als nu straks de mensheid deze leer moet aanvaarden? Zoudt 
ge mij dan ook willen vernietigen, omdat ik, door de meesters, de Christus 
moet vertegenwoordigen? Was dit toen niet precies hetzelfde beeld? Dit is 
geen afbraak, maar opbouw. Wij weten immers, hoe die arme mensen door 
Hitler werden vernietigd! De slag was zwaar, maar hebben ze geleerd? No sir, 
no lady, opnieuw zondert de jood zich af, vestigt opnieuw een eigen staat en 
wil – geestelijk gezien - met ons, en als het erop aankomt ook met Christus, 
niet te maken hebben, met niets van hetgeen hem doet ontwaken. Wij al-
len zijn nog joden, doch nu christen-joden! En omdat Caiphas zich aan het 
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hoogste vergreep, is dit het „karma” voor dat gehele ras (zie artikelen ‘Joodse 
volk’, ‘Hitler’ en ‘Er bestaan geen rassen’); dit moet u duidelijk zijn. Jazeker, 
het is moeilijk, nietwaar soms? Christus wandelde op Aarde als een van hun 
eigen ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl). In Hem zagen ze 
een rabbi, niets meer en niets minder. En toen gebeurde het! De wonderen 
gingen aan de kant. Caiphas en de anderen weigerden Hem te aanvaarden, 
ze wilden niet luisteren, ze loerden alleen op Zijn Leven, want Hij wist meer 
dan zij. Caiphas wilde niet van zijn paard af en dit is en blijft de oude men-
selijke geschiedenis! Willen de theosofen mij niet, maar de meesters wel aan-
vaarden als hun meesters? No sir, dan moeten ook zij van hun paarden af, 
hier neerzitten en luisteren. Maar als zij wél konden aanvaarden, mijn God, 
hoe sterk waren wij dan nu? 

Ga ik tegen de wetenschap, tegen kerken en godsdiensten tekeer, dan ge-
ven ze mij nu geen gifbeker, maar ze stoppen me in de gevangenis en daar 
kan ik het mee doen. Zo is nog onze mensheid! Maar lady, uw man was 
professor en u weet iets van het leven af, u hebt een goede schoolopleiding 
gehad en u kunt, wat ik nu zeg, begrijpen en aanvaarden. Adolf Hitler gaf 
het Joodse ras (zie artikelen ‘Hitler’ en ‘Joodse volk’ op rulof.nl) te denken en 
dit was niet uw en niet mijn taak, maar de taak van Caiphas. Hij alleen had 
die knuppel te hanteren, want het is zíjn oorzaak en gevolg. Doch hebben 
de joden die klappen begrepen, die goddelijke, rake tik (zie artikel ‘Joodse 
volk’ op rulof.nl)? God was het niet, geloof ook dit, het „oorzaak en gevolg” 
voor de joden is het (zie artikel ‘Joodse volk’ op rulof.nl)! Hebben wij soms 
andere wetten te beleven? Doch het gaat nu om een heel volk, het hoogste ras 
(zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) van de Aarde, het eerste ras! 
Want dat is en blijft het jodendom! 

Had Christus toch willen leren kennen! Had uw leven gebogen voor Zijn 
goddelijke wijsheid, dan had gij uw ster nu niet behoeven te dragen! U hoort 
het, altijd weer, dat de mens zich niet wil buigen! Ik vecht tegen Elise van 
Calcar, haar volgelingen en anderen, omdat zij van reïncarnatie niets willen 
weten en dus de wetten niet kennen. Maar neem dit nu die spiritisten eens 
af? Ik kan het ze toeschreeuwen, ze horen mij niet. Integendeel, ik ben een 
gek, een magiër, een fakir, een zwamkous, ik ben absoluut krankzinnig, ver-
telt men nu nóg aan de spiritisten, wanneer zij het over Jozef Rulof hebben en 
dan ga ik eraan. Maar ze spreken hierdoor hun eigen geestelijk doodvonnis 
uit! Wij staan voor die volgelingen van Elise van Calcar, zegt mijn meester en 
wij komen niet verder met hen. En toch was zij een goed mens. Is een goed 
mens nu des duivels, verkeerd? Zijn al die goede ouders van zo-even verkeerd, 
wanneer ze niet weten, wat crematie is? Sla ze nu dood, ben je er dan? Maar je 
staat machteloos. Toch komt die wijsheid tot de mens, maar moeilijk is het. 



170

Die moeilijkheid brachten Christus en de Zijnen niet, doch de onbewuste 
mens doet het. Wie gaf Socrates zijn gifbeker in handen? Wij weten nu, hoe 
groot die persoonlijkheid was! Dacht u, dat mijn lievelingen, mijn halve gare 
adepten, ook ónze tempel, als die er al was geweest, niet in brand hadden 
gestoken? Och kom, wie wil mij wijsmaken, dat hij of zij voor ál de levens-
wetten van God geen fouten meer kan maken? De meesters maken ze niet en 
ook Christus niet, maar wij wel en dit is dan steeds weer onze eigen afbraak! 

Sprietjes, strohalmen, wat wil je beginnen? Menselijke luisjes, motjes, 
waarom heb je niet naar het woord van Christus geluisterd? En wat is eruit 
voortgekomen? Hoeveel ellende is er niet gebracht over het Joodse ras (zie 
artikel ‘Joodse volk’ op rulof.nl), alléén door Hem te weigeren? Hoe doet u 
dit zelf en hoe denkt u erover? De mens kent zichzelf nog niet en wil geen op-
perhoofd aanvaarden. Men zegt, dat ik een dictator ben. Is dit zo? Ik wil met 
uw leven niet te maken hebben. Ik laat u doen wat u zelf wilt. En ben ik dan 
nog zo’n „Draufgänger” (ruziemaker)? Ach, ist das wahrhaftige Wahrheit (is 
dat waarachtige waarheid)? Zoek jezelf en laat mij met rust, had Christus 
kunnen zeggen. Maar waarin leefden wij dan? Ontegenzeggelijk is er wel 
iets in die tweeduizend jaren gebeurd, ook al moet de mens nog geestelijk 
ontwaken. 

En nu uw andere vragen, dame: „Door welke krachten konden de eerste 
onderzoekers in de astrale wereld het ontstaan van het heelal en al die opvol-
gende stadia volgen?” 

Mevrouw, las u dit niet in de boeken ‘Het Ontstaan van (het) Heelal’? 
Toen die mensen hun kringloop der Aarde hadden volbracht, stonden ze 
voor ál de ruimtelijke wetten; stuk voor stuk konden zij zich er mede ver-
binden en daardoor de ziel, de geest en de persoonlijkheid van die levens 
vaststellen en zo gingen zij weer verder! Weet u het nu? Nogmaals die boeken 
lezen, want héél duidelijk staat het in ons machtige boek ‘De Volkeren der 
Aarde’. Nietwaar, dames en heren? U hoort het, ik krijg gelijk!” 

Nog een andere vraag komt er: „Kan de astrale mens al in het schemerland 
zó altruïstisch zijn, dat hij in die toestand aan anderen denkt, zoals Mozes, 
die terug wilde naar de Aarde?” 

„Dame, dit is een mooie vraag, bedankt. In deze vraag zit kern. Soms 
stellen de mensen vragen van geen betekenis; dan horen zij zichzelf graag 
praten. Maar waar blijft dan het geestelijk denken? Dit – dat voelt u zeker – is 
weer de moeite waard en plaatst u alweer voor een boek en wel voor ‘Zij, die 
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terugkeerden uit de Dood’. Ja, niet elkeen in het schemerland is onbewust. 
Meester Alcar, meester Zelanus hebben dat schemerland, evenals iedereen, 
eerst moeten betreden, voordat zij de sferen van licht binnengingen. Dit is 
duidelijk, omdat dit land – als wereld – een louteringssfeer is. Een wereld dus 
voor het gereedkomen voor die hogere afstemming en zie, die mensen heb-
ben innerlijk ook nog iets anders. Maar er leven er daar, die eerst ernstig aan 
zichzelf moeten werken. Doch wat is en hoe is eigenlijk dit schemerland? De 
laagst afgestemde mens nu, uit ditzelfde schemerland, heeft alweer contact 
met en afstemming op het land, dat direct afstemming heeft op de sfeer van 
haat; zo diep is nu die sfeer, en ook daarin beleven wij die zeven overgangen! 
Vanzelfsprekend leven daarin ook de mensen, die het geestelijk leven al be-
ginnen te zien. Déze mensen zijn zover om een taak – zoals die van Mozes 
– te vertegenwoordigen. De mens, die de eerste sfeer geheel in zich heeft, kán 
zich niet meer geven voor afbraak. Die afbraak heeft hij nu, door zijn bloed 
in te zetten, overwonnen. Daaruit ziet u, dat Mozes toen nog afstemming 
had op de Aarde, en niet op de eerste sfeer, want deze laatste afstemming 
leeft hier op Aarde als massa nog niet, ook al zijn er miljoenen mensen, die 
wél die geestelijke afstemming bezitten. Anders zag het er op Aarde nu nog 
droevig uit. Maar voor de tijd en de eeuw van Mozes was dit natuurlijk heel 
iets anders; in die tijd kende men Christus nog niet, ook Zijn Liefde niet! 

Begrijpt u het nu, dame, ja? Dan kan ik verdergaan. Wilden de meesters 
echter élke levensgraad van iedere sfeer ontleden, dan zouden zij voor elke 
overgang boeken moeten schrijven, steeds weer boeken. Eerst dan weten wij, 
hoe zo’n sfeer in elkaar zit. Doch als u even doordenkt, weet u het nu ook, 
want de voorbeelden zijn er. Gerhard, de koetsier, uit het boek ‘Zij, die te-
rugkeerden uit de Dood’ is er één van! Hoofdzaak is nu, hoe komen wij úít 
een sfeer? Ik maak me niet dik om de sferen van licht, dames en heren, maar 
wel over de vraag, hoe ik die sferen kan verlaten. Wij mensen willen maar 
hogerop en u denkt natuurlijk, dat de mens uit de sferen van licht daar steeds 
is; hij heeft het immers verdiend? Ik zeg u dan: de sferen zijn meestal leeg. 
De mens, die op weg is, werkt, gaat verder, steeds verder. Alleen de rustende 
mens, de zieken, de mens, die doodmoe is van het vechten, is daar en rust 
even uit, maar gaat opnieuw op weg. Zó is de evolutie voor ons geestelijk 
bestaan. Leuk is dit, vindt u niet? Waarheid is het, dames en heren, ook daar 
luieren ze niet en zitten ze niet op hun eigen kasteel op de lauweren te rusten. 
Ze weten daar, dat ze er nog lang niet zijn en gaan verder. Ze werken, dienen, 
geven de mens raad, zoals ik nu doe en dat is geestelijk werk, met afstemming 
op het leven achter de kist. Dáár kan men u niets anders vertellen! En, geloof 
me, door elk woord dat u van mij krijgt, leg ik voor mezelf fundamenten. 
Mijn huis dáár is reeds een tempel; u allen bouwt eraan mee en u bouwt 
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tevens aan een machtig gebouw voor u en de uwen. Dit heet, eerlijk is eerlijk, 
door mij komt u zover en wij allen komen er door de meesters. Zij kwamen 
er weer door Christus en Christus door God, zodat God toch de winst krijgt, 
maar onze eigen kruimeltjes zijn nu niet meer te versmaden! 

Scheid er nu maar uit met dit bouwen, omdat u dit leven zo mooi vindt en 
omdat gij er nog niets van hebt gehad! Gij staat dan voor uw eigen armoede! 
Héél de ruimte, miljoenen mensen aan Gene Zijde, mannen en vrouwen, 
lachen u midden in uw gezichtje uit, omdat zij weten, dat gíj liever het aardse 
bezit, wat voor hén geen haar heeft te betekenen! 

Neveltjes? Sprietjes? Wolkjes? Druktemakertjes? Wat wilt ge nu nog be-
ginnen, achter de kist? Indien ik wil, dames en heren, kan ik u thans een 
ruimtelijk pak slaag geven en u wordt toch niet boos, omdat ge voelt, dat dit 
de werkelijkheid is en blijft! Sla uzelf, hak in, maak dat ongelukkige „ikje” 
kapot. Ik zeg u – dit hebben de meesters bewezen – ik, daar in de Achter-
hoek, sloeg erop, zélf deed ik het en zie, ik ben veranderd! Ik wil niets van 
deze miserabele maatschappij bezitten. Anderen wel, heel de mensheid staat 
er nog voor open en dit kun je kopen! 

Een menselijke ziel krijg je voor slechts een gulden. Doe je er vijftig cent 
bij, dan krijg je een nog mooiere ziel te beleven, want ook dat is nog te koop! 
En als je het niet wilt geloven, nog dit: ze dansen naakt voor je, voor slechts 
een slordig tientje. Ga erheen en u komt er „verdronken” vandaan, mét iets 
anders en dat, dames en heren, is uw doktersattest en het centje, een bende 
narigheid is het! Nietwaar soms? 

Ik geloof, dat ik er nu ben en ga dus verder! 
Tevreden, dame? Dik tevreden? Dan dank ik u! Maar hebt u gezien, dames 

en heren, hoe mijn geestelijke levenstuin nu straalde? Die bloemen verwelken 
niet! Ik zie er voor vanavond al nieuwe bijkomen. Ik zie er één, die heet ‘Ga 
verder, Jeus van moeder Crisje, ik heet: algehele ontwaking’. 

Die bloem is van „mien eiges” (mezelf) en daar is mijn lieve Crisje blij om, 
want zij krijgt al die bloemen van mij, zolang ik nog hier ben! 

Crisje weet het en ik zal haar laten weten, dat zij mij niet voor niets heeft 
gedragen en gebaard, zó diep was mijn liefde voor mijn moeder! En die liefde 
bracht mij en haar tot Onze Lieve Heer terug en zo kregen wij meester Alcar 
te zien en toen regende het vergeet-me-nietjes, lelietjes-van-dalen en gezonde 
glimlachjes. Dames en heren, er werd geestelijk gekust. Zó begrijpt de mens 
zichzelf en is dit leven eerst volmaakt. Zaligheid is het, want wij allen gaan 
thans één weg en hebben maar één geboorte voor die liefde nodig. Nu staat 
de mens open voor Gene Zijde en kan dit aardse „rotte” bezwijken; ik had 
‘doodvallen’ willen zeggen, maar dat is nu nét een ietsje te veel, want dan 
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slaan wij Moeder Aarde midden in haar lieve gelaat en dat is schandalig, 
want zij gaf ons alles! Hebt u in de gaten, dat je eerst nú kunt dichten en dat 
dit geen zoete koek meer is? Dat dit niets met Sint Nicolaas heeft te maken, 
want was dit wel zo, dan zouden wij zélf ons in zijn zak stoppen. Zó is het! 
Begrijpt ge ook, waarom en waardoor wij nu zo vlug kunnen denken en 
waarom wij hier kunnen praten? Doe er dan ook aan mee, maar maak uzelf 
los van deze maatschappij, zeg gerust: ‘stik’, tegen dit gigantisch slechte van 
deze wereld; gij moogt het doen, want dit is nu uw geestelijk zelfbehoud! U 
kunt horen: ‘Ik ben nog zo jong!’ Of: ‘Wat heb ik nu nog gehad?’ Natuurlijk 
bent u jong en armoedig, want u zegt het zelf, u wílt dit en zo kan datzelfde 
schemerland van zo-even u nu verwachten. Want deze gevoelens verbinden 
de mens met de luizakkerij, het gemak, het stilstaan. Het is het gemis van de 
Grote Vleugelen en die heb je nodig, om in die eerste sfeer binnen te kun-
nen vliegen; daar ben je nu echter vleugellam voor, want dat heb je reeds op 
Aarde bewezen! 

Wel, lieve mensen, denk nu aan uw eigen schemerland. Hoe liever u bent, 
hoe zachter, hoe welwillender, hoe liefdevoller, ga verder nu, des te mooier 
is daar straks ook uw sfeer achter de kist. Nu nog wat bloempjes van Onze 
Lieve Heer erbij en gij zijt „liefde”! En van dát goedje álles en gij laat de mens 
lachen en schreien, belken is beter gezegd! Zag je die moeders al belken? Is 
dit nu niet heerlijk, moeder? Kom dame, schrei toch! Vroeger, toen onze 
goeie Miets, mijn zusje, die nu ook al aan Gene Zijde is, tot mij en de an-
dere broers kwam – wij waren gek op dat éne meisje – zei ik altijd tot haar: 
‘Kreng, kus me ’ns?’ en dan vloog ze mij om m’n hals. En Miets kuste, al zeg 
ik het zelf, best, ook al was ze nog maar veertien jaar. Wij vraten haar op; de 
jongens van Crisje hadden maar één zusje. Vanzelfsprekend kusten wij haar 
allen en Miets moest dat dan maar aanvaarden. Vaders en moeders, kus nu 
eens anders! Wij weten het allemaal, ik haal vanavond uw hart uit uw rib-
betjes, dat kan ook. Als wij dat willen, gebeurt het. Nietwaar soms? Door 
dat gesnauw en gegrauw, dat slaan ook, door die rare tikken, hebben ze ál uw 
mooie gevoel kapot getimmerd en nu kun je niet meer zo kussen als toen je 
aan die eerste kus begon! Waarachtig, daar zitten mannen te belken. Goeie 
genade, meester Alcar, ziet u het ook? Wij krijgen het gevoelsleven van Onze 
Lieve Heer te zien en dat is toch wel de moeite waard! Maar ik moet verder! 
De kus van de meesters voor u, leidende persoonlijkheden, moeders en va-
ders, kinderen, gegroet. Ga er voor altijd en eeuwigdurend aan beginnen! 
Door wat poeder is het rode om uw oogjes – door dat gebelk – zo weer weg. 
Man van zeventig, gij zijt nu weer een kind en dát is hetgeen Christus in ons 
allen wil zien! Eerst nu gaan wij vooruit. Dit is nu geen droge koek, dit is de 
moedermelk van de ruimte!” 
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Nu een vraag van N. van Rossen: „Kan men de stervenstoestand van een 
mens van tevoren waarnemen?” 

Jozef gaat verder en zegt al: „Natuurlijk kan dat, mijnheer. Waarom niet? 
Dat hebben veel mensen van tevoren gezien en mogen beleven, doch dan 
waren ze helderziend. Niet alleen dat men de dood voor de mens kan zien, 
die is ook te ruiken! Ik rook de ziekte van de mens ook. Tussen twee haakjes, 
wat voor een gek woord is dat „rook” nu. Ruiken is beter! Vindt u ook niet, 
taalgeleerden? Ik „rook” het, mijn sigaretje natuurlijk. Ja, je kunt het ruiken, 
dat de mens ziek is, zó sensitief wordt het gevoelsleven nu en omdat ík voor 
veel dingen sensitief was en werd, kon ik dat ook! Ik „ruikte” de kanker ook, 
en dat luchtje was scherp, maar erg zoet, héél zoet was die lucht en bij medi-
amieke mensen rook ik fosfor en dat was steeds raak! 

Wat lacht u? Ik lach ook vanbinnen, want ik ben bezig met roken en rui-
ken, ruikte en geroken te hebben. Is dat wat? En lach nu maar, maar is ruiken 
vrouwelijk? Is dit niet iets voor de wetenschap om dit even uit te zoeken? 
Wij gaan dan meteen door met iets anders, maar, wij allen „ruikten” het ge-
beurde ... en toen had Jakob niets meer te zeggen, hij was „hadstikke dood”!” 

De mensen in de zaal barsten in lachen uit. Ineens ontstaat dat. Je staat 
telkens weer voor iets anders met Jozef, zijn gezegden zijn kleurenrijkachtig! 

Direct daarna zegt hij nog: „En als u nu al het andere er zelf even bij wilt 
halen – waar wij het hier alzo en soms over hebben – ga dan de kerk in, ze-
gen nu dat lijk nog even. Biecht ook even voor de dode man of vrouw en laat 
kaarsen branden. Ga het leven begraven en schrei nog wat, maar eet ná dit al-
les uw zoete koek ook, smoes nog even over de dode en zeg hem welterusten; 
rust zacht, blijf daar liggen tot je wordt wakker geroepen. Dan hoor je al het 
getoeter ook en mag je zelf „amen” zeggen, indien je ertoe in staat bent! Ja, 
waar halen wij dit alles ineens vandaan? Het is er, het is er al te lang, dames 
en heren. Daarover kun je weer dichten, boeken schrijven. Als je vlug leert 
denken, ben je allemaal schrijvers en dichters en ... je hebt nu iets te zeggen, 
de moeite waard is het. Maar, zag je dat er één familielid bij was, die zeven 
borrels dronk om zijn verdriet weg te spoelen en toen op zijn benen stond te 
zwaaien? Lach er gerust om, het is zo! Opnieuw kun je „amen” zeggen! Doch 
toen was het de avond van de dag van de begrafenis, en de mens snurkte, 
hard zelfs, maar God waakte over de „dooie”! 

Als je nu op een bühne stond, kon je heel de wereld aan het lachen bren-
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gen. Dat zou je wel willen. Ik verzeker u, je werd van die bühne gehaald, 
want dit is spotten met een dode! En dat mag niet, want datzelfde lijk kan 
denken! Ja, dat zouden ze wel willen, maar dat is niet zo! Het is allemaal heel 
anders! En dat is maar goed ook, of wij stonden nóg op dat graf, deden mee 
aan zwartkijkerij, droegen zwarte jasjes en gestreepte broekjes en onze vrou-
wen liepen zwaar gesluierd. De kinderen, die nog in de wieg lagen, vroegen: 
‘Zijn die ouwe lui vandaag even gek?’ Gek? ‘Ja, want ik krijg niets te eten, 
mijn moeders melk is verzuurd, zij belkt om grootmoeder en die is er nu niet 
meer, maar waar blijft mijn eten nu?’” 

Gelach; hard lachen wij allen, want zo is het toch? 

Jozef gaat meteen door en zegt: „Nog niet uitgelachen? Ik lees hier alweer: 
„Wanneer is mijn kringloop der Aarde nu volbracht?”” 

Jozef antwoordt: „Als u, dame, alles voor uw leven hier op aarde goed hebt 
gemaakt. Lees nu ál mijn boeken en dat zijn er nu negentien en ge weet het 
heel zuiver. Die boeken wijzen u de weg en gij leert uzelf kennen! Leest ge 
dus, dame? Dan hebben wij die boeken niet voor niets geschreven en ik kan 
meteen nog een ander briefje in handen nemen!” 

Ik lees nu: „Als een kind in de moeder sterft, is dat dan een bewuste toe-
stand voor de ziel?” 

„Dame, dit kan zijn, maar dat is niet altijd zo. Immers, het kan zijn, dat de 
ziel bezig is zichzelf van de psychopathie los te maken en dán beleeft de moe-
der eerst haar miskramen. Dit gebeuren ontstaat door de ziel zélf, omdat het 
gevoelsleven van de ziel en de persoonlijkheid de vrucht vernietigt. Lees ook 
nu de boeken en gij vindt het antwoord op al deze vragen! Al deze disharmo-
nische toestanden vallen onder deze wetten. Vanzelfsprekend geldt dit ook 
voor de ziel, die nu voor het geestelijke leven het moederschap én het worden 
aangetrokken voor de Aarde opnieuw beleeft, doch nu is het bewustzijn! 

En nu vraagt u ook nog: „Ik kan maar niet zuiver voor mij zien, hoe de 
eerste twee cellen het volgende lichaam – op de Maan dus – konden bezielen. 
Maar waardoor werden die nu bezield?”” 

Jozef vervolgt: „Dame, die eerste cellen nu, die op de Maan in en voor 
dat stadium aan het leven begonnen, gaven iets van zichzelf. Net zoveel als 
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gij nu van uw man ontvangt om één of meerdere kinderen te baren. Op de 
Maan waren nog geen kinderen. Doch er werd daar ook gebaard. De bron 
is er nog! Wij geven u niet alles als man, als wij scheppen en u zult baren, 
wij houden onze boom over. Dus, wij gaven iets van onszelf en toen stierven 
wij als cellen. Wij gingen naar de astrale wereld, dat is de wereld voor de 
wedergeboorte. En toen ónze kindertjes als cel groot waren en begonnen te 
paren, keerden wij tot hen terug; zonder óns hadden zij niet kunnen baren. 
Wij waren dus het innerlijke leven voor die nieuwe – door onze kinderen 
gebaarde – cellen! Is het nu duidelijk?” 

„Ja, mijnheer Rulof, ik dank u zeer, het is me volkomen duidelijk!” 

„En nu nog dit, u vraagt ook: „De kringloop der ziel is volbracht, indien 
wij als mens het hoogste organisme hebben beleefd. Maar ik zing niet en kan 
niet zingen. Is dit nu wel iets om voor mijzelf te aanvaarden, dat ik nog moet 
terugkomen, om dat hoogste organisme te ontvangen en te beleven?”” 

Jozef zegt nu: „Dame, ik dank u voor deze vraag. Daar denken toch weinig 
mensen aan. U hebt natuurlijk de avond meegemaakt, toen wij het hier over 
de stem van de mens hadden. Ja? Dan begrijp ik het. U had anders nooit met 
deze vraag kunnen komen, waaruit ik kan opmaken, dat wij toch wel iets 
leren en dit geeft ons te denken! 

En, dames en heren, hoe denkt u er zelf nu over, als u zich die avond nog 
kunt herinneren en de rest niet bent vergeten? Is dit even wat? Hieraan heeft 
u niet gedacht, hè? U hoort het, de mens denkt verder en dat is de moeite 
waard. Wij hadden het toen over de alt en de bas, de tenor en de sopraan en 
ook over de bariton en de mezzo-sopraan en we zeiden, dat de mens die stem-
men door het zuivere vader- en moederschap bezit en dat het niets anders is. 
Wél, u weet het niet? Maar u kunt het weten als u even doordenkt.” 

Na antwoorden hierop vanuit de zaal, zegt Jozef Rulof: „Neen, dame, het 
heeft niets met uw gevoelsleven of met uw bewustzijn te maken. Ook niet 
goed, mijnheer, uw liefde zegt nu niets. Ook uw hersens of uw geleerdheid 
niet, maar wat zegt het probleem zélf? Ik zal u helpen en dan weet u het 
weer. U zegt dan opnieuw: ja, en zichtbaar, hoorbaar, zult ge zuchten. Is de 
stem zó veelbetekenend voor de schepping, dame? Ja, voor de mens wel, want 
als je goed kunt zingen, verdien je geld. Je kunt anderen, die van gezang en 
zingen houden, laten genieten. Maar daar gaat het niet om. Alles gaat om het 
vader- en moederschap. En nu – u komt er toch nooit achter en dit erkent ge 
dadelijk, als u het antwoord op uw vraag van mij en de meesters weet – zeg ik 
u: gij kunt reeds hebben goedgemaakt, dame. Door de eerste graden voor het 
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hoogste ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) kunt gij niet eens 
het allerhoogste beleven. Als ge hebt goedgemaakt, gaat ge aan Gene Zijde 
verder. Een ander probleem is er ook nog. Stel u nu voor, dame, moeder, 
mevrouw, lady, zuster – ja, dat is allemaal ook mogelijk en voor u alleen – 
dat gij nog niet hebt goedgemaakt en gij ook het hoogste organisme nog niet 
bezit, kunt gij het nu dan niet, door uw oorzaak en gevolg beleven? Weer zo’n 
strikvraag, zo’n geestelijke klem, dames en heren. Wat ís het nu, mijnheer 
Berends? U weet het niet en u kunt het ook niet weten. Ik geloof dat geen van 
u het weet. Ik zal het u dan ook maar zeggen. Immers, gij wordt thans naar 
alle hoeken van de Aarde teruggeroepen. Gij komt dus bij Franse, Duitse, 
Engelse en Indische mensen terug. Maar wie van die mensen behoort tot 
het hoogste ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl), bezit het 
hoogste organisme? U gaat dus een versnippering tegemoet en het is nu één 
op miljoenen mogelijkheden, dat ge die stem en dat timbre bezit. Doch het is 
mogelijk, of ... de negers konden niet zingen! Voelt u, waar die éne vraag ons 
nu weer heen voert? Begrijpt u het, dame? Ja? Dan krijgt u alweer een „tien” 
van mij, want eenvoudig is het niet! U kunt denken, moedertje, en het is voor 
hen, die met u te maken hebben, groot geluk, natuurlijk, als zij tenminste 
voor uw gevoel willen openstaan.” 

De dame antwoordt hierop: „Ik word niet begrepen, mijnheer!” 

Jozef: „Dat geloof ik ook! En dat is nu uw narigheid. Is het niet zo, dame, 
moeder? Zo gaan wij allen mank, maar het is uw oorzaak en gevolg. Straks 
beleeft ge aan Gene Zijde uw eigen levensgraad en die begrijpt u en staat voor 
uw leven open. Nu moet ge trachten u toch verstaanbaar te maken. Dit is 
nu ons leven. Velen beleven wat u beleeft, maar u bent héél gevoelig. Ook ik 
ben gevoelig en toch krijgt niemand mij eronder. U probeert in dit leven ook 
staande te blijven, anders was u hier al niet meer! Is u nu tevreden?” 

Dame: „Dik tevreden, ik dank u voor alles!” 

Nu de laatste vraag: „Is bloedtransfusie en het toedienen van moedermelk 
voor een ander kind, als de moeder er zélf niet toe in staat is, gevaarlijk?” 

Jozef zegt: „Over de bloedtransfusie hebben wij het hier al meermalen ge-
had. Ik ga er nu niet zo diep op in, maar ik zeg u, als u hier nog gaarne wilt 
leven, neem dan dat bloed. Maar als u liever vertrekt, weiger dan dat bloed 
te aanvaarden; dan bent u heus geen zelfmoordenaar, of uw lichaam was niet 
ziek. U hoort het al, dame, dit is voor uzelf en is niet slecht, natuurlijk niet, 
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duizenden mensen dankten er nieuw leven aan. U moet alles doen, om uw 
organisme gezond te houden. En wanneer u bloed nodig hebt, en u zoudt 
weigeren, kan geen geleerde u meer helpen en leeft u tegen de maatschap-
pelijke en wetenschappelijke draad in en dat is verkeerd. Van gevaar is er 
dus geen sprake! Ik heb dit al eens geestelijk en kosmisch behandeld en dat 
komt straks in ons boek voor. U zult het dan wel lezen en dan weten, hoe 
u te handelen hebt; voor nu geef ik u dit dus: gevaarlijk is het niet, integen-
deel, het geeft u nieuw leven, het is dé mogelijkheid, om u voor dit leven te 
behouden!” 

Dame: „Maar, u zegt, als u liever wilt sterven, weiger dan.” 

Jozef: „U hoort het nu! Ik zit al aan uw leven en uw vraag vast. Ja, dame, 
als ge Gene Zijde kent en gij hebt leven en dood in eigen handen – zoals ik 
dit nu bezit, maar ook dat is alweer een ander probleem en reeds verklaard 
ook – beslist u wellicht anders en weigert ge bloed tot u te nemen. Maar dan 
moet u kosmisch bewust zijn en dat bent u niet!” 

Dame: „Ik begrijp het al, mijnheer Rulof, en u wordt bedankt!” 

Jozef Rulof zegt: „Nu nog het antwoord op de vraag over de moedermelk. 
Als de moeder voor haar baby geen voeding bezit en weigert de melk van 
een andere moeder voor haar kind te gebruiken – omdat ze aan tbc denkt 
en daarin heeft ze gelijk – ligt hier wel iets in. Toch zegt de dokter, dat de 
moeders, die zo denken, gek zijn en kinderachtig, omdat van tevoren is on-
derzocht, of die melk goed en zuiver is. Wanneer uw baby melk nodig heeft, 
moeders – ik geef u nu meteen het antwoord van de meesters en u zult horen, 
dat zij uw dokter gelijk geven en niet tegen die wetenschappen ingaan – volg 
dan de raad van de dokter op, want hij kan het weten. Hij geeft uw kind geen 
verkeerde moedermelk, hij geeft uw baby gezonde melk – zuiver dus – vrij 
van tbc. 

Maar er is wel iets anders te zeggen. Immers, wij weten het! Ik werd eens 
bij zo’n moeder geroepen, omdat haar man mij kende en mijn boeken las; dus 
voor Gene Zijde openstond. Het kind was niet lekker, het braakte. ‘Wat kan 
het zijn?’ vroeg de vader mij. Eerst werd door meester Alcar een onfeilbare 
diagnose gesteld. Toen zag hij, dat de moeder de oorzaak was, dat de baby 
moest braken. Ik gaf door, wat ik van mijn meester ontving en zei: ‘Hebben 
jullie ruzie gehad? Hebben jullie elkaar de waarheid moeten zeggen? Uw 
vrouw leeft er nóg onder. Haar kif en haar gif is het! Geef het kind gewone 
melk en de stoornis is weg!’ Ze aanvaardden het. Ze namen de proef en het 
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kind gaf niet meer over! Ze hadden echt ruzie gehad en die smart van de 
moeder was het, die het kind kreeg en opdronk; bezieling dus voor de stof, 
die de melk van de moeder voor haar kind beïnvloedde. Die mensen bogen 
zich voor meester Alcar en de stoornis loste op. 

Dame, zo is er zoveel. Maar waar het u om gaat is: kan de baby door het 
drinken van andere moedermelk een ziekte oplopen? U vraagt het zeker voor 
iemand anders? Zeg dan, dat zij dit aan haar dokter overlaat. Zeker is, dat 
ook de moedermelk voor het derde en vierde stadium ziekten bezit, want als 
dáár tbc leeft, bezit de moedermelk die ook, net zo goed als wij te aanvaar-
den hebben, dat daarin kanker en andere ziekten aanwezig kunnen zijn. Ik 
verklaarde dit ook al eens voor het bloed, en zei toen, dat de mens geen tijd 
heeft om die ziekten te beleven, want daarvoor zijn vele levens nodig. Dit 
wil zeggen, dat de melk ook voor het kind geen abnormale verschijnselen 
tevoorschijn kan roepen, want dan moest dit kind, die baby dus, gedurende 
twee- of driehonderd jaar die melk tot zich kunnen nemen. Als dit mogelijk 
was, zouden wij de levensgraden voor de moedermelk pas kunnen beleven! 

Dit is nu een kosmisch antwoord, dame. U hoort het, de meesters zijn in 
staat, om u dit precies te vertellen en te verklaren, want zij kennen het men-
selijke organisme, zij kennen de levensgraden voor het bloed, de ziel, de geest 
en ons gevoelsleven!” 

„Mijnheer Rulof, u bent een openbaring!” 

„Lieve moeder, ik neem het van u. Ik dank u, maar deze bloemetjes gaan 
wéér naar Onze Lieve Heer. Ik, dames en heren, ben nog maar een grote 
sufferd! Tot de volgende week. Gaf ik u iets vanavond? Dan leg ik opnieuw 
het woord aan uw voeten. Ik groet u oprecht hartelijk! Dominees-gezeur is 
er niet bij. Slaap lekker! Vergeet uw bloemetjes niet. Schenk aan alles een 
kleurtje, geef alles in en van uw leven straling, bewustzijn. Heb lak aan al 
dat hemelse getoeter voor uw laatste oordeel. Dat weten hebt ge vanavond 
gekregen en wij hebben – waar of niet – heel anders getoeterd. Dit getoeter 
sust je aanstonds in slaap! Aan de rest begint u morgen! Geluk!!!” 

Vraag van de heer J. Reitsma: „In het wondermooie boek ‘Tussen Leven 
en Dood’ lezen wij, dat Venry en Dectar door sterke wil en concentratie 
zichzelf splitsen, als machtig wapen tegen de zeven hogepriesters van Isis, 
die wel konden uittreden, maar toch op een dood punt stonden. Ook Jeus 
van moeder Crisje, zo jong als hij was, bezat de gaven om zich te splitsen. 
Dit bleek, toen Jeus, zittend op de schoolbanken, zich splitste. Hij was voor 
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een deel in de bossen, terwijl hij toch, op school zijnde, antwoordde wanneer 
hem iets werd gevraagd. De vraag is nu: Wie splitste zich nu, de ziel of de 
persoonlijkheid? Fakirs en magiërs bouwen een tweede persoonlijkheid op. 
Berust dit op dezelfde splitsingswetten?” 

Jozef zegt: „Niet de ziel, mijnheer Reitsma, maar de persoonlijkheid splitst 
zich, want uw persoonlijkheid van nú, is het bezit van uw gevoelsleven door 
miljoenen levens opgebouwd. 

De toestand in mijn jeugd was in handen van meester Alcar. Hij wilde 
dat, niet ik. Ook al hebben kinderen diezelfde verschijnselen, zij dromen 
dan. Voor mij was dit het „beleven” van iets anders, door de wil van de 
meester. U weet thans, hoe de mens in elkaar zit en ik behoef er niet dieper 
op in te gaan. In het oude Egypte wist men veel van deze wetten af, als oc-
culte fundamenten, door henzelf voor die studie gelegd en beleefd. Thans is 
alles anders, omdat meester Alcar ál die wetten in handen heeft. Ik kan dus 
op eigen kracht niet uittreden. Dit is de machtige gave, die meester Alcar in 
zijn eigen handen heeft gehouden, doch die de mens in het oude Egypte zich 
heeft eigen gemaakt, zodat dus die mens door eigen studie zover is gekomen. 
Als u de boeken ‘Geestelijke Gaven’ leest – dat hebt u reeds gedaan – zult u 
al deze mogelijkheden leren kennen en moet het u duidelijk zijn!” 

U vraagt nog verder: „Wilt u ons uw zienswijze mededelen betreffende het 
dogma over de heiligverklaring van Maria door de paus?” 

Jozef zegt: „Dit is echt katholiek. U hebt het gehoord, vele gelovigen na-
men dit niet en het is nu ook mosterd na de maaltijd, maar de kerk heeft 
zo’n stuntje nodig. Wat de meesters ervan zeggen? Dat de katholieke kerk 
Maria niet voor heilig moet verklaren, omdat de paus Maria niet kent. Moe-
der Maria heeft Christus op natuurlijke wijze gebaard en Jozef en Maria 
hadden méér kinderen. Als de kerk die onbevlekte ontvangenis verandert, 
is Maria niet heilig meer? Want hier gaat het om. Dit heeft niets te beteke-
nen, mijnheer Reitsma, niets! Maria is in contact met de Vierde Kosmische 
Levensgraad en moet haar eigen leven voortzetten. Omdat zij en Jozef nog 
afstemming hadden op de stam Israël, daalde Christus in haar leven af en 
baarde zij de „Messias”! Dit is voor Maria als moeder natuurlijk al een Uni-
versele gebeurtenis en hier heeft die heiligverklaring niets mede te maken. 
Zoals gezegd, de katholieke kerk heeft een stunt nodig!” 

Vraag uit de zaal: „Maria baarde dus Christus volgens de wetten van elke 
moeder?” 
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Jozef zegt: „Ja, dame! Maria en Jozef waren als man en vrouw in staat om 
kinderen te baren en Christus is door de scheppende en barende organismen 
op Aarde teruggekeerd en dat is reeds goddelijk. Wat wil de kerk er nu nog 
bijmaken? Dat verhaaltje dus van de kerk gelooft geen mens meer, die even 
doordenkt. En dát is nu het heilig-zijn van de kerk. Onbevlekt ontvangen ... 
is voor de kerk iets heiligs en zou goddelijk zijn? Kun je daar nog overheen? 
Ziet u, zo heeft de kerk zoveel heilig verklaard en het is niets anders dan 
eigen maaksel, het onbewuste van de kerk en de knuppel achter de deur van 
de biechtstoel! Als dat er niet meer was, liepen er nog meer mensen uit de 
kerk, want dan wordt het te gewoon, té echt menselijk. En dát is het, maar 
de kerk wil hier nog niet aan! Lees het boek ‘De Volkeren der Aarde’ en gij 
weet het. Voor de meesters is alles doodeenvoudig en ook voor ons, omdat 
die wetten ook de onze zijn. Nietwaar, wij zijn vader én moeder, ook Jozef 
en Maria waren het! Waarom zegt de kerk niets over de zusters en broers van 
Christus? En geloof me, ik heb dat gezien, meester Alcar bracht mij tot die 
werkelijkheid, er waren broers van Jezus ... die sufferds waren; ook zij hebben 
hun eigen levens nog tot het ruimtelijke bewustzijn te voeren en ook dit is 
alweer doodgewoon! 

Ik ga verder met de volgende vraag. Mijnheer Berends zoekt het weer in 
het ‘Ontstaan van het Heelal’ en vraagt: „Volgens natuurkundigen oefent 
de Maan een zekere invloed uit op de verschillende natuur- en levenspro-
cessen, onder andere op eb en vloed, slaapwandelen, ongedurigheden, enz. 
enz. Voorts heeft de praktijk in de landbouw uitgewezen, dat men beter kan 
zaaien bij opkomende maan dan bij afnemende maan. Het suikerriet, ge-
sneden bij opkomende maan, heeft een hoger suikergehalte dan het riet, dat 
men afsnijdt bij afnemende maan. Nu mijn vraag: Komt die beïnvloeding 
van de maan zelf, of is het voor honderd procent beïnvloeding door de terug-
gekaatste stralen van de zon? Indien dit laatste het geval is, zit er dan niet 
een zekere waarheid in de bewering, dat de astrologen gelijk hebben, als zij 
zeggen, dat het Universum de mens kan inspireren en dienen en dat ook de 
planeten een zekere invloed bezitten op mens, dier, plant en bloem, het leven 
van Moeder Natuur? Wordt die kracht – elk met een andere golflengte, een 
andere potentie en een andere invalshoek – toch opgevangen?”” 

Jozef begint met: „Hoe is het mogelijk, mijnheer Berends, wat is een in-
valshoek? Als u mij dat kunt verklaren, ga ik verder! Hebt u dit zomaar uit 
uzelf? Ik voel en weet, wat u van mij verwacht en ik zal u antwoorden. In de 
eerste plaats, de Maan heeft invloed op al het leven van Moeder Aarde, doch 
niet geestelijk, maar alleen lichamelijk en dit kunt ge aanvaarden. Daarin 
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hebben dus de astrologen gelijk. Doch het innerlijke leven voor de mens en 
het dier, alles dus, moet zich het leven als evolutie door het vader- en moeder-
schap eigen maken en hier hebben wij de Maan niet voor nodig. Dat voelt u 
dus? Dan kan ik verdergaan. Wij maken dit dus niet verder af. Maar, vroeg 
ik u enige tijd geleden reeds, toen wij het over astrologie hadden, kán stof, 
graniet, grond, u bezielen? Alleen nu door de uitstraling van de Maan? Ja, 
als het om uw lichaam gaat, niet geestelijk dus, want, in het oude Egypte 
hebben wij de mens door de stralen en de krachten van en door de Maan 
genezen. De Maan kreeg die krachten weer van de Zon, doch dat wisten wij 
toen in die tijd nog niet! U leest daarover in de boeken ‘Geestelijke Gaven’! 

U hoort het dus nu al, mijnheer, als u het over dat suikerriet hebt: dit is 
mogelijk. Rudolf Steiner gaf ook het voorbeeld en deed veel voor de boeren. 
Dat riet en al het andere leven is door de Maan als stuwende energie te bezie-
len en dus opkomende maan is stuwend. Dit is mijn antwoord op deze vraag! 
Het is dus heel eenvoudig: als de wetten spreken en u ze aanvoelt, zoals de 
boer dit doet, is die Maan-bezieling groei, bloei. En wat nu, mijnheer Be-
rends, waarom nu? Ik kan u thans een ander antwoord geven, omdat nu het 
suikerriet zelf aan het woord is. Weet u het ook? Er is nu iets, dat ons het ant-
woord geeft en dan staan wij voor het opkomende, het geven van de Maan-
krachten en het afgaande, het verdwijnen van die kracht, wat het suikerriet 
ons nu zal verklaren. Ik zal u vertellen, wat het suikerriet zegt: Ik breng 
mezelf in slaap bij opkomende maan en houd dus nu mijn suikergehalte vast. 
Nu komt de bezieling van de ruimte tot mijn leven, houd ik mijn zielekracht 
en geestelijke stuwing vast; bij afnemende maan geef ik mij volkomen, wat 
baring en schepping is. En omdat ik door de Maan mijn ziel kreeg, reageer 
ik op mijn Moeder en u als mens ziet nu het verschijnsel!” 

Berends zegt: „Uw antwoord is wonderbaarlijk, mijnheer Rulof.” 

Jozef: „Dank u, mijnheer, u hoort het, ik ben een kosmisch ziener én in-
strument, u beleeft nu, dat het suikerriet tot mijn leven en bewustzijn sprak. 
Is het geen wonder? Ik geef u dus de bewijzen, dat het geen kletspraat is, als 
de meesters zeggen: ‘Wij zijn één met al het leven van God!’” 

Nog zegt Berends: „Een openbaring is het!” 

Jozef geeft hem nog: „Maar van een invalshoek heb ik geen begrip, mijn-
heer, en dit heeft er ook niets mede te maken. Daarom begon ik er mee en 
wist meteen, dat dit woord ergens anders vandaan komt en niet van uzelf kan 
zijn, noch van mij; in onze boeken vindt u het niet! 
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Dus, Berends, de Zon geeft licht en kracht aan de Maan. Rudolf Steiner 
en al die mystieke groten wisten niet, dat de ziel van al het leven op aarde, 
ook dus voor de natuur, voor het water en daardoor voor eb en vloed boven-
dien, op de Maan werd geboren. Hierdoor kan de Maan haar eigen leven 
dus lichamelijke krachten schenken. Doch de kracht voor de geest moeten 
wij door onze inzet verdienen en ons eigen maken! Is dit nu niet eerlijk en 
héél iets anders dan de astrologen ervan denken? Ze zijn er dichtbij en er toch 
glad naast! 

Maar, Berends, slaapwandelen en ongedurigheden hebben niets met de 
Maan te maken, dat zijn reeds menselijke verschijnselen en deze behoren ons 
karakter toe en niet de Maan! Ook duidelijk? U ziet het nu, u verbindt het 
persoonlijke voor de mens met dat van de ruimte, de Maan, en dat is niet 
mogelijk, omdat wij op de Maan slechts het vis-bewustzijn hebben beleefd en 
niets anders! Ook duidelijk nu?” 

Berends: „U bent een groot wonder en ik ben u zeer dankbaar!” 

„Merci, mijnheer, dan ga ik weer verder. Of zijn er nog vragen over dit 
onderwerp? U hoort het, dames en heren, u krijgt zomaar kosmische ant-
woorden en deze komen allemaal vanzelf ... probeert u het ook eens? Nog 
dit en nu hoort ge opnieuw, dat de wetten zélf willen spreken, want de slaap 
zegt nu: ‘Ik wandel nooit, de mens is het, die door mij wandelt, maar dan ligt 
de mens met mij – als levenswet voor het organisme – overhoop!’ Is dit even 
iets moois? En wij, dames en heren, kunnen alweer ja en amen zeggen, want 
slaapwandelen is niets anders dan overspanning van de persoonlijkheid! De 
slaap kan niet wandelen, wij zijn het! Ik dank u, schone slaap, als de geleer-
den dit van u konden aanvaarden, waren wij een stuk verder en zaten ze hier 
eerbiedig te luisteren.” 

Iemand uit de zaal vraagt nu: „Er bestaat dus geen genade voor het ont-
vangen van goddelijke gaven?” 

Jozef zegt: „Neen, moeder, dame, die bestaat voor niets! Wij mensen moe-
ten ons alles eigen maken. Was u hier, toen wij het over de menselijke stem 
hadden? Ja? Dan begrijpt u het zeker.” 

Dame: „Ik begrijp het nu en aanvaard het, omdat dit voor mij de enige 
rechtvaardigheid is, want anders kreeg de éne mens alles en de andere niets 
en dat kan God niet goedvinden. Maar ik las het woord „genade” toch in 
uw boeken!” 
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Jozef zegt: „Dat is waar, daarin spreekt meester Alcar nog over genade, 
maar dat is gezien vanuit het menselijk denken. Waar wij het nu over hebben, 
behoort reeds tot de kosmologie en nu moeten wij ál die gaven eerlijk en door 
ons bloed ervoor te geven, verdienen!” 

Vraag van M. Schuling: „Mijnheer, wanneer ik in het boek ‘Door de Greb-
belinie naar het Eeuwige Leven’ lees, sta ik voor de vraag: als soldaten en 
burgers tijdens bominslag en dergelijke sterven, hoe staan zij dan tegenover 
deze wetten en deze zin uit het boek?” 

Jozef zegt: „Wanneer u door een bominslag of een ander ongeluk uit het 
leven wordt gerukt, is dit voor u een gewoon sterven, doch nu, vanzelfspre-
kend door een schok. Maar het beleven van Theo uit het boek ‘De Grebbeli-
nie’ nu, is zuiver geestelijke wetenschap. Hij wilde dit beleven en nu staat de 
menselijke „wil” ingesteld op het gebeuren. Uw wil is daarvoor in slaap, dus 
ú beleeft dit niet en u kúnt het ook niet beleven.” 

Vrager: „Het is me al duidelijk, ik dank u hartelijk.” 

Jozef zegt nog: „Alles, wat wij door onze bewuste „wil” doen en met onze 
geest, dus voor het leven aan Gene Zijde willen beleven, gebeurt ook en dat 
is ook voor ons leven op aarde. Maar wat niet bewust is door onze wil, kan 
bovendien niet reageren; dit moet duidelijk zijn!” 

Vraag van de heer Reitsma: „In de sleutel tot de boeken ‘Maskers en Men-
sen’ lezen wij, dat René en Frederik – dat is de waarheid en de liefde – onaf-
scheidelijk samengaan. Maar Frederik voelt zich één met Anna, het weten. 
Als men voelt, dat Frederik de sterke magneet is en zich stoffelijk met Anna 
kan verbinden en er toch iets in hem weigert, en hij hiervan zegt: ‘Dán zou ik 
mij moeten splitsen en dat kan ik terwille van René niet doen’, komt de vraag 
in mij op: welke sleutel hanteert Frederik hier? Immers, al het leven van God 
evolueert en dijt uit door splitsing. Wie weigert zich te splitsen, parasiteert, 
zoals meester Zelanus en u steeds zeggen. En dat is mij niet duidelijk.” 

Jozef: „Mijnheer Reitsma, bedankt voor deze vraag, zij is de moeite waard. 
Allereerst dit. Anna is niet het „weten”, maar de volle natuurlijke, moeder-
lijke overgave voor en in de mens. Duidelijk? Dus niet het weten, want dat 
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heeft Anna nog niet bereikt, maar, als u die eigenschappen bezit – en die 
bezit de krachtige persoonlijkheid van Anna – gaat u steeds verder en krijgt 
u de liefde en de waarheid vanzelf! En dat zijn Frederik en René, doch wat 
zij aan gevoel bezitten, moet ook die Anna uit ‘Maskers en Mensen’ zich nog 
eigen maken. Maar wat zijn deze drie boeken machtig, als je nu even hoort, 
wat er al zo in staat. Is het niet waar, mijnheer Reitsma? 

En nu uw volgende vraag. En dit begrijpt u dan ook, als ik u zeg, dat Fre-
derik en Anna te oud waren om te scheppen en te baren; aan het eind van het 
boek krijgt u ongeveer de leeftijd te zien van beide mensen en dit was dus niet 
meer nodig. Dat ging dus even om de lichamelijke liefde, doch daarvan zei 
Frederik: ‘Als ik me zou splitsen, voelde ik René niet meer en dat mag ik niet 
doen.’ En dat is waarheid, hij had dan Anna volkomen beleefd en daardoor 
niet meer zo diep René, omdat in dat geval zijn gevoel werd gesplitst, liefde 
was geworden, waardoor hij zijn gevoel met Renétje vanéénscheurde!” 

Reitsma: „Ik begrijp het, maar dát had ik er nog niet uitgehaald.” 

Jozef: „Zo is het echter. En ongelooflijk schoon en waarachtig, omdat 
Frederik dit wist, voelde en onderging, doch de hulp voor René hierboven 
stelde, omdat zij beiden – hij en Anna – gééstelijk liefhadden! Maar Frederik 
hanteert de „Golden Key of Life”, de gouden sleutel voor de mens – René; 
die sleutel vóór en ván de ruimte, het Leven, de ontwaking, dus geestelijke 
wetenschappen voor de mens! Frederik zinspeelt hier dus op de hogere liefde 
en wil die met Anna beleven, zij zijn al één in alles, ze begrijpen elkaar. Ja, 
over ‘Maskers en Mensen’, deze trilogie, kun je nog tien boeken schrijven. 
Het zijn de mooiste boeken, die wij als geestelijke romans hebben geschre-
ven. Meester Zelanus zegt daarvan: Die van mij zijn er nog maar kinders bij, 
zelfs ‘De Kringloop der Ziel’, hoewel dit boek machtig is, door elkeen prach-
tig wordt aangevoeld en is gewild, maar de ‘Maskers’ zijn universeel diep als 
menselijke boeken en daarom zo ongelooflijk schoon! Omdat de ‘Maskers 
en Mensen’ de menselijke persoonlijkheid ontleden en voor de mens ál de 
„Maskers”, kreeg dit werk van de meesters geen tien, maar van meester Alcar 
en de hoogste meesters een honderd ... en dit is nu te begrijpen. Bedankt voor 
uw vragen, mijnheer Reitsma!” 

De vraag van mijnheer M. Dahmen is: „Meermalen heb ik u horen uiten: 
voor mij heeft uit de Bijbel alleen datgene waarde, hetwelk Christus zélf 
heeft gezegd. Eveneens leerde u ons meerdere malen, dat God door Zijn 
onuitputtelijke liefde niemand kan verdoemen. Wanneer ik echter de woor-
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den van Christus en meer speciaal Zijn gelijkenissen bestudeer, dan kom ik 
toch steeds meer tot de conclusie, dat al die gelijkenissen op één punt een 
opmerkelijke overeenkomst vertonen, te weten de absolute scheiding tussen 
„aangenomenen” en „afgewezenen”, hetgeen overduidelijk blijkt uit bijvoor-
beeld: De vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Het goede en het kwade zaad 
op de akker. De reine en de onreine vissen, enz. enz. In deze gelijkenissen 
wordt onmiskenbaar geleerd, dat onder andere de schapen, de wijze maag-
den, het goede zaad en de reine vissen verzameld worden tot ingang in de 
heerlijkheden Gods, doch de bokken enz. enz. verzameld worden ter totale 
vernietiging in het vuur. Christus waarschuwt dus zélf voor de te verwachten 
uitsluiting, vernietiging, verdoemenis. Kunt u mij een opheldering geven, 
wat er van waar is, ik ben zoekende!” 

Jozef is ineens een ander mens, als je hem zo ziet luisteren en denken. Hij 
zegt: „Mijnheer Dahmen ... gelooft u, dat Christus het hoogste vertegen-
woordigt in het „Al”?” 

„Ja, natuurlijk!” 

„Welnu, als de meesters – mensen nog uit de sferen van licht – al geen 
onwaarheid meer kunnen spreken, omdat zij de waarheid kennen en zij zich 
deze hebben eigen gemaakt, omdat zij de werelden ervoor hebben bereikt, 
dan gelooft u dit ook?” 

„Natuurlijk.” 

„Kan Christus, die vanuit het goddelijk bewuste „Al” naar de Aarde kwam, 
dan een dergelijke onzin vertellen en dat aan de mens op Aarde geven?” 

De man zegt: „Maar wat dan?” 

Jozef: „Wat dán? Dat hebben de Bijbelschrijvers verprutst en erbij gemaakt. 
Ze hebben Christus zoveel in Zijn mond gelegd dat Hij nóóit kan hebben ge-
zegd. Neem bijvoorbeeld het gebeuren in Gethsemane. De apostelen sliepen, 
Christus was alleen, doch de Bijbelschrijvers zeggen, dat Christus zuchtte: 
‘O, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan!?’ Maar wie heeft dit 
gehoord? Wie heeft Christus deze woorden horen uiten?, vraag ik nu. Kan 
Hij dat hebben gezegd? Van wie hebben de Bijbelschrijvers dit dus? Ziet u, 
zo zijn er vele verkeerde beelden over God en de wetten, die ze Christus in 
de mond hebben gelegd. Kán Christus onzin hebben verteld, Hij, die een 
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goddelijk bewuste is? Of moeten wij nu aanvaarden, dat Christus een onbe-
wuste was? Wat is thans meer aanvaardbaar? Dat van de Bijbelschrijvers of 
van Christus?” 

„Dat van Christus natuurlijk!” antwoordt de heer Dahmen. 

Jozef zegt nu: „Ziet ge, mijnheer Dahmen, daar wilde ik u eerst hebben en 
nu staat ge voor de kletspraat van de Bijbelschrijvers. En dat waren mensen, 
mensen, die voelden als gij nu, en als allen, die de wetten niet kennen, doch 
ze nu door de meesters krijgen verklaard. Hierover heeft Christus gezegd: 
‘Er zullen er komen, die meer zullen verklaren dan IK.’ En dat zijn thans 
de meesters, die hun wijsheid door mij tot de Aarde brengen. Wat Paulus 
voor zijn tijd te beleven kreeg, was nog onbewust, omdat hij geen geestelijk 
contact had. Nu doen de meesters het op eigen kracht, want zij kennen de 
wetten. Of ook nu werd alles weer bezoedeld en verdraaid, doch dat hebben 
zij nu voorkomen! 

En nu verder: wat zijn nu die dwaze maagden? Dat zijn de prostituees, de 
vrouwen, die geen moeder willen zijn. Maar ook zij worden niet verdoemd. 
Wat zijn onreine en reine dieren? Inktvissen en slangen, stinkdieren, luisjes, 
vlooien, kortom al het ongedierte, dat geen hemelen kan beleven en waar-
voor wij de wetten thans verklaren! Wat is een zuivere vis? Die wij kunnen 
eten! De rest in de wateren en ook het leven van het land, is en blijft naschep-
ping en dat begrepen die schrijvers niet. Toch heeft Christus zo nu en dan 
de reine klaarte nog op Aarde kunnen brengen, doch nú is het Zijn woord en 
dat woord konden ze niet verhaspelen. Er leven dus nog miljoenen wijze en 
dwaze maagden op aarde, u kent ze nu! En dat van het goede en het kwade 
zaad op de akkers, voert ons terug tot de mens. Dat is de mens, die hartstocht 
wil beleven en niets anders en zijn zaad verknoeit! Of wilt ge, dat Christus 
het had over het „onkruidje”? 

En dit is voor u nog waarheid? Nog een gelijkenis van Christus? Indien u 
de boeken niet kunt aanvaarden, staat u stil en kan ik u niet helpen. Ook 
dit is de goddelijke waarheid: Christus is niet op Golgotha bezweken en riep 
niet: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?!’ Dat is kletspraat. 
Wij deinzen voor geen dood terug en nu Christus? Wij twijfelen niet meer 
aan God; Christus dan wel? Kan dat? Is dat zo? Ik zeg u, ze hebben Christus 
met al die woorden niet alleen onttroond, maar Hem opnieuw aan hun kruis 
geslagen. En dit is het, de waarheid! Zij nu maken opnieuw van een goddelijk 
bewuste een zielig mens en dat bestaat niet, dat nemen wij niet, Christus is 
voor ons groter! De Bijbelschrijvers en uw dominee hebben Christus gesla-
gen, getrapt, maar nogmaals, als u dit niet kunt aanvaarden, houd u dan uw 
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Bijbel, want dan is, wat wij verklaren, niet voor uw denken en voelen. Eerlijk 
is eerlijk, wij doen u niets. Als u goed luistert, doen wij meer dan uw domi-
nee, want wij verklaren u de wetten. Als u dit niet kunt geloven, mijnheer, ... 
straks achter de kist krijg ik gelijk, nú kan ik u niet helpen! 

Mocht u interesse hebben om met Bijbeldeskundigen te praten, er zijn er 
onder deze toehoorders, die de Bijbel kennen; zij hebben hun levens ingezet, 
om tot het weten te komen. Maar begin eens met hen? Dáár zit mijnheer 
Thijs de Groot, dáár Arie den Heijer. Zij bezitten een Bijbelkennis, die uw 
professoren – theologen – niet bezitten! Ik heb de Bijbel nooit gelezen, ik 
mocht de Bijbel niet lezen. Maar ik zet u voor elke wet, ook voor de Bijbel, 
vast, omdat ik de schepping ken en nu eerst goed begrijp, wat de meesters 
hebben gewild – of ... de Bijbel had ook mijn leven volkomen gekraakt en 
dat was de bedoeling niet, dus dit hebben de meesters voorkomen! Lees de 
boeken en kom dan terug. Gij hebt dan de wijsheid ín u, om de Bijbel te 
ontleden en dan ziet ge alles anders. Nu krijgt ge de waarachtige Christus te 
beleven! 

Ik ga verder met een vraag van Berends: „Op de planeten” – u hoort het, 
mijnheer Berends krijgen wij niet van zijn planeten weg – „en voor de over-
gangsplaneten, toestanden dus, waarin de hoogste toestand van de eerste, de 
laagste van de tweede overgang is, wordt het organisme steeds volmaakter, 
tot Moeder Aarde ook in het proces wordt opgenomen, om dát te ontvangen, 
waarvoor zij geschikt is. De gevleugelde diersoorten worden op de Derde 
Kosmische Graad – de Aarde – geboren en niet op de eerste of tweede. Welke 
levenswetten van de natuur zijn dit, of is dit het hoogste kosmische bewust-
zijn voor de gevleugelde diersoorten? Vindt men de gevleugelde diersoorten 
op de vierde, vijfde en hogere graden terug?” 

U hebt hiermee vele vragen gesteld, mijnheer Berends, en nu begrijp ik 
ook, waarom de mensen, die hier voor het eerst komen, zeggen: ‘Die lui daar 
zijn hartstikke gek.’ Want waarover u vraagt, begrijpt dat gevoelsleven nog 
niet.” 

Berends zegt vlug: „Dan moeten ze de boeken maar lezen, dan begrijpen 
zij het ook,” waarna Jozef, Berends weer geeft: „Dat is waar, maar ú moet 
geen honderd of duizend vragen tegelijk stellen, om er maar één antwoord op 
te krijgen, want dit omvat een dik boek en dat zal ik u bewijzen!” 

De tweede vraag is: „De substantie van de Aarde verschilt met die van 
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andere planeten. Ligt dit verschil in werking in het Heelal, waarvoor ze hun 
eigen taak moeten afmaken?” 

Derde vraag: „Komt het klimatologische verschil door de plaats, die de 
planeten ten opzichte van de Zon in het Heelal innemen?” 

Jozef zegt: „Eerlijk is eerlijk, mijnheer Berends kan denken, ook al verhas-
pelt hij verschillende dingen, hij is bezig en wil zich ruimte eigen maken! 
Daarvoor mijn dank, Berends. Nog dit eventjes, geef deze ruimte óók aan 
uw karakter en ik maak een prachtadept van uw leven en persoonlijkheid. 
Wilt u dit niet, dan moet u het zelf weten. Ik zeg u steeds weer, als de mens 
liefde heeft, staan de meesters voor uw leven gereed of ge loopt u straks toch 
te pletter. Mevrouw Berends, is hij erg lief?” 

Berends: „Daar hebben wij het nu niet over!” 

Jozef al gereed: „Dat zal wel, maar je zou zo zeggen. Doch ik hoop, dat u 
mij wilt begrijpen, het is tenslotte voor uzelf.” 

Berends: „En daar zijn wij dankbaar voor!” 

Wij zien Jozef ineens veranderen. Het ongelooflijke contact, dat hij als 
instrument van de meesters bezit, horen wij verstoffelijken, als hij zegt: „Wil 
ik u de planeten en hun overgangsstadia verklaren, Berends, dan zou ik thans 
met u een kosmische reis moeten maken en dit kan niet. Zoveel vragen stelt 
u echter door deze paar zinnen. 

Maar naarmate het leven zich ontwikkelde – dus van de Maan af verder-
ging – groeide het organisme en dijde uit! Op Mars al beleven wij gevleu-
gelde diersoorten, waarvan de wetenschap nog geen wet kent en waarvan dus 
later bewezen moet worden, wie er gelijk heeft. Maar al het leven komt voort 
uit de wateren en gaat verder en hoger. Eerst op aarde kreeg het dierlijke 
leven die zelfstandigheid en dit is de ruimte voor ál het dierlijke leven en dat 
kunt ge nu begrijpen. Is het nu duidelijk, Berends?” 

„Ja, mijnheer Rulof, ik begrijp het!” 

„De substantie nu voor de planeten is anders dan die van onze Aarde, 
omdat elke planeet voor dit Universum een eigen taak heeft te vervullen, 
hetgeen Moeder Aarde bezit voor het vader- en moederschap van de mens. 
En dit is nu het verschil, doch dit beleven de planeten voor de verdichtings-
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wetten, welke door de Zon tot het bewustzijn worden gevoerd. Een planeet, 
die verder van de Zon is verwijderd, kán die verdichting niet bezitten en dit 
kan ik u thans bewijzen. Maar waardoor?” 

Een dame in de zaal antwoordt: „Door het gevoel en het bewustzijn.” 

„Ja, dame, u bent er wel dichtbij, maar dat is het toch niet!” 

„Door de graden voor het lichaam en de stof, mijnheer Rulof,” zegt er een 
heer. 

En Jozef zegt: „Nee, mijnheer, ook u bent er glad naast. Berends, wat weet 
u er nu van?” 

„De ziel van de mens en het leven van de Aarde?” 
„Nee en ja, maar dat is het niet! Waardoor kan ik u thans bewijzen, dat 

de substantie voor het Universum, door de Zon wordt bepaald, dames en 
heren?” 

Verschillende stemmen tegelijk: „Door de Zon!” 
Jozef zegt: „Niet allemaal tegelijk. Dat van de Zon bedoel ik niet, dat heb 

ik al gezegd. Maar waardoor kan ik dit nu pertinent als bewijs aantonen en 
dat ik dus gelijk heb, als ik zomaar de wetten verklaar? Begrijp goed, thans 
spreekt weer het leven zélf en dat verklaart mij deze wetten. Wat is het? U 
weet het niet? Dan zal ik het u zeggen en dan kunt ge weer ‘ach, ja’ uitroepen, 
zo doodeenvoudig is het. Luister nu: het leven zegt: ‘In de prehistorische tijd-
perken was ik als Zon niet zo sterk, hoe zag toen mijn leven op aarde eruit?’” 

Berends: „Mijn hemel, nu weet ik het.” 

Jozef: „Dat dacht ik ook, nietwaar soms? Toen bezat de Zon die kracht 
nog niet van nu en zag het leven van Moeder Natuur er ook anders uit. Het 
was groter, maar niet zo sterk als nu het leven is. Moeder Aarde moest een 
boom, stof, graniet, nog beleven en dit is nu het antwoord op uw vraag. 
Want wat nu van de Zon is verwijderd, bezit niet diezelfde substantie. Dit is 
het goddelijke antwoord, mijnheer Berends, en daar kunt ge uw hoofd voor 
buigen.” 

Berends: „Het is enorm, ik ben u zeer dankbaar!” 

Jozef zegt nog: „En wat nu het klimatologische verschil betreft, dat moet 
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u thans duidelijk zijn. Het noorden en het zuiden, het westen en het oosten 
bezitten hun eigen klimatologische werking en dit is waarheid!” 

Berends zegt tegen Jozef: „U bezit de wijsheid van honderd universiteiten. 
Dat zeg ik u en dat zeggen hier alle mensen. Wij buigen ons, dat weet u ze-
ker, want dat hebt u verdiend!” 

Jozef: „Ik dank u. Alleen door het hoofd te buigen – als u dat ook kunt – 
kan het leven tot uw persoonlijkheid spreken en dan weten miljoenen men-
sen alles van God af en begrijpen ook – nu krijgt mijnheer Dahmen nog 
even een stootje – wat van de Bijbel waarheid is, of kletspraat. Dit weten had 
Christus de mens willen schenken en daarom zei Hij: ‘Er komen anderen, 
die meer zullen verklaren dan IK.’ Dit is waarheid, want de mens, die, in 
de tijd, toen Christus op aarde was, de sferen van licht reeds had bereikt, 
spreekt thans door ons en dat is Universeel contact; daarover leest u alles in 
de boeken!” 

Vraag van Zwaantje Dreckmeijer. Jozef begint: „Mijn hemel, moeder, 
vrouw, zuster, wat hebben ze u een rare naam gegeven, was er niets anders?” 

De vragenstelster, een verpleegster, zegt: „Ik vind het goed, waarom zo 
vreemd?” 

Jozef: „Dreckmeijer? Is dat iets van drek, stoffige boel soms, kunnen ze de 
mens niets anders geven, met die naam loop je nu je hele leven rond. Net als 
bij ons een dame op de trap. Ze heet: Treurniet! En de naam Naaktgeboren 
is er ook nog. Maar daar gaat het nu niet om, wij moeten de vraag beant-
woorden en ik lees nu: „Op een inwijdingsavond van meester Zelanus, is er 
gezegd, dat lumbaalpunctie, dit is aftapping van ruggenmergvocht, afbraak 
is. Wilt u mij daarover een verdere uitlegging geven?”” 

Jozef zegt: „Zuster, u weet zeker nog, dat meester Zelanus het had over het 
gevaar van deze punctie, die een marteling is en gevaarlijk wordt, wanneer 
de dokter ernaast is. Er kunnen dan verlammingen ontstaan, waarover de 
geleerden schrijven, zélf dus naar voren brengen, wat verkeerd en wat goed is. 
Meester Zelanus zegt thans tegen mij, dat er toen werd gevraagd: ‘Is dat wel 
goed, want je hoort daar zoveel verkeerds over.’ En ... het is waarheid. Vele 
doktoren komen ervan terug. Ze hebben de mens gepeild, maar ze stelden 
niets vast, want ook de mogelijkheid om een diagnose te stellen is nog zéér 
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klein. Toch waagden ze het maar en nu krijgen die patiënten soms verschrik-
kelijke gevolgen te beleven. Is dat niet zo? U moet die zieken maar eens 
horen. Er kunnen verlammingen ontstaan, indien de chirurg het menselijk 
evenwichtscentrum voor het organisme en het centrale zenuwstelsel raakt. 
Dit is het gevaar voor de mens. Nu wilt u van mij weten, wat zij ervan kun-
nen maken? Dat is de bedoeling niet, want dan moet ik diagnoses stellen en 
dat doen de meesters niet meer. Wel worden de mogelijkheden verklaard als 
de „wet” van en voor het organisme. Voor een bepaalde ziekte, bij overspan-
nen toestanden het meest, wordt deze behandeling toegepast. Dat weet u, 
want u hebt er als zuster mee te maken. Maar is dit algehele afbraak? Heeft 
meester Zelanus dat gezegd? Hij zegt: Indien de dokter ernaast is, ontstaan 
er funeste gevolgen, want ... deze behandeling is dan niet universeel. Dit 
betekent, dat de doktoren nog niet kunnen zeggen, of zij door die behande-
ling de diagnose kunnen vaststellen en zo is en blijft het dus nog gezoek! De 
universele diagnose is nu waarheid en dus wetenschap. Dit behoort nog altijd 
bij het „behandelen” van een zieke en wil ook niets anders betekenen! 

U vraagt nog: „Na elke oorlog worden er meer jongens dan meisjes gebo-
ren!” Doch was u er een vorige keer niet bij, toen wij het daarover hadden? 
Ook in ons blad ‘Evolutie’ is dit verschijnsel verklaard. Maar u weet het in-
eens: Moeder Natuur herstelt zichzelf. Het moederschap van en voor Moeder 
Aarde zorgt ervoor, dat wij kunnen baren en scheppen, of ... de schepping 
– onze evolutie – stond stil. Moeder Aarde – dus als moeder – zorgt hier-
voor, en dit is voor de geleerden de „natuur”! Tevreden, zuster? Ja? Dan ga 
ik verder.” 

Mevrouw Vasse vraagt: „Mijn dochter heeft u zondag voor het eerst in 
Diligentia gehoord. Zodra u begon te spreken, kreeg zij een vreemde gewaar-
wording en zag zij in en om u heen een dicht waas. Haar vraag is nu: Hoe 
kan men weten, of men door een intelligentie beïnvloed wordt?” 

Jozef zegt: „Zij wil dus van mij weten, of zij het goed heeft gezien en of dat 
van Gene Zijde af is geschied? Dan zeg ik haar, dat zij eerst de boeken ‘Gees-
telijke Gaven’ moet lezen, waarna zij zal begrijpen, wat er daar kan gebeuren. 
Ik weet niet, wat zij zag en of zij dat gebeuren gezien heeft. Maar in dat waas 
is er iets bezig en te zien, want in die toestand komt meester Zelanus. Doch 
meestal is het dan reeds gebeurd. Vele mensen zien op die zondagmorgens 
iets gebeuren en allen hebben hun eigen belevenissen en zien licht. Laatst zag 
iemand, dat het om mij heen verduisterde en zij zag, dat meester Zelanus 
heenging. Dit is de waarheid, want meester Zelanus trok zijn persoonlijkheid 
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en zijn licht terug en ging heen. Dat zag zij. Maar het waas, dat uw dochter 
zag, zegt nu niets bepaalds. Het geeft niet direct een doel, een verschijnsel 
aan en nu kan ik niet antwoorden, omdat zij mij niets te ontleden geeft. Is 
dit duidelijk, dame?” 

„Ja, mijnheer.” 

Jozef zegt nog: „Wellicht ziet zij straks iets anders en dan hoor ik het nog 
wel van u of van haar, als u hier bent, en dan krijgt u het antwoord.” 

Vraag van de heer Ton van Otterloo: „In een tijdschrift las ik, dat, wanneer 
er een föhn waait, dit zo’n vreemde invloed op vele mensen heeft. Erger is, 
dat vele mensen zich niet aan de sterke invloed van deze beruchte wind kun-
nen onttrekken. Ze worden onrustig of krijgen last van zwaarmoedigheid. 
Anderen zijn prikkelbaar, zij kunnen zich niet concentreren, want het denk-
vermogen neemt af. Lijders aan reumatiek, astma, hartziekten en dergelijke 
ondervinden echter niet méér hinder van hun kwaal dan anders. Eveneens 
is vastgesteld, dat zich tijdens een föhn verschillende andere complicaties 
voordoen. De gevreesde wind komt in een nog droeviger vorm tot uiting, 
namelijk in de neiging tot zelfmoord. Wat is dit? Weet u het?” 

Jozef zegt: „Mijnheer van Otterloo, u zegt het zelf al: verschillende mensen 
hebben er last van, maar niet elk mens! En dat zegt, dat de mens met een 
sterke wilskracht, concentratie, niet bang is voor die föhn en zo kan die wind 
hem ook niet bereiken. Dit is het antwoord. De zwakke mens reageert anders 
en dit is te begrijpen, want deze laat het hoofd hangen. Ook hier beleven wij 
dat. Toen bij ons veertien dagen lang de zuidwester, onze beroemde orkaan, 
waaide, had deze reeds vat op de mens. De mensen zeiden toen: ‘Ik ben er 
moe van, ik vind het heel erg, ik word er zenuwachtig van.’ Anderen weer 
voelen zich er hevig door geprikkeld en nu zijn de poppen aan het dansen. 
Een ander zei, evenals ik: ‘Een heerlijk windje, een best stormpje hebben wij.’ 
Moet je de vissers daarover horen! En hebben die vissers geen gelijk, als ze 
zeggen: ‘Ach, kom, moeder, is dat nu zo erg? Bang? Voor wat? Kan die wind 
iets aan je leven veranderen? Niks niet hoor, moeder!’ Maar er zijn er, die er 
ziek van worden; het zijn hun zenuwen! Anderen lachen erom. En dat is de 
doodgewone mens, de natuurlijke mens, met het meer sterke karakter. 

Nu uw bijzondere vragen. Poging tot zelfmoord ligt er dus achter. Dat is 
allemaal persoonlijk! De persoonlijkheid reageert nu en wel door de wind, 
de storm, die föhn, doch diezelfde föhn roeit de mensheid niet uit. De mens 
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moet dit aanvaarden en er zich even tegen verzetten. Dan hebben die be-
ruchte storm van ons en die föhn op ons leven geen vat meer. Maar u kent de 
mens al! De een bezwijkt door even kou vatten en de ander zoekt de Noord-
pool op voor de pret en het leuke ervan. Dat lijders aan astma en hartziekten 
nu niet méér last van hun ziekten hebben dan anders, komt doordat – luister 
nu goed – in de eerste plaats hun eigen ziektebeeld dan wordt overheerst 
en zij door die föhn op iets anders zijn ingesteld. Zij voelen hun ziekte zelfs 
minder, mijnheer van Otterloo, omdat zij er niet bepaald aan denken; de 
föhn heeft hen uit die concentratie geslagen. Wat dus voor de ene mens goed 
is en heilzaam kan werken, slaat de ander. Die persoonlijkheid bezwijkt dan 
en denkt dan aan zelfmoord! Omdat dit föhntje er is! 

Maar lach er niet om, dames en heren, datzelfde föhntje is moordend en 
slaat uw leven. Ik denk, dat, indien wij deze föhn in ons Westen hadden, 
er miljoenen mensen, de zwakken van geest, moesten worden opgevangen, 
omdat ze zouden bezwijken. Zó ontzettend is de invloed, die op uw persoon-
lijkheid beukt, dat gij dan zou moeten bewijzen, wat ge kunt en hebt in te 
zetten voor uzelf, ten opzichte van deze natuurwetten. 

Ik heb eens een film gezien met Zarah Leander in de hoofdrol. Daarin 
ging het ook om zo’n föhntje. De een bezweek, de ander bleef staan en uitein-
delijk draaide het op een echtscheiding uit! Ook daar wilde men zelfmoord 
plegen. Tenslotte overwon de menselijke liefde de föhn en de man ging er 
met haar vandoor! Niet leuk? 

En nu nog dit uit de boeken ‘Maskers en Mensen’, mijnheer Van Otterloo. 
Frederik vertelt aan Erica en Anna over Mohammed. Mohammed – u kent 
het verhaal als u de boeken hebt gelezen – maakte een reis door de woestijn. 
Er kwam toen zo’n storm opzetten, dat de mens angstig werd en dacht te 
moeten sterven. Plotseling roept Mohammed tegen de orkaan: ‘Stop! Stilte! 
Rustig! Wij willen verder.’ En zie, de storm was verdwenen. Toen Frederik 
zijn verhaal had verteld, vroeg Erica: ‘Frederik, meen je dat? Had die Mo-
hammed zoveel kracht, dat hij een storm tot bedaren kon brengen? Lijkt dat 
niet op wat Christus deed?’ 

En wat zei Frederik toen? ‘Jazeker, maar vanbinnen!’ 
En klopt dit nu niet met hetgeen wij thans behandelen, zodat toch alles 

weer echt menselijk wordt? De mens moet immers bewijzen wat hij kan! 
Tevreden, mijnheer de kunstenaar?” 

Van Otterloo: „Ja, mijnheer Rulof, ik dank u hartelijk, ik begrijp het.” 



195

Vraag van de heer S.J. Jager: „Gebeuren de grote rampen door invloeden 
van hogerhand, of zijn het zuiver menselijke tekortkomingen, die ze veroor-
zaken?” 

Jozef is alweer gereed en zegt direct: „Mijnheer, in Apeldoorn beleefden 
wij laatst een ramp door een vliegende druktemaker! Weet u het nog? Welnu, 
dat is nu menselijke hoogmoedswaanzin! Dat is gebeurd door de mens, die 
stukken en brokken maakt door zijn waaghalzerij. En op deze wijze gebeu-
ren er zoveel ongelukken. Vanzelfsprekend ontstaan er rampen door andere 
wetten, doch dan staan wij voor de wetten van Moeder Natuur en die kent 
ge ook. God heeft daarmee echter niets te maken! Vuurspuwende bergen, 
aardbevingen ook, zijn natuurwetten en niets anders. Duidelijk? Dan ga ik 
verder.” 

Mevrouw L. v.d. H. vraagt: „Mijnheer Rulof, ik ben er voor mezelf van 
overtuigd, dat ik terug moet naar de Aarde, ik heb stukken en brokken ge-
maakt. De vraag is nu: Als ik terugkom, weet ik dan van hetgeen ik nu 
beleef, deze wijsheid, de wetten van God, reïncarnatie af? Of is dit alles dan 
uit mijn leven weg?” 

Jozef zegt: „Dame, grote moeder, ik heb eerbied voor uw vraag en per-
soonlijkheid. Voor hetgeen u daar zegt is moed nodig en daarvoor hebben 
de meesters goddelijk ontzag! Niet elkeen durft het. Meestal word je al aan-
gevallen, als je de mens iets wilt leren. Dan lopen ze weg, of ze willen zich 
verdedigen. Maar dan leren ze niets! Dat maken wij elke dag mee en u zegt 
zomaar, dat u stukken en brokken hebt gemaakt? Nogmaals, dame, Gene 
Zijde staat nu voor uw leven open, u kunt verder! De mens, die zich kan bui-
gen en kleur kan bekennen – dat heb ik aan Gene Zijde geleerd – is bewust 
en gaat verder; met andere woorden, die mensen kan men steeds bereiken! 

En nu het antwoord. Ja, als u terugkomt en u bent over de puberteitsjaren 
heen, dán weet u het al. Langzaam maar zeker, en wel onfeilbaar, keert dit 
weten als „gevoel” in uw dagbewustzijn terug. 

En dan, dame, zult gij naar uw gevoelens handelen. Dat doen de mensen 
ook nu reeds. Velen moeten hun leven inzetten om dit te mogen volgen, 
omdat de rest er nog niet voor bewust is en niet dorst, geen gevoel heeft voor 
de ontwaking. Maar gij zult bewust ontwaken en als u hier terug bent, om 
weer van het leven te kunnen genieten, dan, dame, zult ge het heel anders 
doen! Ge zult dan bovendien mijn boeken zoeken, want die zijn er dan nog, 
die sterven nooit uit! Maar ik ben dan aan de overkant, omdat dit mijn laat-
ste aardse leven is. Toch zullen wij elkaar later zien en terugkeren tot deze 
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avonden. 
Wanneer u dán aan Gene Zijde bent en uw levens mag zien, dalen wij af 

tot hier en zien wij onszelf terug. Dit is mogelijk, want dat heb ik – door 
mijn meester – duizenden malen beleefd en dit kunt ge thans van mij aan-
vaarden. Ook al zoudt ge het mannelijke organisme krijgen, dan nóg is in uw 
verlangen naar geestelijke wijsheid niets veranderd en uw persoonlijkheid zal 
spreken! De moeite waard, dame?” 

Dame: „Ik dank u, mijnheer Rulof, bedankt u ook de meesters, zij nemen 
elke druk van de mens weg!” 

Jozef zegt nog: „Ja, dame, daartoe zijn zij in staat!” 

De heer Berends vraagt: „In een van de boeken ‘Maskers en Mensen’ komt 
het volgende voor: Frederik ging tot de Sfinx. Daar beleefde hij iets en zag hij 
in het verleden, zo maak ik eruit op. Maar was het leven van René, waar het 
mij nu om gaat, ook niet een vreselijk masker? De mens moet zich oneindig 
veel eigen maken. Kan dit pertinent door het hoofd buigen gebeuren? Moest 
René zich dit ook niet eigen maken?” 

Jozef zegt: „Ja, mijnheer Berends, dat kan alleen door het hoofd buigen! 
Wie zich niet wil buigen, staat voor het dode punt en dan kun je ook niet 
verder. Voorbeelden zijn er voldoende! Maar René had zich zijn verleden ei-
gen te maken, dit zou tot bewustzijn komen. 

U leest het ook in de boeken! Dat is dan ook gebeurd! Slaat dit niet op 
de vraag van zo-even? En is er iets in de mens veranderd? Kwam het zuivere 
Oosten, dat in René leefde, niet tot bewustzijn terug? Dit nu, Berends, is de 
Sfinx voor ons leven. Wij moeten afdalen tot dat leven en dit is alléén het 
goede! Dat goede nu ontwaakt; als het er nog niet is, dan handelen wij naar 
ons gevoelsleven en – dat weet u reeds – dan is er van Sfinxgevoel geen spra-
ke, wij leven ons uit. Wij kennen thans de mens. Wij maken fouten, doch 
dat geeft niets. Ook al hebben wij gemoord, wij kunnen weer goedmaken. 
Maar indien wij die moord niet willen bekennen, wat dan? Een moord is 
precies hetzelfde als een nietig foutje, waarvan wij geen afbraak willen zien. 
En dat is toch voor de maatschappij, voor ons karakter, voor de andere mens 
ook, een pak slaag, de trap, de knauw, de geseling, het niét-willen-begrijpen, 
de koppigheid. Ga verder en nu staan wij alweer voor ons woordenboek en 
hebben wij voor het goede in de mens en voor de wetten van God, kleur te 
bekennen. Kunnen wij dit niet – is het nu niet eenvoudig? – dan staan wij 
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voor een dood punt! Geen voor- of achteruit is er. Daarom kan ik u vertel-
len, dat, als ge uw hoofd kunt buigen, Gene Zijde achter u staat; u sluit uzelf 
dan niet af en u kunt verder! Altijd verder, omdat u een opening laat voor 
de mens; de mens kan u dan en steeds weer bereiken en zo kunt ge tezamen 
ook verder! Ik schrik altijd als ik de mens hoor, die zich niet kan buigen. Ik 
weet dan, dat dit voor die mens zelf smartelijk is. Hoe stuntelig wordt nu het 
menselijke karakter en ook de persoonlijkheid. Als je hoort, dat de één perti-
nent gelijk wil hebben en het toch niet heeft verdiend, en erop blijft staan om 
gelijk te krijgen, dan is diezelfde mens geen cent meer waard. Iemand nu, die 
door haat of jaloezie het gelijk wil hebben, is nóg verder van de harmonie af, 
want nu wordt het demonisch! En als u zelf nu even de mens volgt dan weet 
u, voor hoeveel de mens zich nog heeft te buigen. Een adept van de meesters 
nu, die dan toch nog zegt: ‘Maar dat neem ik niet,’ staat onherroepelijk voor 
zijn ontwaking stil en nu kan de meester met die mens niet verder! Als u allen 
straks aan Gene Zijde bent, kunt ge geen stap meer verder, indien ge uw fou-
ten niet wilt bekennen. Dat beleven wij hiér reeds. U wilt iets leren, iets van 
uw leven maken en u trapt telkens al wat u leert weer van u weg, door één 
verkeerde karaktertrek al. Ik erger me niet, maar soms zeg ik tegen mezelf: 
‘Houd toch op, ze leren toch niets, ze willen niets leren.’ Want als ik hoor, 
hoe ze tekeergaan, schrei ik me leeg. En dat wil vooruit? Ik heb me voorge-
nomen, op niets van uw leven in te gaan, of u maakt me kapot. Ik krijg pijn 
vanbinnen, als ik u hoor praten. Gelooft ge dit niet? Dat krijgt ge zelf ook, 
als de kosmische wetten in en onder uw hart leven. En dan wil ik wel eens 
zien, of u, als u dit alles te horen krijgt, niet gaat kreunen. 

Lijdt u niet onder het „niet-willen-buigen” van uw wederhelft? Is dit nu 
zo vreemd? En dan Gene Zijde erbij? Hoe wilt ge Gene Zijde verdienen en 
u eigen maken? Heilige ernst wordt het leven nu. Elke gedachte is thans 
een wereld, een ruimte, is ziel, geest, en zelfs vader- en moederschap, is licht 
en rechtvaardigheid, en het wordt tenslotte het machtige menselijke éénzijn 
voor elkaar! Hebt ge lief? Is dát liefde, als ge uw kameraad niet wilt aan-
vaarden, hij of zij uw gelijk niet krijgt te beleven? En wat dan verder nog? 
Wat gaat er gebeuren, wanneer ge het gelijk niet kunt geven? Dan valt er 
onmiddellijk het mokken, het zich-terugtrekken, het verwijderen staat voor 
uw persoonlijkheid en als dat steeds weer gaat gebeuren, mensen, vaders en 
moeders, dan is er van uw waarachtige gevoelsleven niets meer over. U, als 
mens, bent nu nog minder waard dan het leven van een varken, nietwaar, en 
nu horen wij: paarlen voor de zwijnen. 

Geloof me, films werden erdoor gemaakt en machtige kunstwerken waren 
het, waarvan wij kunnen leren. Maar wat leren wij? Als wij willen leren, dan 
kan de film u juist leren, hoe het niet moet. De mens gaat echter voor zijn 
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plezier naar de film en zegt: ‘Is dat voor mij? Och kom!’ Boeken werden er 
geschreven en wie deze stelsels door zijn romans goed kon ontleden, had de 
bestseller. Heel de mensheid greep naar dat boek, maar ... leerde de mens? 
Voorbeelden voldoende zei ik u, maar leren wij erdoor? De mens wil niet 
leren, hij denkt of zegt: ‘Stik, barst, je kan doodvallen! Ik wil met je sen-
timentaliteit niet te maken hebben.’ Maar, altijd weer die máárs ... ís dat 
sentimentaliteit? Bedoelde hij of zij het niet goed? Ik kom hierover voorlopig 
niet uitgesproken, Berends, dames en heren, mijnheer De Wit. Hiér is onze 
leerschool, voor u dan, omdat u de leer van de meesters wilt aanvaarden en 
beleven. 

Buig u voor alles! O, mijn hemel, wat kan ik dán van uw levens maken! 
Hoe schoon wordt ge allen! Hoe machtig, als u bent als het kind, waarover 
Christus heeft gesproken. Zeker, er zijn er al, die dit gevoel bezitten, of het 
zou op aarde droevig zijn gesteld. En dát is het geluk voor de mens, wij heb-
ben het dus zelf in handen! En geen voetstap wordt ons cadeau gegeven, want 
wij moeten God in álles vertegenwoordigen. En wat zegt dit nu? Dat wij ons 
álles van Zijn persoonlijkheid moeten eigen maken. Word door uw woord 
„Licht”, „Leven” en „Liefde”. Word eerst een vriend voor elkaar, de goede 
kameraad! Eerst dan kunt u verder! 

Het is wel gek, maar als ik wat over de „mens van binnen” ga praten, zie 
ik steeds tranen. Schrei dan maar, moeders, dat is goed en heerlijk. O wee 
echter, als er sentimentaliteit bij is! Want dan wordt het kinderachtig gedoe 
en daar kijken wij en gij doorheen. Dit heeft dan alweer niets te betekenen; 
wij vallen dan, want we spelen komedie! Buiten is het mooi, de natuur be-
zit alles, maar wij zijn „vanbinnen” niet gereed voor dat „buiten”, voor de 
natuurlijke levenservaring. Wij maken alles kapot, droevig is het, er is niets 
menselijks meer bij, het is om te belken. Om hoeveel zaken de mens al geen 
ruzie maakt! Oneindig diep is het! En dat moet eruit, dames en heren, zo ge 
hogerop wilt en uzelf in harmonie wilt brengen met God, Gene Zijde! Dan 
maakt ge niet kapot. Had ik die school – ik heb het u al eens eerder verteld – 
dan begon ik met al de zaken van onze maatschappij voor uw leven recht te 
zetten en eerst na vijf jaren begonnen wij aan deze leer, want eerst dán waren 
die fundamenten ervoor gereed! Want u vergeet steeds weer uw leven hier 
te beleven en te verfraaien en dat is het noodzakelijkste van alles! U leest de 
boeken over de liefde, maar u zegt: ‘Stik!’ U wilt mij beleven en ge zegt, dat 
ik een fakir ben, een magiër. Aanvaard me eerst voor álles en ga dan kritiek 
uitoefenen. Dan kunt u zien, of u mij te pakken kunt krijgen, vroeg of laat 
zak ik dan in elkaar en val ik, denkt u. Maar nu zult u zelf vallen en dan be-
kijken wij dat zaakje even. Het wordt thans buigen, waardoor wij toch verder 
kunnen gaan en wel tezamen. Er is niets aan om alléén verder te gaan, je wilt 
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de ander immers van het mooie vertellen? 
Maar ... de waarheid en alléén de waarheid tot die openbaring voeren, 

anders staan wij op woestijnzand! ‘Hoe heb je dát bedacht?’ komt er nu, ‘wat 
heb je met dat en dat bedoeld?’ Laat de mens zich verdedigen, zijn toestand 
verklaren en eerst nu komt er: Kun je begrijpen, dat wij mensen fouten kun-
nen maken? Wat is een fout begaan? ‘Niets’, zegt Christus, zeggen de mees-
ters. Als de persoonlijkheid zich kan buigen, wordt het evolutie en is er niets 
gebeurd! Of ... wij bezwijken alweer en dán is het fout! Zó leven de men-
sen aan Gene Zijde en dit hebben zij te aanvaarden. Nu vang ik miljoenen 
kwesties op en kan ze beleven. Ik ga steeds verder en leg nieuwe fundamen-
ten voor mezelf en voor het andere leven, waarmede ik heb te maken. Dan, 
dames en heren, is dát onze liefde! Ons geluk en ons begrijpen! Zo zijn wij 
volkomen één. Natuurlijk kunnen wij hier op aarde het volmaakte nog niet 
beleven, wanneer wij met oorzaak en gevolg hebben te maken en de ander 
een lager bewustzijn bezit. Doch als de wil er is, kán álles! Dit geldt niet voor 
hen, die geen wet willen beleven, dat is vanzelfsprekend. Want nu wordt er 
gevochten, hard ook, er wordt geslagen en er wordt hard getrapt. De mens 
wordt zelf nog mishandeld, omdat de man of de vrouw niets van wetten wil 
weten. Het is duidelijk, dat voor die mannen en vrouwen het leven één strijd 
is. De strijd op leven en dood is het en wel om wijsheid, om ontwaking, om 
rust, vrede, en de liefde. Ik zeg u nu, als u dat nog hebt te beleven, ga rustig 
verder, straks krijgt ge uw eigen levensgraad te zien en dat is uw geluk. Als 
u zélf niet slaat, ú dus diegene bent, die het gevoel bezit om iets van uzelf te 
maken, dan doet u dat toch voor uzelf! Straks staat ge immers voor uzelf en 
ook die ander komt voor zichzelf te staan. Tezamen voert ge dan de eendjes, 
dát gekoer, dames en heren, is geestelijk diep! 

Waarheen voert dit alles ons? Naar de liefde! Maar wat is liefde? 
Men zegt, dat geen mens het weet! Och kom, ik kan u de stoffelijke, de 

geestelijke, de ruimtelijke en de goddelijke liefde verklaren. Ik mocht die 
wetten beleven en de ruimten ervoor heb ik gezien; daardoor, door mij dus, 
schreven de meesters deze boeken! Wát is liefde? Om dit te verklaren, heb-
ben wij tezamen tien jaar nodig, wilt ge uzelf begrijpen én de liefde. Het is 
echter ook in slechts één seconde te verklaren: Heb lief alles wat leeft, álles 
dus van het menselijke karakter en gij zijt liefde! Ook al zijt ge geslagen en 
getrapt, blijf van het leven houden, waarmede ge hebt te maken, want eerst 
dan bewijst ge, of er liefde in uw leven is. Ik houd niet van de mens, dames 
en heren, ik houd van dat léven! Ik wil niet van één mens houden, want dan 
ben ik éénzijdig! Ik houd van het léven en dat heb ik bewezen. Ik verlies wél 
de mens, die persoonlijkheid, maar het léven niet! Ach, als de mens dit wilde 
begrijpen, dan waren wij er al. De maatschappij is het, zo zeggen geleerde en 
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de niet-geleerde mensen, doch is dit waarheid? Kletspraat is het! Als iemand 
een ander wil vermoorden, slaat, trapt, de vriendschap bezoedelt, is het dan 
de maatschappij, die dit doet? Voorbeelden voldoende, u hoort het, maar 
hebt u er iets aan?” 

„Ja,” roepen wij allen, „ga verder, Jozef Rulof, hiervan leren wij!” 

Jozef zegt: „Dus toch, ondanks alles, leert gij iets? Ik zeg u, hiervan leert 
u meer dan van en door uw vragen over het Universum; als dit er niet bij 
is, hebben al uw diepe vragen niets te betekenen. Ik heb het niet tegen één 
persoon, dit is voor u allen! Voor mezelf ook. Wat zei mijn meester? ‘Als je 
het Universum wilt beleven, André ... beleef dan eerst het Universum voor je 
karaktertrekken, pas dán kun je verdergaan!’ Ben ik lui? Kreun ik spoedig? 
Heb ik plichtsbetrachting? Ben ik een vriend? Ik moest mezelf die vragen 
stellen; hoe vele waren het er! Doch deze moesten worden beleefd, vóórdat 
meester Alcar aan zijn eigenlijke reizen – voor u en de mensheid – kon be-
ginnen. Maar ... ik ben een kind, ik kan luisteren. Ik kan door het goede 
ontroeren, de mens begrijpen in zijn leed, maar ik laat me niet belazeren door 
de menselijke komedie, door niets. Als de mens denkt, door het „nietsdoen” 
aan de kost te kunnen komen, dan denk ik: ‘Werk je maar eerst kapot, dat 
heb ik ook moeten doen.’ Door het volledig inzetten en harde werken van de 
mens is Gene Zijde opgetrokken! 

Is het niet waar, dat er mensen zijn, die, als ze een goede film zien, met 
tranen in de ogen uit de bios vertrekken ... terwijl een ander leven ervan 
zegt: ‘Wat een rotfilm was dat!’ Wat is dit voor iets geks? Zijn al die mannen 
en vrouwen gek, zijn dat komediespelers? Ik zeg u, ik begreep die „belkers”, 
want ik was er zelf ook bij. De rest van al die honderden mensen was hart-
stikke koud en levend dood; die hebben nog geen gevoelig hart, geen gréintje 
sensitiviteit voor het leven van de mens en diens strijd. Dat, zeg ik, beleefde 
ik, wilde ik zien en toen ... wist ik het. Nóóit die koude dames in mijn buurt, 
geef mij dat oudje maar, zij belkte zich een ongeluk! Is het niet zo, dames en 
heren? 

Is het mooi gekleed zijn iets aparts? Ik ken u aan uw smaak, uw kleren 
reeds, en nu nog dat lichtje in uw oogjes, mensen? En wat dan, als u zelf uw 
innerlijk gaat vertonen door uw „stik” en „verroest” en het „barst” erbij? 

Geef dan eerst nog, als u toch iets hards hebt te zeggen, het de „droedels” 
... ! Ja, u lacht weer, maar mij is het heilige ernst. Wanneer ge de mens al ver-
liezen moet door de centjes, hij dus liever de centjes bezit dan de geestelijke 
rechtvaardigheid en de ontwaking, dan sta je al! Ik houd maar op, ik word 
vervelend, u weet het zelf wel – en daarvoor hebt u mij niet nodig. Ik ben niet 



201

hier om u allen de les te lezen, maar om de wetten te verklaren. 
En toch zijn dit wetten; déze wetten hebben meer te betekenen dan die van 

de ruimte, want deze zijn de fundamenten ervoor, voor straks, voor achter de 
kist! En dán hebben we toch niet gedaasd vanavond, waar of niet! „Gekoer” 
is het! Ik hoop, dat de vragenstellers tevreden zijn. Dan ga ik weer verder.” 

Mevrouw Th. Walther vraagt: „U vertelde ons hier, dat uw taak op aarde 
reeds af is, maar ondanks dát toch verder wilde gaan om nog meer boeken 
te schrijven. Indien u nu zelfmoord zou plegen, zou u dan ook aan het stofli-
chaam vastzitten? Zo neen, waarom niet? En geldt dit ook voor andere, hoger 
bewuste mensen, want die leven er immers op aarde?” 

Jozef zegt: „Mevrouw, dit is een merkwaardige en schone vraag. Wilt u 
ook nog van mij weten, hoe ik het leven onder mijn armen heb genomen? 
Kom bij ons vier weken op visite ... en ge weet het? Als u tienduizend jaar 
met mij hebt te maken, weet u het nog niet! De mens, die dag en nacht met 
mij omgaat, kent me niet! Ik ken die mens wél! En dat is eenvoudig en heeft 
alleen te betekenen, dat ik het instrument ben van de meesters en daardoor 
in duizenden werelden leef. Ik heb honderden persoonlijkheden in mij en u 
niet, en dat zegt, dat gij mij niet kunt kennen, in geen tien, geen honderd 
jaar, of ook gij moet dit kunnen beleven en dan zijn wij één! 

Nu komt het eropaan, hóé ik ben. U weet dit toch al zo’n beetje. Ik ben er 
niet op uit, dame, om van u te horen, hoe u mij ziet, of wilt zien. Ik weet dat. 
Waardoor? Omdat ik u ken, uw bewustzijn ken en nu staat u geestelijk naakt 
voor me! Wat wilt u nu met mij beginnen? Welke persoonlijkheid wilt ge van 
mij beleven, dame, moeder, man, vriend? Wélke? De Schilder soms? Kom 
dan. De Schrijver? Kom gerust, ik kan u er alles van vertellen. De Genezer? 
Dát is een prachtige persoonlijkheid! 

Wilt u de Ziener beleven? De psycholoog soms? Ik heb die karakters alle 
gekregen, ik heb ze mij eigen gemaakt! Wilt u de André-Dectar in mij bele-
ven en zien? Welke vriendschap hebt ge deze mens te schenken? Wilt ge voor 
deze mens en persoonlijkheid staan met onwil, dus met het niet-willen! Met 
tegenstrijdigheid soms? Leugen en bedrog? Wat wilt ge nu beginnen? Wat 
wilt ge deze persoonlijkheid geven van uw liefde? Wélke liefde wilt ge door 
deze persoonlijkheid beleven? Die van de Aarde, die van de geestelijke we-
reld, die van de ruimte soms? Wat wilt ge beleven van zijn dienen, zijn liefde 
... zijn denken en voelen, kunsten en geestelijke wetenschappen? 

Wat wilt ge weten van deze universele professor, want dat is hij! Wát van 
het spreken hier en in Diligentia, dus direct van de geestelijke „gaven”? Dui-
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zelt het u nog niet, dame? En dit alles is er! En nu hebben mensen gezegd: 
‘Die arme Wienerin toch.’ Ook waarheid? Is dat zo? Dame, vraag het haar! 
Want voor de maatschappij, zo zeggen sommige mensen, leven wij als kat en 
hond. Ook waarheid? Dat zouden ze willen, ziet u, alles zouden ze ons willen 
afnemen. Waarom? Omdat ze het zélf niet bezitten! 

En nu de waarheid! Dát allemaal, dame, vang ik op! Ik ben niets, ik ben 
een vriend. Zei ik zo-even niet: ‘Ik heb het leven lief?’ En nu pas ik mij aan, 
ik geef me volkomen, ik ben als een kind en dan is het geluk. 

En nu dit, dame, en dán geloof ik, dat ook ú zo’n fakir én dictator voor 
uzelf wel zoudt willen bezitten, als ik u zeg: Ik schrijf voor uw leven! Ik draag 
ál mijn boeken aan uw leven op, want gij zijt mijn bezieling, mijn liefde en 
mijn leven en ons geluk! Ik spreek voor uw leven, ik treed uit voor uw leven, 
ik genees de mensen voor u en voor mezelf ... wij genieten door de geestelijke 
wetenschappen. Ik lig neergeknield aan de voeten van uw liefde en uw per-
soonlijkheid, indien ... gij ook mij liefhebt, want anders krijgt ge niets van 
mij te beleven of te zien, ik laat me niet trappen! En al die gaven nu, dame? 
Die heeft de meester achter de kist in handen, maar ik mocht mij er iets van 
eigen maken en dit leeft nu voor u, hebben wij tezamen gekregen, omdat u 
van mij en ik van u ben! 

Of neemt ge aan, dat ik hier thans wartaal praat en onzin vertel? En nu uw 
vraag. Luister, u hebt gelezen in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’, 
dat ik reeds in 1940 had kunnen sterven, om tot Gene Zijde terug te keren. 
Daarin vertelde meester Alcar aan uw leven, dat ik in de „eerste sfeer” leefde 
en toen naar de Aarde terugkeerde, om dit werk en deze taak te doen. En nu 
ben ik hier en u weet, wat er is bereikt. 

Ik ben dus voor mijn karakter van de lagere sferen vrij. Begrijpt u dit? Ja? 
Dan ga ik verder. Ik heb die werelden voor mijn onbewustzijn dus overwon-
nen; voor mijn eigen leven – voor de wetten van Moeder Aarde, dus – voor 
oorzaak en gevolg, waarbij nog de karmische wetten komen voor de moord. 
Volkomen overwonnen, of ... ik was nog niet in de eerste sfeer geweest. En-
kele eeuwen terug was ik een geleerde in Londen, een astronoom, dat hebt u 
kunnen lezen. Ik kwam nu dus voor déze taak terug in mijn tegenwoordig 
leven en in 1940 was die taak af, de boeken waren op aarde. Toen had ik 
kunnen terugkeren naar Gene Zijde. Een mens hield me nu ook al gevan-
gen, dus niet alleen het werk, maar zelfs de mens hield me vast! En als u nu 
gelooft, wat de mensen van mij vertellen en ook van hen, die met mij hebben 
te maken, dan nog het volgende en gij weet het ineens! 

Heb ik de mens, het leven nog niet voldoende lief, vraag ik u, nu ge weet, 
dat ik voor mezelf tot de sferen van rust en vrede, liefde dus, kon terugkeren 
en het toch niet heb gedaan? Ja ... wat houdt dit voor mij in? Ik lijd hier, voel 
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de smarten reeds aan, als u een hard woord zegt; en kan ik dan een mens el-
lende berokkenen? Ben ik dán niet gereed, om die mens op te vangen? Kunt 
u zo diep uw liefde beleven, als ik reeds door de wetten van mijn eigen leven 
doe en kan? Welnu, dame, driemaal trad ik ervoor uit, ik moest tot een be-
sluit komen. U denkt nu misschien: Is dat dan zo erg om terug te keren naar 
de Aarde en dit machtige werk voor de mensheid voort te zetten? Neen, dat 
is niet erg! Dat is niets, helemaal niets! Maar meester Alcar zei me toen iets 
anders en dat kende ik reeds vanuit het oude Egypte, want daar is het, waar 
wij zijn bezweken! 

Meester Alcar sprak tot mij: ‘Straks, André, kan ik en kunt gij niet meer 
verder. De kosmologie breekt je! Niet één mens van de Aarde is er nog door-
heen gekomen! Ga mee en ik zal het je bewijzen.’ 

Toen, dames en heren, bezochten wij de grootste tempels op aarde. Ik zag 
nu duizenden ingewijden bezwijken! Niet één ingewijde is er doorgekomen. 
Het leven, de diepte van het leven dus, is niet door de mens op aarde te dra-
gen, te verwerken. Dat machtige leven maakt je gek, slaat je, maakt je dus als 
mens volkomen kapot, omdat de stof er nog niet op is berekend. 

Wat nu? Drie reizen heb ik toen gemaakt. Meester Alcar liet me alléén in 
de sferen van licht. O, als u dat eens had kunnen zien! De moeders van de 
eerste sfeer, de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en de zevende sfeer en één 
moeder van de Vierde Kosmische Graad waren bij mij. Ik zag hun gewaden 
en ik was één met al die machtige levens. En dát, alles tot aan de „vierde 
sfeer” nu, behoorde mij toe! Wij maakten een wandeling en spraken met 
elkaar over het leven en over reïncarnaties. Ik zag nu ook, waar zij op aarde 
hadden geleefd. Ik zag mannen en vrouwen, die allen naar de Aarde terug 
wilden. Zij smeekten God: ‘Geef mij die taak, ík bezwijk niet meer, toe, 
Vader, mag ik?’ 

En toen wist ik het! Ik zei tot mijn meester: ‘Wat zij kunnen, kan ik ook! 
Ik ga terug naar hier? Nee, ik ga verder op aarde! Ik zal dan maar bezwijken? 
Ik zal de wetten van de ruimte trotseren, meester! Ik wil niet bezwijken voor 
dit leven!” En dat is allemaal goed, dat kun je dus zeggen, maar bewijs het! 
Vrienden van mij hebben mij horen kreunen; zuiver gekreun is het, dames en 
heren, als de wetten tot uw leven en uw persoonlijkheid spreken en dit hebt 
ge dan maar te verwerken. 

Maar dat kwam eerst later! Ik had de tweede reis beleefd en stond voor 
mijn lichaam met naast mij een ander leven, mijn vrouw dus. Ik keek naar 
dit leven, dat rustig in slaap was, van mijn strijd niets wist en niets voelde 
van wat er boven haar hoofd hing, want ik had over slechts enkele minuten 
kunnen sterven. Toen dacht ik: ‘Mijn hemel, wat moet dat leven, dat kind 
beginnen? Over tien minuten zit zij in de narigheid, de ellende, haar man 
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is dood! En ik zie haar belken.’ Gij belkt ook al, zie ik ... en dat doet me nu 
goed ... alleen dáárdoor al houd ik het nu uit. Ik zie haar strijd en ellende 
en kijk mijn meester in de ogen. Ik zie mijn hele leven en dat van haar aan 
mij voorbijtrekken, ik zie weer de geboorte van ons kind, haar afschuwelijke 
pijnen, ik zie een „moeder” daar slapen en dat leven behoort bij mij, of ik 
had haar niet ontmoet. ‘Wat doe je, André–Dectar?’ Jozef heeft nu niets te 
zeggen, dit gaat André-Dectar aan en zij moeten beslissen! Jozef was dan ook 
niet vertrokken, maar André-Dectar! Ik zei niets, daalde in mijn lichaam 
af, maar zou weer uittreden. Ik had nog geen besluit genomen, ik wist, wat 
me te wachten stond, ik wist nu, wat er van mij – indien ik bleef – werd ge-
vraagd. Dat, waarvoor ik op aarde zou blijven en terugkeren, daarvoor waren 
er, alléén al in het oude Egypte, duizenden bezweken, want die hadden geen 
vijf procent van dit bewustzijn, dat André-Dectar toen kreeg te verwerken en 
te beleven. Op de dag van de derde reis voelde men niets, ik wel. Mijn vrouw 
voelde niets en dit was ook niet mogelijk, want dit ging alleen mij aan. Wij 
spraken over alles en nog wat. Er vielen woorden, het begrijpen was er niet. 
Ik dacht, en waaraan dacht ik? Er kwam éénheid. Gek is het nu, maar ik ga 
u nu een groot wonder vertellen! 

Op die dag, dames en heren, een machtig boek zou het zijn ... beleefde ik 
menselijke hulp. En zij, van wie die hulp kwam, zij wist er niets van! Later, 
toen ik haar kon vertellen, vroeg ik het haar, zij wist het niet! En nu krijgt u 
het machtig mooie van ons leven te zien en te beleven en weet u, dat wij geen 
stukken en brokken meer kunnen maken en dat de mensen, die over ons 
leven roddelen, niet weten, wat ze zeggen! 

Mijn vrouw nu, komt tot mij. Ik vroeg haar: ‘Wat is er? Wat ben je van-
daag aanhalerig?’ ‘Kreng, kus me ’ns’, kwam er ook bij. Telkens weer zit ze 
voor me, praat als een kind, weet niet, wat er met haar aan de hand is. Alleen 
ik weet het. Ik wist, ze voelt iets, gaat iets voelen van wat er boven haar hoofd 
hangt! En dat gaat zo verder, de dag gaat om, lief was ze. Zonder het te weten 
vocht ze voor haar leven en geluk, om mij te behouden, omdat mijn dood 
hier voor haar verlies en ellende is. Zij wist het niet en ik kijk, volg alles. En 
ineens zie ik iets anders. Het kwam van verre tot mij. In de sferen sprak ik er 
met meester Alcar over, maar dat hoort ge dadelijk. 

We zijn terug in de sferen, meester Alcar verbindt mij met de moeders van 
ál de sferen. Waarom? Waarom, mensen? U kunt het nooit raden, niet voelen 
ook. Omdat hij mij voor het hoogste wilde plaatsen, dat er is te beleven: de 
sferen van licht als „moeder”! En door mij daar vóór te zetten, had ik dus 
iets te overwinnen en zag dat geluk. Ik zei al, tot aan de vierde sfeer is van 
mij. Dit had ik verdiend door de boeken en de strijd, bewust is het in mijn 
leven gekomen. Ik praat met de moeders, ik lééf in de ruimtelijke liefde en 
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dát moet ik nú opgeven! Dat moet ik thans vaarwel zeggen en teruggaan 
naar waar mij het pak slaag wacht, het „gekraakt-worden”! Ik leefde in dit 
machtige verschil, ik zag Onze Lieve Heer en Zijn Paradijs en ik moest eruit 
gaan, om in de modder en een vuile stinkende drekput af te dalen, om dát te 
vergeten en opzij te zetten. Waarvoor? Waarom? Om de mensheid te dienen! 
De mensheid lief te hebben, het leven van Christus te helpen dragen! En tóen 
wist ik het! 

Ik groette ze allen, kreeg de liefde van allen te zien en ging met mijn mach-
tige meester Alcar naar het oude Egypte. Daarna beleefde ik het machtige 
boek ‘Tussen Leven en Dood’ ... waarover ge thans uw vragen stelt en niet 
weet, hoe dit op Aarde is gekomen, ook al heeft meester Alcar er iets van 
verteld. 

Toen zei ik tegen hem: ‘Anna was lief, een kind was zij, maar ik zag ú!’ En 
toen keek meester Alcar mij in de ogen en zei: ‘Ja, André-Dectar, ik heb haar 
tot je leven gestuurd, vond je het heel erg?’ 

Ziet ge nu, een mens begreep zichzelf niet, maar wás liefde. Doch deze 
liefde was van een ander! En toch ging ik terug! Ik ben er nóg en ik ben door 
de Kosmologie heen gekomen. Begrijpt ge enigszins, wat dit heeft gekost en 
nog kost? Dan helpt u mij al dragen! Als ik u nu zeg, dame, dat ook dát werk 
af is, weet u, dat ik kan doen, wat ik wil. Als ik nu het water inga – want 
Moeder Water zou ik dit gunnen en haar mijn, dus haar leven willen terug-
geven – ga ik regelrecht naar mijn verdiende sfeer terug en heb niets meer 
met dit aardse leven te maken. Ik heb die wetten overwonnen, leven en dood 
voor de Aarde liggen in mijn bereik. Ik ben het zélf!” 

De mensen roepen nu: „Jozef, je gaat toch nog niet?” „U blijft toch nog 
eventjes hier?” „Wij zullen je nu bewijzen, wat wij willen.” „Wij willen je 
helpen dragen!” 

Waarop Jozef zegt: „Aan drie goeden van u heb ik genoeg! En die zijn er. 
Ja, ik blijf nog! Ik blijf zolang, totdat ik het niet meer uithoud. Maar, om mij 
kapot te krijgen, daarvoor is heel wat nodig! Mevrouw, bent u tevreden?” 

De dame zegt: „Ik heb geen woorden, mijnheer Rulof!” 

Jozef: „U hebt het gehoord, ik ben met ú bezig. U kent me thans ook, u 
weet nu, wat gij zélf hebt te doen. Nog dit! Als u hoort, dat ze ons willen 
kraken, ga dan weg. Lach de mens niet in zijn gezicht uit en zeg niets. Tegen 
zo’n bewustzijn kunt ge toch niet praten! Maar de sferen spreken nu, alles 
kan praten en dat heb ik verdiend door te blijven en te vechten. Is dit nu 
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magiër-achtig? Zwarte magie? Voelt ge, hoe armoedig die mensen nog zijn? 
Wie is de mens, die zegt: ‘Ik heb nog niets van dit leven gehad; dit leven voor 
ons is zo zwaar.’ Wie is dat nu, die zo spreekt tot zichzelf en z’n eigenliefde? 
Dat zijn de zwakken van geest, zij kunnen niet tegen die geestelijke föhntjes. 
Ik zeg u, ik heb kosmische orkanen moeten verwerken en ik lachte nóg. Ge-
looft ge nú, dat ik iets bezit van de ‘Mohammed’ uit de boeken ‘Maskers en 
Mensen’? Wanneer wij allen achter de kist zijn en wij hebben daar wéér met 
elkaar te maken, dan vertel ik u de kosmische rest ervan. 

Voor vanavond is het net genoeg. We gaan slapen! Wij gaan thans denken 
en aan een nieuw leven beginnen en ... vechten. Dames en heren, ik zei reeds 
meerdere malen, ook vanavond nog: ‘Vecht verder, doe het voor uzelf.’ Nu 
eerst – na alles wat ik u vertelde – zult ge begrijpen, dat dit mogelijk is! Ik 
vecht door. Ik gaf alles, zette alles van mijzelf in en eerst toen zag ik mijn 
sfeer, mijn Tempel daar, achter de kist en u zag ik ook en hiervoor geef je 
alles-van-jezelf, voor het leven van God! 

Meester Alcar is een machtige geest van liefde! Doe het ook en gij hebt 
licht, leven en liefde, rust en vrede achter de kist! Ik zeg u, dóet het! Dáár 
zult ge leven en uw eigen Tempel zien! En als die andere tempel, van hem of 
haar, daar ook is, dames en heren, en die twee dan tezamensmelten, is dát 
voor beiden het goddelijke „Vaderhuis”, waarover Christus heeft gesproken. 
Ik zag en beleefde dit dáár. Waarheid is het! 

Nog dit, dame. Wat wilt ge nu beleven van André-Dectar? Bent u daar-
voor reeds gereed? En dacht u, dat die persoonlijkheid nog openstaat voor 
die liefde van de mens als stof, met zijn begerigheden? Als het liefde is, ja! 
Want dit is het machtigste, dat de mens kan beleven. Maar bent u zeker van 
uzelf? Dít alles, dames en heren, kun je voor niemand meer inzetten, want 
het is van de ruimte, van de sferen is het en niet meer van deze wereld: dus 
niemand krijgt het te beleven; in gevoel ben ik hier allang niet meer! Maak u 
dit eigen en gij zijt een openbaring! ‘Tot zover’, zou meester Zelanus zeggen, 
want zó is het! Nog dit, mevrouw. Als ik wil, ga ik over tien minuten weg, als 
ik wil, maar ik wil nog niet! Miljoenen wetten houden mij nog gevangen en 
spreken, vragen: ‘André ... blijf je nog?’ Dus daarvoor ging alles aan de kant! 
U slaat mij niet, u slaat uzelf als u mij iets verkeerds aandoet. U snauwt mij 
niet toe, doch uzelf. Maar het doet mij pijn, omdat ik weet, waar ge achter 
dit leven door uw gesnauw terechtkomt! Trap nu ’ns en zeg: „Barst!”? Maak 
er de „droedels” van en gij doet het verzachtend, als je toch jezelf niet kunt 
overwinnen. Maar het is en blijft hetzelfde, gij zegt iets, om iets te zeggen en 
ge had moeten zwijgen! 

Eerlijk is eerlijk, had u dit verwacht? Weet ge nu, waarvoor wij allen staan? 
Dat leren ons de boeken en de wetten. En wie nog kerkachtig is, protestantis-



207

tisch, gereformeerd, wel, die zijn voor het leven nú, ook levend dood, ook al 
bidden ze. Zouden ze ook de Universele liefde bezitten, dan, mensen, vlogen 
ook zij naar de sferen van licht. Want liefde is alles en bezit alles en dit is 
alweer de waarheid! 

Nu zijn de mensen zo, dat, als je ze wilt leren, ze zich niet willen buigen. 
Ze weigeren beslist te ontwaken. Je wilt ze iets leren en nu moeten ze zich 
buigen, maar ze kunnen het niet. Je bent nu niet de goede, maar de kwade 
geest. Zij begrijpen je immers niet en zeggen: ‘Stik, barst’, of ze lopen van 
je weg. Honderdduizenden zijn er gescheiden, omdat ze niet wilden aan-
vaarden. En dan gaan ze zich bij hun advocaat verdedigen, willen nog gelijk 
hebben ook, doch de mens met liefde in zich zegt nu niets meer en denkt: 
‘Ga gerust, ik houd je nu niet langer tegen, je wilt toch niet!’ En in dit leven 
krijgt ge geen gelijk, wél straks, dáár hebt ge kleur te bekennen en dát is voor 
Christus, „Golgotha” is het! 

Als gij mij dus over uw leven, uw denken en voelen vertelt, denk ik ook, 
voel ik u precies aan en dan weet ik het! U hoeft dan geen drukte te maken, 
ook niet mooi te praten, ik ken uw geestelijke fout en die is het nu, waarmede 
wij hebben te maken! En met niets, niets anders! 

Mensen, wij allen moeten goedmaken, dus ik ook! Gij weet nu het doel 
van ons leven, en dat is, dat gij erdoor zult ontwaken, of de meesters hadden 
dit goddelijk waarachtige niet op Aarde gebracht! Ik mocht álles van en voor 
mezelf zién en wist het toen. Zo ben je sterk! Nietwaar soms? De wetende 
mens is sterk! Zij, die de dood nog niet kennen, belken zich leeg, wij belken 
niet. Wij zeggen tegen elkaar: ‘Tot straks, lieverd, daar zien wij elkaar terug.’ 
Wie het hoofd kan buigen, komt daar zover. Want als je daar dag en nacht 
en eeuwigdurend door in je eigen ijskelder zit, wil je wel iets anders beleven. 
En dat is er ook! U bent het, dames en heren, die dan voor zo’n leven staat en 
dan behoeft ge alléén maar te kijken. Gij behoeft daar niet meer te praten, ge 
steekt alléén uw hand uit en die, geloof me, wordt daar dan gretig gegrepen. 
Dan is man of vrouw te bereiken! Dan belken ze; maar dat van de Aarde is 
weg, want u behoort nu een ander toe. Eén verkeerde gedachte nu van de-
gene, die ge wilt helpen en gij lost voor die ogen op, omdat Onze Lieve Heer 
nu regeert en Hij niet kan goedvinden, dat men u daar nóg slaat, trapt. Hij is 
het, die nu voor hem en haar staat en kijkt en tegen dié ogen kan geen mens, 
wél een kind; wél overgave, wél buigend gevoelsleven, maar niet het gevoel, 
dat wil slaan en trappen, want dát leeft in de duisternis en daar bent u niet te 
bereiken! Is het niet eenvoudig? Ik ga verder.” 

Vraag van W. Dahmen: „Als het lichaam sterft, dan houden de daarmee 
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verbonden aandoeningen op te bestaan, zoals bijvoorbeeld maag- en darm-
stoornissen, en alle andere ziekten. Geldt dit ook voor de geestelijke ziekten, 
krankzinnigheid en psychopathie? Gebeurt dit soms door de reïncarnatie? 
Kunt u mij antwoorden?” 

Jozef zei: „Als men blind was, lost deze blindheid op. U zegt het reeds, al 
de stoffelijke ziekten lossen op. Dat is waarheid. Maar de geestelijke ziekten 
behoren bij het „onbewustzijn”. Nu voelt gij het zeker al, het spreekt voor 
zichzelf: wij hebben ons dus het bewustzijn ook voor dáár eigen te maken. 
Soms kan dit aan Gene Zijde geschieden, maar dan hebt ge voor die toestand 
uw kringloop der Aarde reeds volbracht. Ook is het mogelijk, dat u hiervoor 
terug moet naar de Aarde. Maar wat is nu het beste voor uw leven en per-
soonlijkheid? Wat zegt u, dame? „Dáár”? En u, mijnheer, zegt: „Op aarde”? 

Ja, op aarde is het leven vlugger tot die hogere levensgraad te voeren, omdat 
het organisme u andere en wel stoffelijke wetten geeft te beleven, die u aan 
Gene Zijde niet meer kunt beleven! Immers, door lief te hebben, ontwaken 
wij; lichamelijk eenzijn en het moederschap dus, schenkt ons het ruimtelijk 
lichamelijke ontwaken! En dit alles kunt ge aan Gene Zijde niet beleven! 
Wees dus blij, als ge terug kunt komen op Aarde, want hier krijgt ge voor uw 
innerlijk, het geestelijke en stoffelijke „alles” te beleven en dát voert u tot het 
„bewuste” leven terug! Leest u nu nog het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde 
bezien’ en gij weet het! Dát dus, mijnheer, uw terugkeren hier, uw reïncarna-
tie, voert u tot het maatschappelijke bewustzijn, dit leven, terug en dan bent 
u weer lichamelijk harmonisch met het leven op aarde. Duidelijk? Dank u, 
dan ga ik verder.” 

Vraag van mevrouw Beyersbergen: „De ziel reïncarneert vanaf de Maan 
via haar bijplaneten naar Mars en via zijn bijplaneten naar de Aarde. Nu is de 
vraag: waar komt die bezieling vandaan? Wie trekt die zielen naar de Aarde 
terug? Werden die zielen in het oerwoud geboren en hoe kwamen ze dan in 
het stoffelijke lichaam? Of werden ze eerst nog in de wateren geboren? Het 
gaat hier om de allereerste ziel. Kunt u mij antwoorden?” 

Jozef zegt: „Mevrouw, dit zijn tien vragen. En al deze vragen hebt u als 
werelden met elkaar verhaspeld. Dat hindert wel niet, maar ik moet het u 
zeggen, anders hebt u er niets aan. Zodoende leren wij denken! Immers, het 
oerwoud behoort bij de Aarde en het allereerste embryonale leven van ons 
behoort bij de Maan. Wat wilt u nu? Wij bevinden ons door uw vraag tussen 
miljoenen werelden en gij vliegt van de ene wereld naar de andere en bedoelt 
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één vraag. Kan dat nu? Neen, u voelt het al, maar ik zal u antwoorden. 
Nu kunt ge ook nog de allereerste ziel – en dat bedoelt u nu – van en voor 

de Aarde beleven. Want dat bedoelt u met uw vraag. Is het niet zo? Dus moe-
der, u leest nogmaals het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’, en gij komt 
verder. Maar, toen het Universum zover gereed was – dat hebt u ook gelezen, 
nietwaar – was ook de astrale Aarde gereed. En dát is nu door Zon en Maan 
– als de vader en de moeder voor dit Universum – geschied! Toen wij nu als 
mens zover waren gekomen, trok die geestelijke Aarde ons leven aan. 

Wij waren nu precies zóver, als de Aarde aan bezieling en geestelijke ver-
dichting door Zon en Maan had gekregen, omdat de Aarde een kind is van 
Zon en Maan. En nu konden wij aan ons verder-leven beginnen. Toen na-
men wij juist voldoende van de „Ziel” Aarde tot ons als geest, wat nu reeds 
stoffelijk is bedoeld, en begonnen wij op de Aarde aan ons embryonale leven. 
Wij waren het dus zélf, die kwamen, dame, en wij werden als het eerste leven 
voor de Aarde, dus voor de geestelijke Aarde aangetrokken. En door niets 
anders, want zo begon voor ál de planeten het volgende levensstadium en 
zo namen wij de planeet in bezit! Begrijpt u het nu, dame? Ja? Dan ben ik 
ook tevreden. Maar wie wil er nog een vraag over dit probleem stellen? Velen 
verhaspelen de wetten en komen er nu niet uit. Niemand meer? Kan ik geen 
vijf cent verdienen, dames, heren? Dan ga ik verder.” 

Mevrouw Luyken vraagt: „Is het mogelijk dat, wanneer een moeder haar 
nog ongeboren kind „terugstuurt”, zij later naar de Aarde terug moet om aan 
die ziel opnieuw een lichaam te schenken? En is het dan mogelijk, dat die-
zelfde moeder ook in staat is, dit nog te kunnen doen tijdens dit leven? Dus, 
dat zij diezelfde ziel nog weer eens aantrekt?” 

Jozef zegt: „Mevrouw, een prachtvraag is het! Luister. In de eerste plaats, 
uw eerste vraag dus: is dat mogelijk? Zij móét terug naar de Aarde, om aan 
die ziel een nieuw leven te geven. Dat weet u dus nu. Toch is het mogelijk, 
dat die moeder later, in dit leven nog, diezelfde ziel aantrekt en dus toch haar 
leven het „leven” geeft! Maar, dame, één op miljoenen moeders beleeft dit 
laatste. Want, als er een kind wordt teruggestuurd, denkt u natuurlijk: ‘Er 
is iets verbroken.’ En dat is zo. Maar waar het mij om gaat, is dit, doch nu 
staan wij voor de psychopathie en dit wil voor uw vraag zeggen: dát leven als 
ziel was nog niet voor de Aarde gereed! Als er dus opnieuw bij die moeder 
een kind wordt geboren, is het meestal niet diezelfde ziel, want het is niet 
mogelijk, dat die ziel al dat onbewustzijn ineens kon overwinnen. Het even-
tjes één-zijn met de moeder kan die ziel dit hogere bewustzijn niet geven, 
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daarvoor zijn levens nodig. Begrijpt ge dit, het is nogal diep. Ja? Dus stel ik u 
mijn vraag. U zegt ja, u begrijpt het? Welnu dan: waarom kan dat zieleleven 
niet voor de tweede maal tot uw leven terugkomen?” 

De dame antwoordt: „Omdat, zoals ik van u heb mogen horen, dan de 
psychopathie spreekt. Was dit niet zo, dan was dat kind als ziel, anders ge-
weest, en zou de geboorte een normale zijn geweest.” 

Jozef: „Prachtig, dame. Zo is het. Waar wij het nu over hebben, is dit: 
als de ziel tot de moeder is gekomen, en zij dus zwanger is, weet zij dan, of 
het een bewust kind is? Neen, dat weet zij niet. Maar als die moeder nu het 
„leven” terugstuurt, wat voor een bewustzijn bezit zij dan? Kan het harmo-
nische leven, waar het hier om gaat, door de mens worden teruggestuurd? 
Ik wilde u zo-even verklaren, dat dit niet mogelijk is, want anders hadden 
wij mensen het leven in handen. Nu komt er een ziel tot u, die dus reeds 
disharmonisch is en de moeder, die dit leven „terugstuurt”, denkt, dat zijzelf 
dit doet. In werkelijkheid is dit echter niets anders dan het terugkeren van 
die ziel tot de wereld van het onbewuste, dames en heren, of ... die ziel zou 
ergens anders geboren zijn geworden. Ik kan dus zeggen: u trekt dit leven 
niet terug ... niet opnieuw aan. Slechts één op miljoenen moeders beleeft 
dit. Doch dan is het weer heel iets anders, maar het is niet mogelijk voor het 
psychopathische leven! 

Nu nog dit. Als u goed hebt geluisterd, voelt u, dat de mens daarin eigen-
lijk geen fouten kan begaan. Want zulke zielen moeten tóch terug. Nu is het 
dus geen zonde doen, geen wet verbreken! Eerst nog iets anders, dat hierop 
volgt. Gesteld, dat de moeder het kind draagt en het dus ook aanvaardt, wat 
dan? Als dit zo is, dame, staan wij voor het psychopathische verschijnsel, 
dus een graad van onbewust leven voor de ziel als mens en dit krijgen wij 
nu te zien, als het kind groeit. Want als dit zieleleven nu nog niet gereed is, 
dan, geloof dit nu ook, vertrekt de ziel zelf vóór de geboorte en dan beleven 
wij een van die menselijke, geestelijke wetten. Maar de vernietiging van de 
„vrucht” blijft moord! De mens heeft zich, ondanks de zieke geest van dit le-
ven, eraan vergrepen en moet dit dus goedmaken! Voelt ge, mensen, hoe diep 
dit alweer is? U ziet het. Doch waar het mij en de meesters om gaat is dit: 
u heeft met zo’n leven te maken, anders kwam het niet tot uw leven. U zult 
het nu ook niet terugsturen, of het is het zich vergrijpen aan de goddelijke 
wetten. En dat blijft zo, want gij zijt nu disharmonisch. Een ziel nu, die moet 
worden geboren en voor het aardse leven al gereed is – daarbij behoren ál de 
psychopathische graden – komt op Aarde. Dit is niet tegen te houden! Als u 
het leven niet wilt aanvaarden, is een andere moeder van uw eigen graad wel 
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gereed, die wil baren. En nu dit, dames en heren. De door u aangetrokken 
ziel was misschien nog niet zó diep psychopathisch, maar gij weigerde het 
„leven” te ontvangen. En nu zult ge dit toch straks hebben goed te maken. 
Maar dán is uw leven als ziel ontzettend slechter, barbaarser; het is dan zelfs 
mogelijk, dat ge het allerergste zult aantrekken; zelfs kan dit een ziel zijn, die 
u eigenlijk niet toebehoort en ook van een andere, zelfs slechtere mentaliteit 
is, maar die dan tot ú komt, omdat gij uw eigen karma niet hebt gewild! 
Voelt ge dit ook? Is het niet rechtvaardig, mijn mensen? Dat dacht ik ook en 
dit leren wij thans kennen, omdat gij deze vragen stelt. Ik zeg u nog dit: uw 
vragen maken de avond! 

Als u leven krijgt, moeders, aanvaard het dan. Stuur het niet terug. Wat 
later dan nog tot uw leven komt is steeds slechter, ongelukkiger; vreselijker 
is het dan uw eigen karma. Want iets beters dan uw eigen bewustzijn kunt 
ge niet aantrekken, tenzij gij baart voor de sferen van licht, zoals mijn goeie 
Crisje het heeft gedaan en andere moeders, die een kind baarden, dat iets had 
te brengen voor de mens op aarde, voor de mensheid dus, zoals wij het thans 
beleven! Oók duidelijk? Ja? De moeite waard is het, nietwaar, moeders? Dit 
is Universeel weten!” 

De vraagster zegt nog: „Ik ben u zeer dankbaar, mijnheer Rulof, dat u het 
mij zó heeft verklaard, ik dank u voor uw moeite.” 

Jozef geeft haar nog: „Geen dank, moeder, kind van Onze Lieve Heer, 
maar uw geluk is het mijne. Voelt ge nu, mensen, hoe wij elkaar toch reeds 
kunnen dragen? Daarom blijf ik nog even, ik kan iets kwijt, hoor en voel ik 
nu, wij gaan toch vooruit, we zijn nog nuttig hier! En mijn compliment voor 
uw denken, dame. U leert nu; als het hoofd buigen er nu ook bij is, bent u 
een innerlijke schoonheid. Dit geef ik u uit de grond van mijn hart en ’t zijn 
heus geen lege briefjes. Mijn God, mannen, wat is nu een moeder machtig 
mooi, ook al is zij tachtig, de sferen stralen nu uit haar ogen en het is voor 
de man als schepper, liefde! En is het niet dit, waarvoor wij allen, mannen 
en vrouwen, leven? Zie, ze belken alweer, de echtheid ervan en ervoor wordt 
nu gevoeld. Dit, mensen, vaders en vooral moeders, ook de jeugd, geeft je 
het geluk voor dit leven; nu kun je weer verder! Hebben wij vanavond iets 
geleerd? Bent u tevreden? Dan dank ik u allen voor uw ... hoe heet het ook 
weer? Och neen, ik dank u oprecht hartelijk. Ik geloof, dat wij allen dat op-
recht hartelijke thans hebben verdiend, gij en ik, want wij waren kinderen! 

En wie ons voor gekken wil uitmaken, moet dat zélf maar weten. Wij 
waren vanavond geestelijk één, van ziel tot ziel en van gevoel tot gevoel, niet-
waar? En dát is het nu, waardoor we zullen gaan slapen, hand in hand, en 
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als die andere hand er nog niet is, neem dán die van de geest, je kunt steeds 
hogerop, dames en heren. Ik zou je de raad willen geven, neem die van Onze 
Lieve Heer, gerust, durf het. Als u voor „Hem” zo openstaat, voel je Zijn god-
delijke hand ook, dan ben je één van hart tot hart, met God! Ik gaf u allen 
mijn „orchideetje” en dit was er een uit de sferen van licht! Sterkte nu, tot de 
volgende keer!” 

Hevig geklap was er, Jozef glimlacht, steekt z’n sigaretje op en zegt nog: 
„We zijn terug op aarde ... Ook dit smaakt nog, dus ik ben nog geen heilige! 
Mens, mens, dit heeft niets te betekenen, ook dit is van God. Als ge maar 
niet te veel rookt en geen stoommolen bent, is alles best, doch ook dit heb je 
nog te leren!” 

Mijnheer A. v. d. B. vraagt: „I. Hoe beschouwt gij nu de aan u geschonken 
„Openbaringen”? Als op één lijn staande met de eenmaal door God gegeven 
openbaringen, aanvangende met de schepping, haar hoogtepunt bereikende 
in het volbrachte werk van Christus en afgesloten met de uitstorting van 
de Heilige Geest, met andere woorden: de zogenaamde Heilsopenbaring of 
openbaring van het „Koninkrijk Gods”? 

II. Als overeenkomende met openbaringen, gelijk gegeven aan de Apostel 
Johannes ... laatste boek van het Nieuwe Testament, dus als aanvulling en 
verklaring van de bedoelde heilsopenbaringen? 

III. Is uw beschouwing niet eenzijdig spiritueel met verwaarlozing van 
het materiële? De mens bijvoorbeeld, is toch niet enkel spiritueel, maar ook 
materisch? Kunt u mij antwoorden, ik ben zoekende.” 

Jozef zegt: „Vóór ik u antwoord geef op uw vragen, mijnheer, moet ik eerst 
even het volgende behandelen. De vorige week vroeg mevrouw Walther na-
melijk: „En geldt dit ook voor andere, hoger bewuste mensen, want die leven 
er immers op aarde!” Waarop wij toen niet hebben geantwoord en om thans 
op de vraag terug te komen, kan ik zeggen: Als de mens dus voor leven en 
dood een taak heeft te vervullen, dus is teruggekomen voor een taak en als hij 
deze heeft volbracht, heeft hij niets meer met de dood uit te staan. Maar dit is 
alleen dus voor de mens, die zijn kringloop reeds heeft volbracht. Duidelijk, 
mevrouw? Dan zal ik nu de vragen van mijnheer beantwoorden. 

Mijnheer, uw vragen zijn van heel veel betekenis. Hebt u mijn boeken 
gelezen? Neen? Dan had u deze vragen ook niet meer gesteld. 

Indien u tenminste mijn taak en werk kunt aanvaarden. Wij hier bezitten 
geestelijke wetenschap. En die wetenschap kreeg ik door de meesters. Wilt 
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u weten, hoe dit is gebeurd, leest u dan eerst de boeken ‘Jeus van Moeder 
Crisje’! Ik heb tot nu toe vijfentwintig boeken ontvangen en deze ook aan 
Gene Zijde mogen beleven. Hieruit blijkt reeds, dat „Johannes” dit nimmer 
heeft beleefd en het dus ook niet kon weten. Dit nu, van mij, door en van 
de meesters, is onherroepelijk datgene, waarover Christus heeft gesproken. 
Deze boodschap vertegenwoordigt die openbaringen en geeft dus antwoord 
op al de vragen omtrent God en Zijn levenswetten en wel van het ontstaan 
der schepping af. Daarom werden er boeken geschreven. Ik heb – zoals ik al 
zei – die reizen vanaf de Aarde met mijn meester Alcar kunnen maken. Aan 
Gene Zijde dus, heb ik elke levenswet van God gezien, waarover werd ge-
schreven. Ik kreeg de wijsheid ervan in handen en bracht die naar de Aarde. 
Kunt gij dit niet aanvaarden, dan sta ik machteloos en kunnen wij ook niet 
verder. De Apostelen hebben dit niet beleefd! Niet één van hen! Ook de Pau-
lus van de Bijbel niet! Dit was voor die tijd ook niet mogelijk. Thans echter, is 
de „Eeuw van Christus” begonnen. En dit zegt nu, dat Gene Zijde de wetten 
van Christus en God verklaart. Er is niets anders. 

Kunt u dit aanvaarden? Moet ik soms bewijzen geven? Wel, dan zijn er 
duizenden, maar neemt u die aan? Ik kom uit Gelderland en heb niets ge-
leerd. Leest u dat boek en gíj weet het ook. 

In Amsterdam gaf de meester door mij een lezing. Hij bracht de mens tot 
in het „Al”, waar wij voor Christus stonden, want dáár leeft nu de „Messias”. 
Meester Zelanus concentreerde zich op Zijn Leven en toen gebeurde er iets: 
de „littekens” van Christus manifesteerden zich op mijn organisme en mees-
ter Zelanus toonde deze aan de toehoorders. Hij zei: ‘Dit betekent niets, ik 
heb me even te sterk geconcentreerd.’ Er waren er, die de bloem, die meester 
Zelanus in handen heeft gehad tijdens de lezing en waarvan hij het vader- en 
moederschap ontleedde, wilden kopen voor duizend gulden. Hij echter ging 
er niet op in. Zegt dit iets? Niets ... je kunt de mens er niet door overtuigen 
en dat zijn we ook niet van plan. Wij hebben andere bewijzen: in de eerste 
plaats de mogelijkheid, dat de meesters in deze tijd zelf spreken, schrijven 
en schilderen en nog zoveel kunnen, waardoor en waarvoor wij hebben te 
buigen en wat wij hebben te aanvaarden. Dit, déze wijsheid nu, mijnheer, is 
het allerhoogste, dat de mens op aarde kan beleven. En dit heeft de mens-
heid eens te aanvaarden! Wij kennen de hellen en de hemelen, de kosmos 
ook. Wij weten precies, waar wij heengaan, wanneer straks ons sterven komt 
en dan betreden wij een nieuwe evolutie. Gaat u lezen? Ja? Dan houd ik mij 
aanbevolen voor uw vragen. Begin met de boeken ‘Jeus van Moeder Crisje’ 
en als u die hebt gelezen, ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en dan gaat u verder. 
Lees vooral ‘De Volkeren der Aarde’; door dit machtige boek wordt u reeds 
veel duidelijk. Bent u tevreden, mijnheer? Ja? Dan ga ik over tot iets anders.” 
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Mevrouw D. Gerards vraagt: „Bij mij woont een vrouwtje, dat pas een 
baby heeft gekregen. De baby is geboren met aan de linkerhand alleen een 
duimpje. Is dit nu een stoffelijke stoornis? Of heeft dit met oorzaak en gevolg 
te maken? De dokters weten geen verklaring. Gaarne uw antwoord.” 

„Mevrouw, dit heeft niets met karma uit te staan en is dus een stoffelijke 
stoornis. Er zijn meer mensen met lichamelijke stoornissen, ik denk opeens 
aan de Siamese tweeling. Ook hier is het geen karma! 

Alles nu, wat door de natuur lichamelijk disharmonisch blijkt te zijn na 
de geboorte, heeft afstemming op organische stoornissen. Alle stoornissen, 
welke met het innerlijke leven te maken hebben, behoren tot het onbewust-
zijn voor de mens en is psychopathie. Tot deze graad van leven behoren onze 
psychopaten. Voelt u dit? Waar dit voor de baby vandaan is gekomen, is 
natuurlijk iets anders. Dit vinden wij terug bij de moeder; tussen de derde en 
vierde maand is deze stoornis naar voren getreden en heeft met het groei- en 
ontwikkelingsproces uit te staan.” 

Vraag weer van deze dame: „Blindheid en andere verschijnselen, een gebo-
chelde bijvoorbeeld, is dit dan ook hetzelfde?” 

Jozef zegt: „Blindheid voert ons weer tot andere wetten. Wat is blindheid? 
Ook hiervoor beleven wij moederlijke, dus lichamelijke stoornissen. Rood-
vonk en andere ziekten, gekregen tijdens het dragen van het kind, werken op 
het levenslicht van het kind. En zo is er zoveel, dat ons met de lichamelijke 
wetten kan verbinden en wat wij hebben te aanvaarden. Blindheid echter, 
dame, voert ons tot het geestelijke karma ... ! Kanker en tbc voeren ons tot 
het lichamelijke karma, waartoe al de ernstige ziekten behoren, doch wat nu 
niets anders is dan familie-karma; door de geboorte krijgen wij die ziekten te 
beleven. Dit is dus aards, ik bedoel, dit heeft de mens zelf in handen en zelf 
geschapen. Door onze geboorte nu beleven wij narigheid, omdat de ouders 
die narigheden bezitten. Ook dit is ontzettend diep, niet zo diep, dat gij dit 
niet kunt begrijpen, maar het zijn de levenswetten voor het bloed. De afstem-
ming is het, voor en van het menselijke organisme en datzelfde organisme is 
door de grootouders opgebouwd en die verschijnselen manifesteren zich in 
óns organisme en dit wil zeggen: familie-karma! 

Is het nu duidelijk? Mooi zo! Maar ik zei al, er is nog zoveel, dat wij op 
aarde beleven. Het eigenlijke „karma” trekt ons dus voor ons innerlijk leven 
tot die mensen terug, aan wie wij hebben goed te maken. Wij krijgen dan 
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van hen cadeau, wat ook zij hebben gekregen, doch dit is nu uw afstemming, 
het éénzijn met uw ouders en voor hen is dit weer het éénzijn met hún ou-
ders, waardoor zich de ziekten manifesteren. 

Die Siamese tweeling is dus een stoffelijke stoornis. Dit kunnen de dokto-
ren verklaren. Het zou een gewone en normale tweeling zijn geweest, indien 
die stoornissen er niet waren. Voor de meesters is het – en dit is dus het kos-
mische antwoord – dat de cel zich niet heeft gesplitst op het ogenblik, dat de 
bevruchting plaatsvond. Die cellen waren niet vrij, het waren twee cellen uit 
één cel. Nu gelijken ze op elkaar als twee druppels water. Dit heb ik mogen 
beleven achter de kist, toen mijn meester mij ook dié wetten verklaarde! Ik 
nu ben geen geleerde, maar laten de doktoren gerust komen, ik zal hen ant-
woorden! Is dit niet leuk, ingenieur? Ja, hè, de moeite waard is het! Zijn er 
nog vragen?” 

De dame vraagt nog: „Behoort die gebochelde ook daarbij, mijnheer 
Rulof?” 

Jozef zegt: „Dit dame, kan de schuld zijn van de moeder. U kent immers 
het doorzwikken tijdens de dracht, waardoor tal van verschijnselen ontstaan? 
Maar dit is geen geestelijk karma, ook al is die mens geslagen voor het leven 
nu; eerlijk is eerlijk, ik vind dit het ergste, wat er is. Blindheid is nog niet zo 
erg, maar de gebochelde bezit niets meer. En toch? Wie voelt zich het ergst 
geslagen? Bij lichamen nu, dame, die iets abnormaals hebben meegekregen 
bij de geboorte, is dit abnormale steeds weer een „natuurlijke stoornis”, om-
dat wij mensen, zielen dus, wanneer wij op aarde aan ons goedmaken begin-
nen, maar te aanvaarden hebben, wat wij van onze ouders krijgen. Ook zij 
hebben dit te aanvaarden! 

We staan dus voor menselijk, natuurlijk en geestelijk oorzaak en gevolg en 
voor karma! En dit is alweer een prachtig boek, dames en heren, en daaraan 
zouden wij onmiddellijk kunnen beginnen. Maar de centjes! O, als ik het 
mocht doen! Geef me hulp, zodat ik het zo, door de meesters, in trance dus, 
kan voorlezen en als gij het dan stenografeert, dan krijgen wij nog duizend 
boeken, doch nu moet ik alles alléén doen.” 

Uit de zaal: „Kunnen wij u dan niet helpen?” 

Jozef antwoordt: „Dames en heren, ik zou alles alleen kunnen doen, wij 
schrijven heel vlug, in veertien dagen is er een kosmisch boek af. Maar de 
centjes! En nu is er nog iets anders. Over vijftig jaar hebben wij op aarde 
de „directe-stem”, een apparaat, waarover gij hebt gelezen in het boek ‘De 
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Volkeren der Aarde’. Als dat er is, móeten de volkeren luisteren, dan worden 
zij door de meesters gedicteerd en dan worden de wetten verklaard. Dat wil 
zeggen, dat wij ons dan niet meer behoeven af te beulen; ónze vijfentwintig 
boeken zijn voldoende! 

Dit zeggen de meesters! En is dit soms niet waar? Het is nu net genoeg, 
maar wij zouden duizenden boeken kunnen schrijven, de meesters zijn on-
uitputtelijk! Ik ga verder.” 

Hier komt een vraag van de heer Reitsma: „Meester Zelanus schrijft op 
blz. 149 van het boek ‘De Volkeren der Aarde’ het volgende: China is bewust 
het Huis Israël binnengetreden. China wil rust en vrede en in harmonie zijn 
met het oneindige. Mijn vraag is nu: hoe is dit te verklaren? Is dit fanatieke 
China reeds zover? Moet ik aannemen, dat (het Huis) Israël tegen (het Huis) 
Israël vecht?” 

Jozef zegt: „China, mijnheer Reitsma, is nog niet zo ver. Ook al staat er in 
het boek ‘De Volkeren der Aarde’, dat de volken der aarde tot (het Huis) Is-
raël komen en Japan overwonnen is en met ons meemoet, daarom is dit land 
nog niet bewust voor (het Huis) Israël. Deze tijd zal het u bewijzen. U moet 
deze ruimte willen zien. Langzaam maar zeker komen de volken tot éénheid. 
Gij hebt het alreeds kunnen beleven. Vergeet nu niet, dat de volken van (het 
Huis) Israël vertegenwoordigd worden door de stammen van Israël uit de Bij-
bel. Zij, die thans tot (het Huis) Israël komen, moeten nog voor de geestelijke 
afstemming ontwaken en deze verdienen. Ook het China van Tsjang Kai Ts-
jek en de communisten zullen beleven, dat het die geestelijke kern is. En dát, 
mijnheer, gebeurt nu en is het gevecht op leven en dood! Japan staat er thans 
anders voor, doch de kern hiervoor is weer, dat ook het Oosten tot éénheid 
komt en dat al de volken die zelfstandigheid krijgen. Dit speelt zich nu af, dit 
kunt gij volgen. De uiteindelijke éénheid voor ál de volken der aarde is (het 
Huis) Israël. Maar die volken bezitten toch nog hun eigen levensbehoeften 
en hun eigen karakter. Als de meesters zélf spreken door die instrumenten, 
geloof me, eerst dán zullen al die volken hun hoofden buigen, omdat ze dan 
staan voor de geestelijke wetenschap en die hebben te aanvaarden, want de 
bewijzen zijn er dan! 

Wat wij dus beleven, is het tot eenheid komen van ál de volken door de 
wereldse eenheid, eerst daarna beginnen zij aan de geestelijke eenheid en 
hebben wij één God op aarde en geen tienduizend! Eerst dan komt er „gees-
telijke” vrede en rust. En dit weer voert de volken der aarde tot het „Konink-
rijk Gods”, omdat ze nu één God bezitten en dan is het leven op aarde de 
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moeite waard. Ja, dames en heren, dán terug hier en ge hebt allen uw „Rolls”! 
De moeite waard om dan hier te leven. Doch dán, mijnheer Reitsma, worden 
deze wetten op aarde verklaard en niets anders, niets, want dit is het!” 

De heer Reitsma: „Bedankt, mijnheer Rulof, ik ben verzadigd.” 

Jozef antwoordt: „Tot uw dienst, leven van God, ook bedankt, gij stelt 
altijd goede vragen.” 

Mevrouw Luyken vraagt: „Kunt u mij voor het volgende een verklaring 
geven? Mijn dochter hoorde u voor het eerst in Diligentia en zodra u begon, 
kreeg zij een vreemde gewaarwording. Zij zag boven uw hoofd een derde 
oog. Kan dat?” 

Jozef: „Indien uw dochter alles had gezien, dame, dan had zij ook een 
vierde oog waargenomen. Dit zijn dan de ogen van meester Zelanus. Maar 
wat zij zag, daar hebben de oosterlingen vaak ruzie om gehad. Het is het 
concentratieveld voor de meester, die spreekt, en dat zag zij als een oog. Mijn 
compliment, dame, dit is waarachtig „zien”!” 

Vraag van mevrouw H. Smits v.d. Wall-Perné: „Mijn man en ik bewonen 
een zit-slaapkamer. Op een avond ging ik vroeg naar bed. Mijn man wilde de 
krant nog even lezen. Na een poosje keek ik de kamer rond en zag ik mezelf 
in mijn eigen stoel zitten. Ik dacht wakker te zijn en ik zag alles duidelijk. 
Hoe verklaart u dit?” 

Jozef zegt hierover: „Mevrouw, dit is een gedachtenuittreding en niets an-
ders! Dit kan ik u bewijzen! Ik kén al deze wetten. Want, als u waarlijk was 
uitgetreden, dus uit uw organisme was geweest, wist u het zélf te verklaren. 
Dit is niet zo en wil dus zeggen, dat u toch nog in uw organisme was en van 
daaruit, dus uit uw rust, uw bedje, dat hebt gezien, hetgeen een beeld is van 
uzelf; u stemde zich af op het verleden. U zag zichzelf, jazeker, dat is moge-
lijk, doch dit gebeuren hebt u even daarvoor beleefd en daarheen gingen uw 
gedachten en zo zag u zichzelf daar ook terug. Ik denk nu aan mijn jeugd 
en zie mij in de bossen lopen. Ik loop daar nu en praat met mijn hond; wij 
rennen ook en toch ben ik hier nog, doch ik zie het heel scherp. Is dit nu te 
zien? Dit is een gedachtenuittreding, ofwel een verplaatsing van uw gedach-
ten tot het gebeuren van toen en dit noemt de parapsycholoog: zien in tijd 
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en ruimte! Maar het is niets anders dan dit gebeuren; u keerde tot het verle-
den terug. Het is dus geen helderziendheid. En dit nu, dame, beleven al die 
kaartlegsters en is niets bijzonders. Maar daar vragen zij hun geld voor en gij 
wordt bewust voor de gek gehouden. Leest u de boeken ‘Geestelijke Gaven’ 
en gij krijgt uw antwoord! 

Zo kunt gij uw gehele leven opnieuw beleven en kunt ge uzelf ook zien, 
maar het is van uzelf en niet van Gene Zijde. Het is dus vanzelf ook geen 
geestelijk occult verschijnsel. Tevreden, dame?” 

„Ik dank u, ik aanvaard het, u hebt gelijk!” 

„U hebt nog een andere vraag, dame, en ook deze is interessant. 
U schrijft hier: „In het boek ‘De Stenen Spreken’ staat, dat in augustus 

1953 God Zijn vijanden zal richten op de berg Sion. Hoe verklaart u dit?”” 

Jozef zegt: „Mevrouw, diezelfde ‘Stenen Spreken’ maken fout na fout en 
hebben geen enkele geestelijke betekenis, wat ik u door tal van geestelijke 
bewijzen zal aantonen! De fout is ook door u te zien en te voelen. Kán God 
Zijn „leven” vernietigen en verdoemen? Neen, u ziet het al: ook die Engels-
man, Davidson, is er glad naast! En wel door vele van zijn gezegden. In de 
eerste plaats dus al: doordat hij zegt, dat God Zijn vijanden – mensen dus 
– zal richten. Is dit niet echt menselijk gezegd? Kan God Zijn „leven” haten? 
Dat bestaat niet en nu komt er van al dat gepraat ook niets uit. Het heeft 
niets te betekenen, omdat diezelfde Davidson noch de schepping noch God 
kent. Hij kent niets van hetgeen wij thans beleven. Die man kan hier college 
krijgen! Ook majoor Van der Vecht, zijn vertegenwoordiger in Nederland. 
U moet nu goed luisteren, dame, ik breek niets af, doch ik geef u kosmische 
bewijzen! 

Die berg Sion is er natuurlijk nog. Maar hoe wil God dat doen? Door een 
aardbeving soms? Door pest of cholera? Door melaatsheid misschien? Kan-
ker of tbc? Als dat zou gebeuren, kan Davidson gelijk krijgen, van mij en van 
duizenden van zijn aanhangers. Doch dit gebeurt nu net niet! Dat zult ge 
beleven. Of moeten wij aanvaarden, dat God de mens slaat door Zijn ziek-
ten? Ook dát bestaat niet en getuigt van mensenwerk, afbraak van onszelf. 
Hierover vertellen onze boeken u. 

Daardoor nu, dame, is dat boek ‘De Stenen Spreken’ slechts menselijke 
berekening. Ik vind dit werk zeer armoedig! Immers, als je door die bereke-
ningen de mensheid wilt verklaren, blijft er van alles niets meer over, want 
je hebt geen kosmische bewijzen, dus geen fundamenten. En nog dit! ‘De 
Stenen Spreken’ begint met het begin van de Bijbel, is Bijbels opgebouwd, en 
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dus niet volgens de wetten van de ruimte. En nu komt het, dame: de Bijbel 
begint met onwaarheid! Wat wil nu Davidson beginnen? Voor hem is er een 
groot gat geslagen en dat gat – een kosmische kuil is het, waarin hij valt en er 
ook niet meer uit komt – bestaat nu uit miljoenen tijdperken. 

Daardoor had hij de Piramide kunnen ontleden, doch hij bezit er nu geen 
enkele wet van, kent die wetten zelfs niet, hetgeen dit machtige lege gat is. 
Nu berusten al zijn berekeningen op onwaarheid, hij heeft dus voor zijn 
gereken geen kosmisch houvast, geen bewijzen en geen fundamenten en zo 
komt er ook van al zijn voorspellingen niets uit. Hij zal zo nu en dan wel eens 
een treffer hebben, maar er is geen zekerheid. Doch dat kan onze kaartlegster 
ook, als zij zegt: in 1953 zie ik dit en dat. Let op, want nu is er een treffer te 
beleven, omdat je altijd wel iets kunt raden! 

Maar, dame, ‘De Stenen Spreken’ willen met treffers niet te maken heb-
ben. De fundamenten nu, voor u en mij, zijn: dat Davidson en Van der 
Vecht met hun studie op losse schroeven staan. Davidson is geen kosmisch 
bewuste, heeft ook geen geestelijk contact, maar haalt alles voor zijn studie 
uit de Bijbel en wil nu de stammen van Israël verklaren, doch hij staat voor 
zijn groot kosmisch gat en verliest dan zijn evenwicht. Zijn leer verdwijnt en 
zijn boekwerk ook. U zult dit beleven. Het is doodeenvoudig, omdat hij er 
glad naast is en de Piramide niet kent! Reeds in 1938 gaf ik tegenover ‘De 
Stenen Spreken’ de gevoelens en de wijsheid van de meesters door. Ik sprak 
dus door de wetten van de ruimte. En de gebeurtenissen, die hadden moeten 
uitkomen, volgens de voorspellingen van Davidson, kwamen niet; ook al 
was er zo nu en dan een klein treffertje te zien, dat echter met de eigenlijke 
kern niets had uit te staan; dit weten reeds al zijn aanhangers. De universele 
grondgedachte dus, dame, waardoor Davidsons leer valt en zichzelf volko-
men afbreekt ten opzichte van de goddelijke waarheid is, dat hij nog een God 
bezit, die kan verdoemen en Zijn „leven” kan vernietigen en dit is onher-
roepelijk in strijd met de God van liefde, die wij kennen en die God ís! Het 
boek ‘De Stenen Spreken’ aanvaardt geen mens, die de wetten van God als 
liefde kent! De Bijbel-God heeft voor deze eeuw geen betekenis meer. Ook al 
wil de mens van de gereformeerde en de katholieke kerk dit nu nog niet aan-
vaarden, de evolutie zal het toch bewijzen. Wij hebben die wetenschap reeds 
in handen. Hierdoor breekt Davidson zichzelf en zijn stellingen af, zodat ‘De 
Stenen Spreken’ van nul en gener waarde zijn! Is ... moet ik zeggen, want het 
is maar één boek. Konden wij die mensen maar toespreken. Konden wij hen 
maar overtuigen; dergelijke krachten, tezamen gebundeld, maakten ons allen 
voor dit leven en de mensheid sterk, maar ze willen niet. Dan zou diezelfde 
Davidson naast u moeten zitten en luisteren, maar dat wil hij en wil Van der 
Vecht niet, dat nemen zij niet; ze willen zélf iets doen en bezitten geen Uni-
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verseel contact, doch hebben straks te aanvaarden, dat zij er glad naast zijn!!! 
Is dit niet het woord, dame? Is dit niet de waarheid? Is dit niet, wat Chris-

tus heeft gezegd, ‘heb lief ’? En kan dan God met Zijn vijanden nog afreke-
nen, bezit God vijanden? En dat is een leer? Kletspraat is het en niets anders! 
De mens zegt wel eens: weet jij dan alles? Ik weet niets, de meesters weten 
het! Wat is nu waar en wat niet? Dat van Davidson wel, en hetgeen Christus 
heeft gezegd soms niet? De meesters van nu zeggen, dat ze Christus hebben 
te volgen. Voelt ge, dame, hoe machtig dit – óns contact – is, en wat ónze 
wijsheid betekent, als wij voor al dat menselijke denken komen te staan? Het 
is voor hen: buigen; doch dat willen ze nog niet. De wijsheid van onze mees-
ters is het en de mensheid zal het bewijzen door haar evolutie! 

Nog dit, dame, en nu zeg ik: hadden wij dat geld maar, wat zouden wij 
daarmede al niet kunnen doen! Dan kreeg de mensheid echte, zuivere wijs-
heid van de meesters en dan kreeg zij liefde en geluk te beleven door gees-
telijke wetenschap; dan gingen wij allen vooruit! Er komt weer een nieuwe 
Bijbel uit. Dat kost miljoenen en het geld is er. Vijfentwintig professoren 
werken eraan, uit liefde, een goddelijke taak is het, zeggen zij. En toch staan 
ze opnieuw voor de verdoemdheid, ze brengen niets nieuws. De God van 
haat verschijnt in een nieuw kaftje en dát kun je nu kopen! Dat wordt straks 
de Koningin aangeboden, en de Koningin is er nog gelukkig mee? Wij niet 
meer en miljoenen mensen niet meer, omdat steeds weer de God, die ver-
doemt en er niet is, tot de mens wordt gebracht. Leugens zijn het! En dat heet 
een „goddelijke” taak voor de mens? Hoeveel geld wordt er niet verknoeid 
voor die kerkse waarden, die geen realiteit meer bezitten? De mensheid is nog 
niet zo ver, maar komen doet het en dan krijgen de meesters gelijk, in de god-
delijke taak, die de meesters gaan volbrengen. Oók Christus, de Betere en de 
Andere, Die wij reeds kennen. Die Christus van ons is niet in „Gethsemane” 
bezweken! De Onze vroeg niet: „Mijn God, hebt Ge Mij verlaten?” Ook dát 
hebben de mensen Christus in de mond gelegd, maar Hij heeft het nooit 
gezegd! Was Christus soms een onbewuste? Neen, dame, dit kan geen mens 
aanvaarden! Tevreden, mevrouw? Ja? Dan ga ik verder!” 

Zr. Z. Dreckmeijer vraagt: „Er zijn oogspecialisten, die door operatie blin-
den ziende kunnen maken. Wordt hier nu in een goddelijke wet ingegrepen? 
Zijn deze specialisten door eigen studie zover gekomen, of is het door de 
meesters doorgezonden geworden, bijvoorbeeld door intuïtie?” 

Jozef zegt: „Dame, wij mensen hebben de ziekten geschapen, niet God. 
Wat wij in het oerwoud, waar de wetten zijn ontstaan, hebben verknoeid, 
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mogen wij niet meer overwinnen en onschadelijk maken? Over de afbraak 
leest u in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’. Wat nu de dokter doet, 
komt van Gene Zijde, daarvoor leven de meesters van elke faculteit. Zij die-
nen thans de mensheid en willen het „Koninkrijk Gods” op aarde brengen 
en van de mens een gelukkig schepsel maken! Noemt u dit: ingrijpen door 
de mens in de goddelijke wetten? Dit is het ingrijpen voor het goede, dame, 
zuster, verpleegster; dit had gij moeten weten! Of wilt ge, dat God de mens in 
zijn ellende op aarde, door het stoffelijke leven, dooddrukt? Natuurlijk niet, 
u moet nu niet kleuren, zuster. Doodeenvoudig is het, doch van de mens, 
die heeft bewezen te kunnen denken, verwacht je iets anders en niet dit. Ik 
weet, dat u, indien u had nagedacht, het antwoord eigenlijk zelf ook wel zou 
hebben geweten. Waar blijft nu dus ons geestelijke denken over de goddelijke 
rechtvaardigheid? U begrijpt het nu zeker en dus ga ik verder. Of zijn hier 
nog vragen over? Neen? Dat dacht ik wel, u weet het dus. Straks lossen alle 
ziekten volkomen op, dat is de „wil” van Christus, van God dus. Dit kunt 
ge aanvaarden! Deze afbraak, de ellendige zaken dus voor de mens, voor het 
lichamelijke en het geestelijke – voor de innerlijke mens dus – is onze eigen 
afbraak geweest; wij hebben psychopathie geschapen en vele stoffelijke ziek-
ten; daarvoor legden wij eeuwen terug reeds de fundamenten en deze zijn 
thans ons eigen bezit! 

Een kind had slechts een half hart, toch leefde dit kind. De moeder ging 
met haar kind naar de dokter. De dokter keek lang naar het kind en toen viel 
er: ‘Zeg eens, moedertje, hebt u in het begin van uw zwangerschap niet aan 
de vrucht van God geprutst?’ ‘Wat zegt u, dokter?’ Begreep de moeder dit 
niet? ‘Ik zal het u duidelijk zeggen, moeder. Had gij dit kind weg willen ma-
ken?’ Toen kwamen er tranen. ‘Jazeker’, zei de dokter, ‘u hebt zélf schuld aan 
de ziekte van uw kind!’ Hij kon dit aan en door de verschijnselen volgen. En 
wij, dames en heren, hebben op deze manier duizenden ziekten geschapen 
en willen ze nu kwijt. Maar van deze prehistorische toestanden wil en kan 
de maatschappij geen enkele wet aanvaarden, omdat diezelfde maatschappij 
niet kan erkennen, dat wij zélf het prehistorische tijdperk hebben beleefd en 
thans het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) hebben 
bereikt. Maar mét ons, ging die afbraak en daar zitten wij nu mee! 

Moet u nog peultjes? Die doperwtjes smaken niet, zuur zijn ze en vergiftig 
ook, toch moeten wij ze eten, want er is niets anders! De gehele goddelijke 
natuur is door ons bezoedeld, verhaspeld en versjacherd, doch dat weten de 
mensen niet. Eerst als je achter de kist bent ontwaakt, sta je voor je eigen af-
braak en kun je erin terugkijken. Ik had het reeds te aanvaarden en hierdoor 
kunnen wij nu ál deze afbraak verklaren, ook de goddelijke waarachtige rest 
erbij! 
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Maar nu is er geen verdoemdheid meer! 
Geen laatste oordeel is er nu! 
En de Bijbel begint met kletspraat! 
God is geen Vader van haat, God is Liefde! En miljoenen andere levens-

wetten voor ons stoffelijke leven en ook voor het geestelijke, krijgen nu de 
ruimtelijke ontleding te beleven en dit is het, wat gij nu hoort en niets an-
ders!” 

Vraag van mevrouw M. de Reus: „Zou u ons iets van het engelenkoor wil-
len vertellen? In welke sfeer bevindt het zich en wie mag erin meezingen?” 

Jozef zegt: „Indien u denkt, dat daar mensen met vleugelen rondvliegen, 
die engelen zijn, moet ik u teleurstellen. Maar dit weet u nu door de boeken. 
Natuurlijk, in de boeken wordt er gesproken over de mens als een „Engel”. 
Dat is echter de mens met zijn „liefde” en niets anders. Geen vleugeltjes dus, 
die zitten in ons en zijn groter en machtiger! Maar ik begrijp, wat u bedoelt 
en u begrijpt mij. Ja, dame, daar bezit de mens zijn geestelijk timbre en wij 
hebben het daar al eens eerder over gehad. Dat is het geestelijke timbre van 
God voor Zijn geest en wij mensen, man en vrouw, bezitten dit ook. En daar, 
als u de eerste sfeer hebt bereikt, kunt ge zingen en bezit gij, een geestelijk 
timbre en dat is voor élke vonk van God! Daar zingt de mens ook, maar 
over het „leven” en dat geluid is ontzagwekkend. In de boeken ‘Een Blik in 
het Hiernamaals’ leest u erover en zo ís het ook. Duidelijk? Ik kan er alweer 
een boek over schrijven, doch dit is vanavond niet nodig. U moet daar het 
gezang, door miljoenen mannen en vrouwen vertolkt, eens beluisteren, wan-
neer zij de „wedergeboorte” bezingen, of uiteindelijk de „Liefde”! Dan zinkt 
u ineen, u kunt dat niet eens verwerken, dame, moeder. En is dit zo vreemd? 
Zouden wij daar niet de stem van onze geest bezitten, nu wij weten, dat God 
ook geest is en door Zijn geest tot het leven kan spreken? U hoort het al, 
maar nu moeten wij al die fundamenten openleggen en dat is dan het boek: 
een machtig werk, het Universele gezang van de mens, als vaders en moeders 
ten opzichte van hun leven, dat ziel, geest, gevoel en de eigen persoonlijkheid 
heeft te vertegenwoordigen, met afstemming op God, die hun eigen afstem-
ming is en vertolkt door gezang! Duidelijk, dame? Als u nu zorgt, dat gij 
straks de sferen van licht kunt betreden, is ook uw stem bij uw leven aanwe-
zig en moogt ge meezingen. Ja, dames en heren, gij móet zingen; indien gij 
er niet bij zoudt zijn en uw mond zoudt sluiten, dan misten zij daar uw stem 
en had het geheel geen waarde! En is dit weer niet rechtvaardig, niet eerlijk? 
Zo is het, kinderen van Onze Lieve Heer, ook dat wacht u allen!” 
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Nog een vraag: „Men bidt zo dikwijls tot God, tot Zijn persoonlijkheid. 
Hoe wordt nu zo’n gebed aangehoord en verhoord?” 

Jozef zegt direct: „Dame, moeder van kinders, God kunt u bebidden, wan-
neer u ook de daad wilt beleven, anders is God niet te bereiken en blijft Hij 
doof voor uw gebed, Hij hoort u dus niet! God is een persoonlijkheid! En 
waardoor is Hij te herkennen? Gij en ik en alle mensen zijn deeltjes van 
Zijn Persoonlijkheid! Dit betreft ook al het leven van Moeder Natuur en de 
Ruimte. Dus God is herkenbaar door Zijn leven en het karakter van elk ding 
als stof, geest en ziel, als gevoel. Alles, wat tot het leven behoort is HIJ. En 
wat wilt gij nu als mens van Hem bezitten door uw gebed? Een kindje soms? 
Het hoogste, dat gij Hem kunt vragen?! Ja, als u zich hiervoor openstelt, is 
het voor uw leven mogelijk om kinderen te ontvangen, en die hebt u zomaar 
van God gekregen, waarvan wij, door de meesters, thans de wetten en de 
Ruimten kennen en ontleden! Maar vraag God nu eens om centjes, om iets 
anders, dat nu niet met Zijn leven heeft te maken? Dan is Hij doof en hoort 
u niet. 

U kunt dus niet voor al uw gevoelens, vragen en verlangens bidden, dame, 
u moet dit door de boeken voor uzelf uitmaken. Ook die vragen zijn hier al 
gesteld en voeren ons weer tot het gebed en de wetten van God als persoon-
lijkheid, die natuur, nacht, licht, leven, gevoel, stof, ziel en geest is! Vader- en 
moederschap zijn daarvan het allerheiligste, omdat die mogelijkheden ons 
met de evolutie verbinden, waardoor wij Zijn scheppingen en persoonlijkhe-
den kunnen overwinnen en ons kunnen eigen maken. 

Wél kunt gij nu door uw gebed genezen. Kracht vragen kunt gij ook, wan-
neer gij, als mens, die stoffelijke fundamenten erbij legt, want de volmaakt-
heid voor uw leven hier, valt niet van de hemel, daarvoor moeten wij ons 
eigen leven inzetten. Voelt u nu de Universele rest, waarvoor ge niét en wél 
kunt bidden? Dan behoef ik het u niet verder uit te leggen en ga ik verder.” 

Vraag van mevrouw M. de Reus: „Is het gerechtvaardigd, dat de mens 
geen aandacht heeft voor zijn naaste omgeving, omdat hij te verdiept is in 
zijn werk?” 

Jozef zegt: „Mevrouw, ook dit is een boek, een machtig boek, zo geweldig 
is dit! Als ik dat boek schrijf en er ook nog een scenario van maak, verdien ik 
geld als water, maar – wij zeggen het steeds – de meesters verklaren de god-
delijke wetten en dat is noodzakelijker. Wij zullen er thans even op ingaan 
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en dan hoort u iets. Ik heb er reeds fundamenten voor gelegd, waarna wij 
begrepen, wat wij voor de maatschappij en ons menselijk éénzijn – ons huwe-
lijk dus – moeten doen, want dit gaat juist kapot en door datgene, waarover 
u vraagt! 

Ja, dame, erg is het, wanneer de mens oplost door zijn werk en daardoor 
de goddelijke, hemelse rest vergeet en veronachtzaamt. Maar wat nu? Ik heb 
films gezien, waarin de man, opgelost in zijn werk, zijn andere wereld dus, 
vrouw en kinderen vergat. Uiteindelijk stonden ze voor scheiding. De kinde-
ren brachten vader en moeder weer tot elkaar terug, een prachtfilm was het! 
De mens belkte, zo ontroerend was dit menselijke en toch zo eenvoudige 
drama. Doch de harten van die twee mensen gingen kapot, er bleef van 
menselijk éénzijn niets meer over. De maatschappij is het nu, die de mens te 
pakken heeft en waaraan hij te gronde gaat; hoofdzakelijk door de centjes! 
En dit geldt voor man en vrouw. De vrouw, dames, geeft alles aan haar werk, 
haar taak. Prachtig is dit, maar geef uw innerlijk leven en al uw karakter-
trekken nu eens zo’n „politoertje”, zo’n „wasje”, „strijk” die karaktertrekken 
eens in het geestelijke gareel en het leven wordt anders, moeders. Dit geldt 
bovendien voor de man, wanneer hij tot aan zijn hals is weggezakt in de 
maatschappij; er ligt nu een taak, ook voor hém, in het huwelijk. 

Ja, doch nu is het nog de kunst, dat u toch – ondanks uw grote taak – uw 
eigen leven voor achter de kist niet vergeet. Kunst is dit! Machtige kunst is 
het! Wie kan het? Eén mens op miljoenen is slechts in staat, dit evenwicht 
te behouden, het is de grote van geest, dus de liefde-mens! Eén op miljoenen 
maar. Dus als de man en vrouw begrijpen, dat het geestelijke leven vóór alles 
gaat en boven alles staat en met geld niet is te benaderen. Maar als manlief 
veel wil bezitten en dit voor zichzelf als het enige ziet en wil beleven, praat 
dan maar, doe wat ge wilt, geef hierover films en toneelstukken, schrijf boe-
ken, het helpt hier niet, de mens zélf is er niet voor gereed. 

Dit hebben duizenden mensen moeten aanvaarden en duizenden mannen 
en vrouwen kregen hun afbraak te beleven; scheiding tussen tafel en bed is 
het, wat er overblijft. Enfin, u kent allen die narigheid. 

Boeken zijn het, jazeker, doch als de mens niet wil, staan ook wij mach-
teloos. Ik praat me een ongeluk, helpt het? De mens wil niet leren. Telkens 
hoort hij dat duiveltje in zich, dat het anders wil. Jazeker, maar door dat dui-
veltje gaat ons leven kapot. Ze willen niet denken. Wat willen wij nu bereiken 
met die andere levensgraden, die volkomen opgelost zijn in de maatschappij, 
die niets van het leven achter de kist willen weten en de schouders ophalen, 
geestelijke wetenschap vertrappen, geen geloof, geen God, niets van dit al-
les willen beleven; geld en bezit is alles voor hen! Die mentaliteit is niet te 
bereiken, dame. Zelfs onder ons leven er mensen, die geheel zijn opgelost in 
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hun taak. Ook al horen ze, wat ze moeten doen, ook al zijn zij thans in staat 
om voor zichzelf vergelijkingen te maken, tóch zijn die stoel en tafel meer 
waard dan hun geestelijke ruimte, hun geest en persoonlijkheid, doch déze 
krijgt die bekoring en die „wil” niet te beleven, dat strijkje niet, ik bedoel 
poetsdoekje, politoertje! Voor de vrouw is dit. Je zou wensen, dat ze niet zo 
helder waren. Toch kan alles samengaan; ze doen het echter niet. De man is 
in zijn toestand nog erger. Wij kunnen elke dag leren. Twee mensen hadden 
ruzie, grote ruzie reeds, omdat hij niet meeging om iets voor haar te kopen. 
Hij zegt: ‘Ik slofte mee naar de stad. Wij zouden schoenen kopen. Vier grote 
zaken in en uit, honderdduizend soorten schoenen waren er. Voor haar was 
er niets bij. Ik zei niets, maar ik dacht: Dat flik je mij niet meer!’ En toen de 
volgende keer? Ruzie, omdat hij weigerde. Zij weg. ‘Een maand lang’, zegt dit 
grote mannekind, ‘hoorde ik geen woord meer van haar. Mokken, sarren en 
niets zeggen, de duivel had ze in. Zou je niet hard weglopen?’ denkt de man. 
Honderdduizenden dingen, dame, moeten wij beleven, die deel uitmaken 
van ons karakter. Gemakzucht is het, als je niet op eigen benen kunt staan en 
hierdoor gingen levens kapot! Vorm een persoonlijkheid! Weet, wat je wilt! 
Daarom zou het een goed boek worden. Maar de mens begint toch niet aan 
zichzelf te werken. Waarom zou je dan zo’n boek schrijven? 

Maar nu iets anders. Zij behandelt even de zaak van mijnheer. Hij voelt 
zich beledigd, zijn zaak is het. Hij scheldt, nogal erg ook, het woord „serpent” 
valt ook over zijn lippen en toen gebelk, nachten-, dagenlang. Het huwelijk 
is kapot, hij is een onmens, heeft geen gevoel, geen begrijpen, geen eenheid, 
hij wil op eigen benen staan en geeft haar geen grond, verwijdert haar uit 
zijn leven. Had die man maar kunnen zeggen: ‘Wat lief van je, lieverd, dat 
is prachtig’, want zij deed het goed, begreep het, dacht goed te doen en kón 
het ook. Maar het was: ‘Neen, daar moet je van afblijven!’ En zo zijn er mil-
joenen tafereeltjes, waardoor de mens zichzelf kraakt. Mijn hemel, hoeveel is 
het niet, waarvoor de mens staat en dan liefde moet voelen voor het andere 
„ikje” of het grote „ik”, waarmede hij te maken heeft, en waar hij man voor 
is en zij vrouw, moeder. Maar is zij dat? Is hij een man, een vader, een echtge-
noot? Opgeloste deeltjes zijn het van en voor een rotte maatschappij en niets 
anders! Niets!! En dit is de heilige waarheid. 

Duizenden voorbeelden zijn er nu, en al die dingetjes brachten een diepe 
kloof tussen man en vrouw. Onoverkomelijke kloven zijn het, als vuurspu-
wende bergen zo gevaarlijk, moordend zijn ze, geraffineerd afbrekend, omdat 
wij onszelf liefhebben en zelfs geen kat, geen hond; geld is het, dat heeft onze 
liefde. Als gij de leer van de meesters en Christus niet wilt beleven, blijf dan 
weg, gij hebt er toch niets aan. Ik zeg u: alleen door te bewijzen wat ge wilt 
en door die duiveltjes te willen overwinnen, gaat ge verder en krijgt ge het 
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geluk in handen. Ik heb heel veel mensen tot elkander gebracht, ze eerst af-
gebroken en door de levenswetten weer opgebouwd. Dit was alléén mogelijk, 
dame, doordat beiden wilden, echt wilden, liefde hadden en wat geestelijke 
kracht, of ... ik zou hard weggerend zijn en kon er niet aan beginnen, want 
ik bereikte toch niets! 

En dit is voor hoog en laag, dame, voor kunstenaars en voor bankiers, voor 
geleerden, voor koning en keizer; u kent thans die persoonlijkheden als man 
en vrouw. Nogmaals, dít maakt de kunst uit, ís kunst en het eigenlijke álles 
voor man en vrouw, waardoor de mens zijn Gene Zijde kan opbouwen, maar 
het niet doet, niet wil, er niets voor over heeft! Ze loopt weg, hij ook en zoekt 
iets anders, doch ze blijven dezelfden. Soms vinden katten- en varkensna-
turen – karakters – eenheid. Ook families, die boksen, tezamen hardlopen 
en springen, een handeltje drijven, schilderen, schrijven, roeien en aan teelt 
doen, witters en bakkers, ook kruideniers behoren ertoe, indianenhoofden, 
Laplanders ook, Chinezen hebben er last van, vanzelfsprekend de Jappen 
ook, Amerikanen, Duitsers en Fransen, Zwitsers en Russen, de adel en de 
ongeletterden, de dief en de moordenaar. Maar als het homoseksualiteit (zie 
artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl) wordt, dames en heren, is het nog vies 
en vuil ook, kortom een kermistent is het! En dit alles is te overwinnen, is tot 
het harmonische gareel terug te brengen, als er gevoel is voor hartelijkheid, 
begrijpen, als er de „wil” is om het eigen karakter te verfraaien naar geeste-
lijke bewustwording. Maar wie wil dit? 

Ik nu, dames en heren, moet dát alles bezitten, of ik lig er voor de meesters 
volkomen uit. Ik pas me aan en wil nu geen wit laken dragen en geen heilige 
zijn. Ik moet dus tot de maatschappij terug en gij moet juist die maatschappij 
loslaten en uw leven instellen op het geestelijke; ík heb er nu te veel van en 
moet zorgen dat ik niet oplos, niet verdwijn van de wereld en uit de maat-
schappij, wat de mens alweer niet wil begrijpen; ze willen mij nu heilig zien 
en ik ben en blijf een Gelderlander! 

En ook dat is kunst, grote kunst, of het andere leven stikte door het mijne 
en dit is alweer een kloof, die ik moet overbruggen, wat ik steeds heb gekund, 
of ... ik had me niets eigen gemaakt. En dit alles wil ik u nu leren en het is 
doodeenvoudig, als ge wílt, als ge samen wilt. Want anders staat ge machte-
loos! Mevrouw, ik scheid eruit, het is toch onbegonnen werk. Als u er iets aan 
hebt, ben ik u zeer dankbaar en heb ik niet tegen levend-doden gesproken.” 

Mevrouw de Reus antwoordt nu: „Mijnheer Rulof, ik dank u uit de grond 
van mijn hart, ik weet het nu. Nogmaals mijn dank!” 



227

Vraag uit de zaal: „Hoe weet de mens als ziel in de wereld van het on-
bewuste, dus voor de wedergeboorte, wanneer die geboorte en éénheid tot 
stand komt? Weet de ziel, dat zij wordt aangetrokken? Kunt u mijn vraag 
beantwoorden?” 

Jozef zegt: „Jazeker, dame, dat is mogelijk, wij kennen die wetten. De ziel 
... néé, ik zal het de zaal vragen. Ik vraag u, moeders en vaders, als u een 
kindje wilt hebben, u als moeder, of gij als man, wie wil dit dan, gij zélf?” 

Wij zeggen: „Ja, natuurlijk, wij willen immers het kind?” 

Jozef zegt nu: „Dat zoudt ge wel willen, maar zo is het niet. Immers, als het 
zó was, mensen, dan hadden wij de schepping van God in handen en dat kán 
niet, God is en blijft zélf schepping! De ziel dus, moeder – uw vraag krijgt het 
goddelijke antwoord te beleven – ís de geboorte. Gij zijt als man en vrouw 
slechts het middel en de menselijke mogelijkheid. Als u het gevoel krijgt om 
te baren en te scheppen, is u dat gevoel reeds gegeven, de ziél is nu de „wil”! U 
bent nu geen man en vrouw meer, maar schepping, wedergeboorte voor een 
vonk van God en dat gevoel bezit ál het leven van God, dus ook de natuur, 
het dier, de bloem en de plant.” 

Vraag uit de zaal: „Dus dan heeft de mens géén eigen wil?” 

Jozef zegt: „Hierin niet, mijnheer, doch u bent dan één, de evolutie van de 
vonk van God is het, de wedergeboorte, die ook gij hebt beleefd en in eigen 
handen hebt en zo trekken wij nieuw leven aan, doch ik ben en gij zijt het, 
die de schepper, man en vrouw dus, bezielen en zo komt de wedergeboorte 
tot stand.” 

„Maar,” zegt er iemand uit de zaal, „dan ben ik niets meer, dan heb ik géén 
„wil”, niets eigenlijk, wat van mezelf is voor baring en schepping.” 

Jozef zegt: „Zei ik zo-even niet, dat God dit in handen heeft gehouden? 
Dit zijn de goddelijke eigenschappen in de mens, die toch goddelijk en on-
aangetast blijven, of ... de mens roeide de schepping uit. Nietwaar soms, 
gij wilt baren en wilt een kind; miljoenen andere mensen niet! Pastoors en 
nonnen nu, weigeren te scheppen en andere mentaliteiten weigeren ook. Wat 
bleef er van de schepping over, zei ik u eens, als wij allen, heel de mensheid, 
katholiek priester werden? In honderd jaar was er geen mens meer op aarde. 
Door heiligheid en kuisheid roeiden wij de schepping uit en hadden dus God 
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in handen gekregen. Maar kan dat? Daarom is de „ziel” voor al het leven 
goddelijk bezield. Kijk nu naar de natuur, naar uw hond en kat. 

En wij mensen zijn niet anders. Wat is dat voor een gevoel, waardoor het 
leven in de lente wil scheppen en baren? Weten al die miljoenen vogels dat, 
dames en heren? Neen, dat is God zélf, de menselijke en dierlijke evolutie is 
het en die kent men nog niet in de mens, en ook niet in het dier. Men zegt: 
„Dat is de natuur.” Maar wat is die natuurdrift in de mens en het dier? God 
is het! De menselijke wedergeboorte is het, de evolutie als reïncarnatie! Is 
het niet machtig, dames en heren en wat weet de geleerde psycholoog ervan? 
Niets, voor hem is het nog natuurdrift, de natuur bezit het. ‘Néén’, zegt 
Gene Zijde, ‘de ziel is het en blijft het, die zich als de goddelijke vonk, door 
de reïncarnaties, zélf tot het goddelijke „AL” terugvoert.’ Alléén dat is het! 

Maar waarover u struikelt, ken ik. Een ander beeld nu, want dit is de 
moeite waard en hierdoor leert ge uw God en uzelf kennen! 

Als wij beginnen te koeren, op twintigjarige leeftijd uitkijken naar het 
andere leven naast ons, wat is dit dan? Wel, zeg het eens?” 

En nu horen wij weer: „De ziel. U zegt het immers?” „Het gevoel.” 

„Neen, dames, nu is het de ziel niet, ook ons gevoel is het niet. U denkt: 
De „droedels”, maar dat is het ook niet. Wát is het, dat ons zó op achterste 
benen zet, waardoor ons hartje begint te kloppen? De liefde? U zegt liefde? 
U weet dan nog niet eens, wat liefde is! Dat is het niet, mijnheer, want de 
menselijke en dierlijke liefde is heel iets anders en staat buiten dit machtige 
probleem, dat geen probleem ís, indien ik u dadelijk de goddelijke waarheid 
geef. 

Wat loopt ons mensen, voor het leven op aarde en voor God, steeds, voor 
een tijd, vooruit? Wat? Wanneer begint de persoonlijkheid, rein en zuiver 
voor zichzelf te handelen? Wanneer maken wij ons iets eigen? Wanneer be-
gint dat eerst? Weet u het niet? U kent het leven en uzelf niet, dames en 
heren, en dit leert ge thans kennen. 

Luister, gij allen, en gij weet het meteen! 
Als wij beginnen te koeren, is het vader- en moederschap in ons, dat koert, 

liefde wil beleven, maar dit is geen liefde, dit is scheppen en baren. De eigen-
lijke liefde, waar u het over hebt, leeft in de persoonlijkheid en is het gevoels-
leven en wordt het karakter. En hoe dat is, moeten wij, buiten de schepping 
om dus, bewijzen als man en vrouw. Maar, de schepping en baring geschiedt 
vanuit ons leven en daardoor – nu komt het – is al dat leven in de natuur, is 
het dier zo gek, zo wispelturig ook, kent het maar één doel, bezit het maar 
één gevoel, het leven tot evolutie te voeren en dit ís God zélf! Had u dit in 
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uzelf al eens bedacht en gevoeld? Nóóit, dat bestaat niet, maar dit is het! 
Eerst op zes- tot achtendertigjarige leeftijd, ... begint de persoonlijkheid 

aan het éigen leven. En dat kent ge allen. Als die stuwing, dat baren en 
scheppen voor al het leven, inslaapt, is de mens in staat om voor zichzelf 
iets te bereiken en dat is nu de sfeer van licht in hem en in haar, de wijsheid, 
én de liefde. Hoe reageert nu de mens? Daar hebben wij het zo-even over 
gehad. Hoe is die man en die vrouw voor de „liefde”? Ziet ge, dat de liefde 
voor de „persoonlijkheid” is en blijft en dat baring en schepping „God” ver-
tegenwoordigen? Dat het de ziel is, die wil, dat wij baren en scheppen, dat zij 
door háár wedergeboorte God vertegenwoordigen moet en dat zij dus ons op 
aarde zal bezielen om haar een nieuw lichaam te geven, zodat zij haar eigen 
evolutie kan voortzetten? Zij geeft, luister nu goed, ons haar vermogens weer 
terug, want zij trekt straks óns weer aan en dan keren wij terug. Dit is van 
het ontstaan van het allereerste embryonale leven op de Maan al zo geweest 
en komt nooit in handen van de mens, maar blijft goddelijk, want anders 
maakten wij, zoals ik al zei, van goddelijke schepping kletspraat en onwil, 
roeiden die goddelijke wetten uit door ons geloof, priesterschap, kerks gedoe 
dus en dit heeft God voorkomen!” 

Uit de zaal roepen de mensen: „Jozef Rulof, u bent een openbaring!” 
„Mijnheer, een wonder bent u.” „Machtig is alles!” „Wij aanvaarden!” 

Jozef zegt: „U ziet, hoe eenvoudig eigenlijk toch ons leven is, als gij de 
wetten kent. Meester Alcar is een meester van de „Universiteit van Christus”! 
En dit kunt ge aanvaarden, maar weet het nu, dit is goddelijke wijsheid en 
die krijgt ge nergens op aarde. Wij vertegenwoordigen nu de „Universiteit 
van Christus”, die van de gehele mensheid is! Dit, mijnheer, zijn dus de god-
delijke openbaringen. Konden Paulus en Johannes dit beleven en doorgeven? 
No sir, no lady, zij waren nog onbewust! En ook een theosoof weet het niet, 
want ook zij, zo las ik en hoorde ik uit hun mond, praten er langs en weten 
het niet, hebben dit contact niet. Ook Krishnamurti staat nu met de mond 
vol tanden en kan je niet antwoorden. 

Ná ons baren en scheppen, dames en heren, komen wij – zoals reeds eerder 
gezegd – tot het handelen. Dan maken wij iets van de persoonlijkheid, wat 
voor de psychologen alweer een probleem is. Nu de schepping en de baring 
inslaapt, komt dan de mens zélf niet naar voren? Dus eerst loopt de schep-
ping ons vooruit, het vader- en moederschap wil liefde en als die goddelijke 
baring en schepping is ingeslapen, ziet ge uw eigenlijke karakter eerst. Dán 
hebben wij te bewijzen, wat wij willen en wie we zijn en dat is meestal nét 
een vuile tik midden in uw gelaat. Want dan hebben wij als mens voor God 



230

en Christus kleur te bekennen en bereikt onze kunst, ruimte en diepte, als 
er gevoel in ons leeft. Hoe diep is nu de mens? Welke levensgraden voor de 
gevoelswereld bezit de mens? Lees nu weer de boeken ‘Geestelijke Gaven’ en 
gij weet veel, maar nog lang niet alles; het is slechts een geestelijke kruimel 
van uzelf voor de goddelijke Persoonlijkheid! 

En ziet u dit niet bij uw hondje en katje, paard en koe, bij al het leven 
terug? De ziel dus, dame, dwingt de mens om te baren en te scheppen en 
wie nu als mens weigert, slaat alles kapot voor zijn evolutie en is daardoor 
uitgeschakeld. Vanzelfsprekend staan wij nu voor miljoenen levenswetten en 
ook die kunnen de meesters één voor één ontleden en dan zien wij onszelf 
en ons goddelijke „ik” als een levensgraad op aarde, voor lichaam en geest 
en uiteindelijk voor de ziel als de goddelijke vonk! Indien nu een meisje, ik 
geef u nu een maatschappelijk beeld te zien, een kindje krijgt en nog niet 
is gehuwd, heet zij een slet. Maar voor God is zij harmonisch één en lief, 
zoet, Godsgelukkig ook, als de maatschappij het begreep. Doch deze rotte 
en onbewuste maatschappij maakt van dit goddelijke baren en scheppen vuil 
gedoe en ’t moedertje heet slet. God zegt nu: ‘Je bent van Mij en Ik sta achter 
je, trek je van al die onbewusten niets aan, óns leven gaat verder. Bedankt! 
Meisje, moedertje, bedankt, voor Mij ben je geen slet!’ 

Laat de kerk, die dit leven uitstootte, nu zichzélf maar voor slet uitschel-
den; de dominee, die zijn dochter nog onlangs de deur uit smeet, is een 
armoedige hond! Een hond doet dit niet, een vergiftige slang niet eens, de 
dominee wél en toen stond zijn kind, dit meisje, op straat en verongelukte 
niet, omdat er mensen waren, die het geval begrepen en die vanuit de per-
soonlijkheid nu liefde hadden, waar het Christus om gaat en waar Hij niet 
voor is gestorven, maar wat de goddelijke kern is en blijft! 

Nú, dames en heren, wil de moeder baren. Wel, er is natuurlijk wel iets bij 
voor de persoonlijkheid, wie lust die pudding niet? Ik rende me dood, fietste 
me gek, dat leest u trouwens in het boek ‘Jeus II’, om die liefde. Mijn godde-
lijke schepping is het en ik liep er achterheen, luisterde, net als uw leeuwerik, 
uw doodgewone mus, uw hond ook. Jawel, Miesje, vrouw Ruikers uit het 
boek ‘Jeus I’, er zijn „manne- en vrouwekatte”, waar of niet, thans kun jij mij 
nog meer vertellen!” 

De mensen lachen hartelijk; zij, die ‘Jeus I van Moeder Crisje’ hebben 
gelezen, kennen dit verhaal, doch Jozef geeft er nu nog kosmische diepte bij 
en dit is alweer een openbaring! 

„Geloof mij, als ik u zeg: ik heb al de Socratessen van deze wereld allang 
in mijn zak! Ze kunnen thans komen. Ik zal ze één voor één college geven, 
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want ik ben er nu toe in staat, dat hoort ge! Alles is te ontleden van en voor 
uw leven.” 

Nu zien en horen wij Jozef Rulof bezield spreken; en hij gaf het reeds: de 
woorden, die over zijn lippen rollen, zijn niet meer van deze wereld; achter 
deze persoonlijkheid leven meesters, leeft Christus, God zelf spreekt door 
Jozef Rulof en dit is, zoals hij het zegt, het éénzijn met het Leven van God! 

Jozef zegt nu nog tot ons allen: „Wilt gij nu iets anders van mij horen, iets, 
dat een openbaring is voor uw leven en karakter? Iets, dat ik zélf heb moeten 
beleven, en wat het uiteindelijke „alles” is voor man en vrouw en u tot de 
„Universele Liefde” terugvoert? Ja ...? Nee, ik doe het niet!” 

Stemmen uit de zaal: „Doe het, Jozef Rulof, doe het!” 

„Luister dan ... nog iets anders en gij weet het. Dit is nu een geschenk van 
de meesters. Ik heb het beleefd, heb die leerschool dus kunnen en mogen 
volgen, en dit zegt u: álles is waarheid! 

Doe aan kunst, schrijf, schilder, word bankier, koning, keizer, prins of 
prinses, word van adel en wees ongeletterd, word een boer of kruidenier, 
bakker, man van de teelt van bloem en plant of van uw hondelijke rassoor-
ten, doe aan geleerdheid, word een genie, een dictator, een president zelfs ... 
wees Soekarno, Stalin, Mussolini, een koning van Egypte, en als je wilt een 
Churchill, de president van Frankrijk, rijd in een Rolls of in een Mercedes-
Benz, in een Bugatti of in een Alfa Romeo, of ga langs de straat en haal de 
schillen op, ook al ben je asman, burgemeester, rechter, advocaat, hardloper, 
bokser en wereldkampioen, álles, álles nu – luister nu goed – van uw kunsten 
en wetenschappen en uw persoonlijkheid, als man en vrouw, keert terug tot 
die menselijke „liefde”. Baring en schepping komen terug tot de persoonlijk-
heid en die zijn nu uw gehele bezieling, uw eenheid met elkaar, waar het ons 
allen om gaat! Dus terug tot de baring en de schepping, want dat zijn de 
goddelijke fundamenten voor de mens als man en vrouw, voor ons huwelijk, 
indien er nu sprake is van begrijpen en het machtige hoofd buigen; die een-
heid is het en blijft het voor ons leven. Die zaken nu, die titels dus, adel of 
niet, sprankelende zaken zijn het voor het karakter en geven aan uw „kus” 
de diepte. Geloof me nu, indien ge op de verdoemdheid blijft staan, blijft 
uw menselijke kus en uw liefde „Oud-Testamentachtig” en vertegenwoordigt 
een God van haat! Dus mensen, door verruiming naar de sferen van licht; ik 
zweer het u allen, ik „kus” anders dan gij allen kunt, mijn kus bezit univer-
sele diepte! En als gij allen dit alles niet moet en ge het u dus niet wilt eigen 
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maken, dan staan wij voor die verschrikkelijke kloof, dame, moeder, meisje, 
man en jongeling, waarover wij het zostraks hadden. Dit is goddelijke waar-
heid!” 

Mevrouw Munrooy vraagt: „Ik zat in een autobus, waarin ook een hondje 
zat. Het kwam op me af en het leek precies op mijn gestorven hondje. Het 
dier was heel erg aanhankelijk. Wat is dat? Kunt u mij dit verklaren?” 

Jozef zegt: „Na alles, wat ik zo-even heb gezegd, ja, dame, nu is dat moge-
lijk en dit is niets anders, dan dat gij wellicht de soort van uw eigen hondje 
hebt ontmoet. Uw leven staat open voor het dier, het dier voelt dit en zie, 
dame, er is dan éénheid!” 

En onmiddellijk gaat hij verder en zegt nu: „Ik heb hier een artikel uit een 
krant en dat zal ik u voorlezen. Het heet: Levend begraven. 

In afgelegen kloosters van Tibet, waar nog maar zelden Europeanen zijn 
doorgedrongen, zijn mensen, die zich letterlijk levend laten begraven om de 
vrede van het Nirwana na een geringer aantal wedergeboorten te verkrijgen 
dan de gewone stervelingen, wat al onze voorstellingen over menselijke asce-
se te boven gaat. Een Engels reiziger gaf over het leven daar een beschrijving. 
Hij vertelde het volgende: ‘Ouders, die hun zonen tot het leven van zulke 
kloosterlingen hebben voorbestemd, geven hun kinderen op zeven- of acht-
jarige leeftijd over aan de Lama’s, geestelijken van het klooster. Tot hun elfde 
jaar ontvangen de kinderen godsdienstonderwijs. Dan worden zij gedurende 
zes maanden opgesloten in een stikdonkere cel, om tot inkeer te komen. Zij 
mogen met de buitenwereld niet spreken en hebben geen contact meer met 
de mens, het énige bestaat hierin, dat zij eenmaal per dag een weinig geroos-
terde gerst door een klein luikje ontvangen. Na afloop van deze zes maanden 
voltooien de kinderen in het klooster hun studie. Daarna keren zij voor drie 
jaar, drie maanden en drie dagen in de donkere cel terug, om vervolgens in 
het klooster nog enig onderricht te ontvangen. De kloosterlingen zijn dan 
ongeveer achttien jaar oud, zij hebben nu hun wilskracht volkomen verloren 
en zijn reeds zo aan het duistere celleven gewend, dat zij zonder bezwaar de 
laatste opsluiting, die tot hun dood duurt, kunnen ondergaan. 

Ik heb’, besluit de schrijver, ‘persoonlijk de cel van zo’n levend begraven 
monnik gezien. De bewoner leefde reeds vijfentwintig jaar in deze cel en 
had gedurende die tijd geen daglicht meer gezien, geen woord gehoord of 
gesproken. Als een monnik in de cel wordt gebracht, metselt men de deur 
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achter hem dicht. Door een luik wordt hem enig voedsel verstrekt. Wanneer 
het voedsel bij het luik vijf dagen onaangeroerd blijft, wordt de deur openge-
broken en het lijk verwijderd.’ 

U hoort het mensen. Dit is waanzin! Zó erg, zó vreselijk, zó armoedig en 
dom, onmenselijk is het, armzalig, ongelooflijk en toch gebeurt dit waarlijk. 
Het is in één woord, des duivels, slecht en ongelukkig! Wat kunnen die grote 
Lama-priesters van ons nog leren. Hoeveel hebben die mensen, die machtig 
en sterk zijn voor sommige occulte wetten, nog te leren? Is dit niet beslist om 
„hadstikke” gek te worden? Dit is bewuste zelfmoord en neem ze dat nu eens 
af! Hoe gelukkig kunnen wij ons thans voelen, dat waarachtige, geestelijke 
meesters tot ons zijn gekomen. Ik heb u al eens eerder gezegd: de meesters 
legden fundamenten door het Oosten en wij allen – ik zeker – gingen door 
de krankzinnigheid en de dood naar de astrale wereld, naar deze wijsheid; 
niet deze van de Lama’s, maar die van Gene Zijde en wij leerden erdoor. Dát 
zijn nog van die zielen, die zichzelf ombrengen om er te komen. Doch is het 
niet, zoals ik zei, om gek van te worden? Nogmaals, het zijn bewuste zelf-
moordenaars en de ouders erbij, maar dat weten ze nog niet. U moest eens 
weten, wat er wordt gedaan op deze zo schone wereld, op deze grote aarde, 
om geestelijk gewin te krijgen, ontwaking, bewustwording. Vergelijk nu uw 
leven met dat van hen en gij weet het. Hoe zijn thans de toestanden voor ons? 
Ik haal dit eruit en kan die verdere stomme en armoedige rest gerust over-
boord gooien, het heeft niets te betekenen, want dit zijn zelfmoordenaars!!! 

En dat zijn niet alleen die kinderen, maar de ouders ook. Lach nu maar 
om de domheid, ik doe het niet, omdat ik weet, hoe het Oosten zoekt en 
wroet om God te leren kennen, het Hiernamaals, waarvoor zij allen hun 
leven inzetten! Dat hebben wij ook in het oude Egypte gedaan en gekund; 
later, toen Isis, Rá, Ré en Luxor ontwaakten, kregen wij waarachtig geestelijk 
onderricht en gingen vooruit. Dit van de Lama’s is afschrikwekkend! Bar-
baars is het en kan nog alleen in het Oosten gebeuren. U weet nu meteen, 
dat niet alles van het Oosten tot het Westen moet komen, dat het nuchtere 
Westen méér heeft aan de Christus dan aan al die narigheid, waarvan men 
hier trouwens ook niets meer moet hebben, doch wat nu, voor mij dan en 
voor de meesters, bovendien het nuchtere halt is. Maar dit is ook weer ver-
keerd, omdat wij toch als mens aan die geestelijke studie moeten beginnen. 
Maar niet zo; ánders en wel door de levenswetten van God. Zo’n leven is niet 
voor niets geweest, denk dat nu niet, want de persoonlijkheid heeft zich iets 
eigen gemaakt en als dit hierna in een ander leven bewust wordt, dan zijn 
die mensen de genieën van onze maatschappij. Die mensen bewijzen het. Ze 
hebben iets vanbinnen, dat een ander weer niet bezit en dat komt bewust 
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omhoog. Doch nu is dit westerse beschaving of bijvoorbeeld een hardloper, 
want de „wil” ervoor is er! 

Droevig is het, ongelooflijk armzalig en méér nog, dat allemaal met één 
woord te maken heeft en „armzalig abnormaal” is! Mijnheer, ik leer u iets 
anders! Maar, mannen en vrouwen, sluit u thans af, zoals dat kind het begint 
te doen en gij zijt „goed”, als ge het verkeerde tenminste door uw wil de nek 
omdraait. Want nu is er iets goeds te beleven. Ge kunt door dit verhaal, dat 
echt is, leren, leren hoe het níét moet! 

Ik heb hier nog een artikel, uit een tijdschrift: Drie zielen in één lichaam. 
Men heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van gesplitste persoonlijkhe-

den; dat zijn mensen, zo schrijft men in dit blad, die het ene ogenblik zichzelf 
zijn en het andere ogenblik denken, dat ze een heel andere persoonlijkheid 
zijn. Een eigenaardig geval van een drievoudige persoonlijkheid, gespleten-
heid dus, deed zich onlangs voor bij Christine Beauchamp, een meisje in 
Boston, dat niet minder dan afwisselend drie verschillende personen dacht 
te zijn. De tijd, dat deze gasten bezit van haar lichaam namen, duurde van 
een uur tot enkele dagen en alle drie hadden zij hun eigen temperament en 
gewoonten. Eén ervan was min of meer ziekelijk, rustig en preuts, terwijl de 
tweede juist het tegenovergestelde was, namelijk ijdel, gemoedelijk in haar 
zedelijke opvattingen en voorzien van verschillende mannelijke relaties. De 
derde persoon, die ze voorstelde, was minder gecompliceerd, namelijk kin-
derlijk vrolijk en vriendelijk, zonder iets van de uitspattingen van de tweede 
te bezitten. Na een zevenjarige behandeling door een specialist verdwenen de 
vreemde gasten, die bezit van haar omhulsel, lichaam dus, hadden genomen 
en bleef alléén de echte Christine Beauchamp over, die verder een normaal 
leven leidde. 

De vraag is nu: Kan dit, is dit waar, kunt u ons dit verklaren? Is hier sprake 
van bezetenheid of is dit haar onderbewustzijn? Reïncarnatie soms? 

Het boekje daarover, mijnheer, heb ik reeds in 1937 gelezen. Ik kreeg het 
in handen en vroeg toen aan mijn meester Alcar, hoe hij erover dacht en toen 
verklaarde hij mij dit gebeuren: ja, ze wil naar vrienden gaan om Kerstmis te 
vieren. Ze zit in de tram, maar ineens komt er een andere dame in haar en die 
wil lekker uitgaan. Deze neemt haar dagbewustzijn ook over en dan zien wij 
haar terug op de kermis, de dansvloer, drinkend en uitgaand. Als ze wakker 
wordt, dus weer zichzelf is, moet ze aanvaarden, dat zij in de eerste plaats in 
een andere stad is en dus doodeenvoudig op stap is geweest. Deze arme mens 
als meisje, lijdt ontzettend. Ineens is het kínd in haar terug en dit kind eet 
uit je handen. Telkens weer zien wij andere persoonlijkheden. En dit is nu 
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reïncarnatie? Neen, en toch heeft dit alles met haar te maken, met haar geest 
en haar persoonlijkheid. Dit is geestelijke bezetenheid, zoals ook met mij 
steeds gaat gebeuren, doch dán wordt er geschilderd, geschreven, gesproken 
en genezen. Ik ga dan zien en help de mensen. Bij haar leven die gasten zich 
uit en dat heb ik bij veel mensen gezien; onze krankzinnigengestichten zitten 
er vol mee. En wat is nu voor u weer de kern? Dat miss Beauchamp zélf niet 
slecht is of zij was onherroepelijk opgesloten! 

Haar persoonlijkheid reageerde steeds weer en daardoor kregen die an-
dere persoonlijkheden haar leven ook niet volkomen in handen en konden 
zij zich door haar niet volkomen uitleven. Steeds weer was zij de rem en 
dus voor zichzelf de eigen bescherming. Want anders had zij het gekkenhuis 
moeten aanvaarden! Dat hebben de doktoren later ook vastgesteld. De eigen 
persoonlijkheid, en dit geldt voor ons allen, kan dus de eigen bescherming 
zijn.” U hebt eenzelfde toestand gelezen in het boek: ‘Zielziekten, van Gene 
Zijde bezien.’ De ziel, waarover wij het daarin hebben, beleefde niets anders, 
doch die man had het veel erger. Tegen vier astrale persoonlijkheden moest 
ik vechten om hem beter te krijgen. Er leefde onder meer een vrouw in hem, 
die Frans, Duits, Spaans en Engels sprak en die later, toen wij haar hadden 
overwonnen, tegen mij zei: ‘Vuile rotvent, neem mij de graaf niet af, ik moet 
dat kreng nu leegzuigen, hij heeft het mij ook gedaan en toen weggesmeten.’ 
En omdat die man dit niet wilde, kregen wij haar eruit; meester Alcar dan, 
ik was slechts het kanaal. Maar wat heb ik veel van die man en door zijn toe-
stand geleerd. Ik kreeg elke reactie, waarnaar de psychologen moeten zoeken, 
direct verklaard, en toen kende ik dat leven en die veelvoudige splitsing, wat 
niets anders is dan bezetenheid en wel de bewuste bezetenheid; niet de zie-
kelijke dus, want dan is de mens geestelijk ziek en zit onder de gekken. Maar 
deze mensen kunnen op straat lopen en vragen u wat vuur voor hun sigaretje 
en zijn volkomen normaal, doch binnen in hen spookt het! 

Ook daarvan hadden wij een boek van duizend pagina’s kunnen schrijven, 
doch het ging meester Alcar om de astrale wereld en dát was de bedoeling. 
Miss Beauchamp had nog geen demonen te beleven, maar haar persoonlijk-
heid was door het beleven gesplitst en nu kunt ge meteen weten, dat, als er 
bij mij één komt met verkeerde bedoelingen, ik dit onmiddellijk in de gaten 
heb en dan zeg ik: de „droedels”, verdwijn! Maar tot nu toe heb ik daar nog 
geen hinder van gehad, integendeel, het zijn en blijven meesters! 

Die doktoren stonden voor raadsels. Waren ze bij mij gekomen, dan had 
ik hun deze miss Beauchamp ontleed en dan hadden ze houvast gehad, dan 
hadden ze haar kunnen afsluiten. Dat hebben ze uiteindelijk bereikt en toen 
had zij geen hinder meer van de astrale wereld. Ook wel de moeite waard, 
doch miljoenen mensen beleven datzelfde en hierdoor, dames en heren, krij-
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gen wij het gevoelsleven te zien en te beleven. Hierdoor valt de mens, wordt 
geslagen. Wij staan thans, dat leest u in mijn boek, voor de ziekelijke krank-
zinnigheid, dat is het éénzijn van de astrale en de stoffelijke mens. Door dui-
zenden zaken nu kun je zijn bezeten! En daarvan is de ergste de „seksuele”, 
dat voelt ge zeker. Nu gaat uw menselijke, maatschappelijke persoonlijkheid 
volkomen kapot. Gij wordt nu door die lieverds leeggezogen, waarvan de 
ergste bij miss Beauchamp de kermis op wilde. Even dieper en lager nu, dan 
is zij de onbewuste, maar de „gekke hoer,” nietwaar? Had gij dit soms over 
het hoofd gezien? Zo nu en dan is dit ook gebeurd bij miss Beauchamp, 
doch dan netjes, héél gewoon zelfs, met dit verschil, zij wist het zelf niet en 
zij was het zelf niet, een ander was het! Die andere maakte gebruik van haar 
organisme. Wereld, mensheid, kent ge al deze zaken nog niet? Lees dan de 
boeken van Jozef Rulof, van ‘Jeus van Moeder Crisje’ en gij kunt uzelf voor 
al deze narigheid beschermen! Is dat even wat, dames en heren? Ik maak 
reclame voor de meesters. 

Hier heb ik nog een ander artikel: „Volgens het blad Waspada woont in 
Atjeh iemand van tweehonderdacht jaar. Deze persoon werd in het jaar 1742 
in het regentschap Pidie in Atjeh geboren. Volgens het blad ziet Abdoerach-
man er nog gezond uit. Zijn gezichtsvermogen is niet meer zo goed, doch zijn 
gehoor is uitstekend. Hij beweert, reeds eenmaal overleden te zijn geweest. 
Na zijn begrafenis was hij weer uit zijn graf verrezen, tot ontzetting van de 
omstanders, die ijlings het hazenpad kozen. Kunt u ons een antwoord geven, 
mijnheer Rulof?” 

Toehoorders, dit is weer iets, dat u met schijndood verbindt. Dit is niets 
anders dan schijndood! Ons gaat het erom, te mogen weten, hoe dit lange 
leven van deze mens eigenlijk mogelijk is. En toch is dit niet zo vreemd, 
wanneer u de geestelijke wetten voor het menselijke organisme en voor de 
wedergeboorte kent. 

Over een miljoen jaar, wordt de mens ongeveer driehonderdvijftig jaar 
oud. Het kosmisch harmonische leeftijdsgetal is ... ongeveer tweehonderd-
vijfenzeventig jaar, doch die tijd is nog stoffelijk gerekend. Nu zult u zich 
afvragen, wat is dit allemaal? U hoort het al, wij beleven nu toekomst. Het 
zijn profetieën voor de wetenschap, die de geleerde eens zal moeten aanvaar-
den, omdat de mens in zijn organisme, lichamelijk dus, evolueert. Dit is ook 
te verklaren! 

Ik hoop allereerst, dat hetgeen op deze avonden wordt behandeld en vast-
gelegd, in boekvorm zal uitkomen. Ik leg dit dan in uw handen, om ge-
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zamenlijk dit boek te verspreiden, want wij krijgen waarachtige profetieën 
voor kunsten en wetenschappen te beleven en bovendien voor ons „weten”, 
de geestelijke wetenschappen! Het zou waarachtig heel jammer zijn, als dit 
alles verloren ging, maar ik zie, dat mejuffrouw Bruning bezig is. Wij zullen 
het leven geven aan ons gezamenlijke geesteskind van de meesters. De mens 
nu, gaat te vroeg over op aarde, sterft te vroeg, omdat hij door honderd-
duizenden ziekten is geslagen, waardoor dus het lichamelijke door de geest 
is ondermijnd of werd afgebroken. En dit is de disharmonie voor de mens 
als organisme. Dat begrijpt ge, nietwaar, die wetten hebben wij reeds meer-
malen behandeld. Is dit alles voorbij, dus opgelost en overwonnen, dan leeft 
de mens langer op aarde. Ook dit is weer eenvoudig, want wij bevinden ons 
nu nog in een lichamelijke en geestelijke chaos. Dit dus allereerst, omdat ge 
moet weten, dat, indien deze verruiming niet bestond, waardoor ook wij die 
kosmische tijd dan niet konden beleven, deze man die ook niet had gekend. 
Doch die kosmische tijd kwam door de nieuwe geboorte, dus in het lichaam, 
tot stand. Ik zal dit verklaren. 

Door de schijndood nu – dit is het terugkeren van de geest tot de vierde 
graad van slaap voor het sterven – kreeg het organisme nieuw leven, nieuwe 
levensaura toegediend, die vanuit de kosmos, waardoor het lichaam is ont-
staan, – ook dat kent ge – werd gevoed en hier een wedergeboorte werd. Ook 
de oude Egyptenaren kenden deze wetten en velen werden daar honderden 
jaren oud, omdat zij nu door occulte studie zich die levensmogelijkheid eigen 
maakten. Dit zijn geen smoesjes, dit is waarheid. Bovendien door tal van on-
derzoekers ontmoet en in het Westen bekendgemaakt. Het zijn dus wetten, 
die overwonnen kunnen worden, omdat de mens met de kosmos één is, doch 
zélf, door miljoenen levens heen, disharmonie heeft gebracht. 

Ook Lazarus beleefde de schijndood, of ... Christus had hier niets kun-
nen doen. Straks, wanneer de geleerden de ziel, de geest en het astrale leven 
kennen, wordt alles anders. Dan behoeft de mens niet weg te rennen van 
een graf, omdat de gestorvene opstaat, want de dokter weet dan, wanneer de 
mens schijndood is en dan is er van begraven geen sprake! Hier is dus zui-
ver het verschijnsel van sterven aanwezig, het hart klopt niet meer stoffelijk, 
doch geestelijk is er hartslag te constateren en als die er niet is, komt de geest 
als de astrale persoonlijkheid vrij van de stoffelijke stelsels en moet het orga-
nisme verlaten. Maar als die geestelijke hartslag er wél is, zuigt de geest op 
dit ogenblik de nieuwe levensaura in zich op en krijgt dus een verder nieuw 
bestaan, hetgeen nu ook de wedergeboorte is. 

Maar nu iets anders. Had ik met die man kunnen spreken, kort na zijn 
opstaan uit het graf, dan had ik hem onmiddellijk, door de wijsheid van de 
meesters dus, met dit nieuwe leven kunnen verbinden. Wij hadden dan ook 
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dit nieuwe leven gezien en gevoeld, want dit ogenblik verbindt hem met een 
ander leven. Meestal het laatste, dat de mens beleefde, want die fundamen-
ten zijn er dan nog! En dan komen ook de herinneringen terug uit dat leven, 
zodat – dit is ook al gebeurd – de mens was veranderd en voor zijn familiele-
den wartaal sprak, maar die toch reëel en waar was, omdat hij zich weer één 
voelde met zijn vorig leven. En daarin nu was hij geen man, doch een vrouw! 
Maar nu werd diezelfde man voor gek verklaard! Dit is ook gebeurd, en wel 
in het oude Egypte, ook in India, priesters waren het! Ook alweer eenvou-
dig, omdat door de occulte studie ál die levenswetten voor de mens voor de 
dag kwamen. En toch, doodeenvoudig is alles, dit zijn geen wonderen, doch 
lichamelijke en geestelijke levenswetten voor de mens als stof en als geest! Ik 
mocht ze door mijn meesters allemaal leren kennen. En van hen komt ook 
onze wijsheid! Dit nu voor de schijndood. Kunt gij het begrijpen, mensen? 
Alweer een openbaring, waar of niet en toch natuurlijk reëel. Hoe kan het 
ook anders, wij mensen zijn kosmisch diep en bezitten al de wetten van de 
ruimte! Ik ga verder.” 

Mevrouw H. Smits v. d. Wall-Perné vraagt: „Het is ongeveer vijfendertig 
jaar geleden. Ik was steeds zoekende en was altijd met het goddelijke vraag-
stuk bezig. Zo gebeurde het, dat ik op een nacht werd wakker geroepen. Er 
stond iemand voor mijn bed in een ijl-wit kleed. Ik moest opstaan. Plotse-
ling, hoe weet ik niet, stond ik naast hem, ik kreeg ook een wit kleed aan, wij 
stegen op, hadden onze handen samengevouwen en waren in gebed, echter 
zonder woorden, dus in gedachten. Ik kan onmogelijk vertellen, hoe machtig 
alles was, het werd steeds lichter om mij heen en ik hoorde prachtige muziek. 
Toen keerden wij terug naar de Aarde en toen ik weer in mijn bed lag, hoorde 
ik nog steeds zachte naklanken. Na die keer, heb ik meerdere dingen gezien, 
en alles heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. Is dat waarachtig, mijn-
heer Rulof? Wat was het eigenlijk, ik voelde mij zo gelukkig.” 

Jozef zegt nu: „Mevrouw, u was aan Gene Zijde! U hebt contact gehad met 
één uwer geliefden, wellicht een meester, iemand, in elk geval, waarmede u 
heeft te maken. Was het niet machtig? Je zou het elkeen toewensen, dan wist 
de mens, dat het mogelijk is! En dat er achter de kist leven is! 

U hebt natuurlijk van alles beleefd, muziek, de aanraking met die andere 
persoonlijkheid, de kracht, die van die hand uitstraalde, het opstijgen en 
het éénzijn, uw geestelijke afstemming, want anders had gij dit gewaad niet 
gedragen. U weet nu dus, waarheen ge straks gaat, want zo niet, dan had gij, 
geloof ik, wel iets anders gezien. En uw man en uw geliefden hier kunnen nu 
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wel zeggen, of u dit waarlijk hebt verdiend. Uw man knikt al, hij wil zeggen, 
zij is zo. Nu daardoor kunt gij beiden gelukkig zijn. U ziet het, ik beleef niet 
alléén deze machtige zaken. Nu kunt gij zeker ook mij begrijpen, dame. Ik 
heb zo alle ruimten van God moeten beleven, daardoor schreven de meesters 
de boeken. Begrijpt ge nu bovendien wat het kost, om dit alles te verwerken? 
De mens, die zelf iets krijgt te beleven, staat onmiddellijk voor mij open en 
bezit ontzag voor mijn taak; omdat zij weten, hoe moeilijk het is, als men de 
hemelen krijgt te zien en te beleven, er dan toch vrijwillig uit te stappen om 
hier op Aarde te leven. Houd dit vast, dame, straks zult gij diezelfde persoon-
lijkheid wel terugzien en dan beleeft ge de wetten van God, waarvan gij nu 
reeds iets hebt mogen beleven en aanschouwen!” 

De dame zegt: „Daarom heb ik zo van uw boeken genoten, mijnheer 
Rulof, en ik kan daardoor zeggen: alles is waarheid!” 

Jozef zegt nog: „Zo is het, mevrouw, en als de mensheid dit kon beamen, 
waren wij er. Tenslotte gaat het er ons toch om, de mens verruiming te schen-
ken, óns gevecht is: de mens en de maatschappij tot de geestelijke evolutie te 
voeren, waarvoor ook de meesters hun levens inzetten! Sterkte, dame, en ga 
verder!” 

Vraag van mijnheer Nies: „U hebt gezegd, dat planeten en sterren geen 
invloed op de mens en zijn levenswandel hebben, maar de Zon en de Maan 
hebben dit wel. Doch wanneer u met de planeten en de sterren gesprekken 
voert, dan is dit toch het bewijs van bezieling en werking, hetgeen toch in de 
Kosmos onmisbaar is? Ik neem aan, dat de astroloog zijn dwalingen heeft, 
maar dat er ook iets goeds in zit, lijkt mij toch niet uitgesloten. Gaarne zou 
ik van u een verklaring hierop vernemen.” 

Jozef zegt: „Mijnheer, vele malen hebben wij hier over de astrologie gespro-
ken en volgens de ruimtelijke wetten die stof en die mogelijkheden verklaard. 
Was u toen hier? Ja, dan weet u dus wat ik heb gezegd, doch het is u nog niet 
duidelijk. In de eerste plaats staan wij hier om te onderzoeken en níet om 
elkaar af te maken. Met andere woorden: het gaat ons om de wijsheid; of gij 
die van mij nog niet kunt aanvaarden, doet niets terzake. Ik vertel u weer, 
wat de meesters mij hebben verklaard en niets anders. Het is toch de bedoe-
ling niet, dat wij elkaar niet zouden begrijpen? 

U moet nu aanvaarden, dat ik buiten mijn organisme reizen heb kunnen 
maken met de meesters, dus achter de kist, en daar zijn mij die wetten ver-
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klaard. Ik zag ze dus! Ik beleefde ze! Ik heb niets meer om te geloven, ik weet, 
dat het zo is! Als u dit ook kon beleven, waren wij er al. 

Wat is nu het praten met het leven? Met Zon, Maan en sterren? Wanneer u 
zich op het baren en scheppen instelt, mijnheer, kunt gij dan het gepraat van 
de ziel niet beluisteren, als u weet, dat die ziel uit de ruimte komt en door uw 
leven wordt aangetrokken? Als u die eenheid bezit, is dit mogelijk. Gij moet 
er uzelf voor willen verliezen. Dát is het afdalen tot die levenswetten voor 
de ziel en nu ligt dat leven voor u open. Nu gaat ge „zien” en dit zien is het 
beleven van die wetten en is dan ook verbinding. Dit nu kreeg ik door mijn 
meester Alcar te beleven. Hiervoor hebben wij dus die reizen gemaakt. Met 
hond en kat kunt ge nu praten, ook met bloem en plant, met uw kunst, met 
alles wat deel uitmaakt van ons leven, dus met ziel, leven en geest, met de 
dood, de wedergeboorte, met God, Christus, vader- en moederschap, met de 
sterren en de planeten. En dán vertelt al dat leven van het eigen bestaan en 
de eigen evolutie. Dit kunt ge nu begrijpen en dit is waarheid. Ik zeg u steeds 
weer: ik kreeg dat alles door de meesters. Waren zij niet tot mij gekomen, 
dan had ik van dit alles ook niets geweten en leefde ik nu wellicht nog in ’s-
Heerenberg! Leest nu het boek ‘Jeus van Moeder Crisje’ en gij staat voor dit 
eerste contact en kunt vervolgens mijn éénzijn met de astrale wereld volgen. 

Nu even goed luisteren. Ik vraag u: kán een handvol stof uw persoonlijk-
heid bezielen? Kan dat? U schudt van neen en zo is het! Dat bestaat echter 
wél voor uw organisme. Nu komt het woord: Hoe wil nu wat stof of aarde, 
steen, graniet, dus de stof met al haar eigenschappen, waardoor de planeet 
Aarde is ontstaan, uw innerlijk leven bezielen? Kan dat? Neen! Daarom nu 
zijn de astrologen op een verkeerd pad. Wij echter weten, waartoe de astrolo-
gie kan dienen en dit verklaar ik u thans! 

Bij mij kwam er een zieke vrouw met uitslag op armen en lichaam. ’t Was 
een zeer hinderlijke ziekte en er was niets aan te doen. Ik moest de diagnose 
stellen en kreeg die van mijn meester. Deze vrouw zou te genezen zijn ge-
weest, indien haar hart het had kunnen verwerken, maar dat was niet het 
geval. Wij hadden haar dan in de grond gestopt en haar door de Aarde, nu 
dus door de stof, laten genezen. Zoiets is mogelijk en meermalen gebeurd; 
priesters uit het oude Egypte pasten deze geneeswijze toe. Nu kan dus de stof 
dienen voor genezing, maar, vraag ik u: zou die dame er innerlijk door zijn 
veranderd? Neen immers, dat bestaat niet! En nu zoeken de astrologen het 
in de ruimte. Ik weet thans, dat de Aarde het hoogste bewustzijn voor deze 
ruimte bezit, de aarde dus als stof en grond, waaruit zij is samengesteld. De 
Aarde, als planeet, heeft dus een heel andere ontwikkeling gekend dan Jupi-
ter, Venus, Saturnus, Uranus, Mars, de Maan en de sterren, omdat de Aarde 
als planeet tussen Zon en Maan – de Vader en Moeder voor de ruimte – een 
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plaats kreeg voor dit Universum. Dit is toch duidelijk, nietwaar? Welnu, wat 
willen die minder ontwikkelde planeten, die een lager bewustzijn bezitten 
dan de Aarde, nu voor de mens en de Aarde doen? De Aarde? Ja ... want de 
Aarde als planeet en als stof, als organisme dus, ontvangt krachten van de 
Zon en ook nog van de Maan, doch dit geldt allemaal voor de stof en niet 
voor de geest! En willen nu de astrologen „bezieling” van die stof ontvangen 
en beleven? Als ik met die stelsels één ben, is dit te vergelijken met wat ik hier 
kan beleven, wanneer ik de muziek van de kunstenaar onderga en weet, wat 
Beethoven en de andere componisten hebben bedoeld en dan spreken wij 
van éénheid met de kunsten! 

Dit nu zegt, en dat is duidelijk, dat ik, ook al zal de meester, de leraar, mij 
bezielen en zeggen, hoe ik op mijn viooltje moet spelen of hoe ik de penselen 
moet hanteren, ik mij zijn kunst toch moet eigen maken! Hij is niet in staat 
mij zijn kunst te schenken. En dit geldt ook voor de ruimte! 

De astroloog zegt, dat hij onder door hem bepaalde sterren leeft. Is dit nu 
iets om te bezielen? Kán die ster als meteoor of iets anders mij en u weten-
schap en bezieling geven, als alleen de mens daartoe in staat is en wij weten, 
dat God ons niets cadeau geeft? Kan een stuk steen en wat aarde ons nu 
bezielen voor de kunsten en wetenschappen en ons, dat aanvaardt de astro-
loog ook, beschermen voor de dood, nu wij weten, dat de dood evolutie is en 
er geen dood bestaat? Waarom maakt de astroloog zich nu zo druk om de 
dood, die er toch niet is? Waarom berekent hij de dood? Dat heb ik namelijk 
beleefd met iemand, die volgens een astroloog zou verongelukken, indien hij 
die dag op reis zou gaan. Deze man ging toch, op mijn verantwoording en 
er gebeurde niets. Wat zei later de astroloog? Ja, er was een foutje geslopen in 
zijn berekening en dat was jammer. Bestaan er jammers in de ruimte? Kun 
je de mens, die God is, berekenen? Ja, dat kan als je de ziel en het innerlijke 
leven kent, doch aarde als stof en graniet en gasbollen, mijnheer, die hebben 
voor uw ziel en geestelijke persoonlijkheid geen betekenis, wél, zoals ik al zei, 
voor het organisme. Doch daar gaat het ons niet om, ook de astroloog niet. 
Het gaat hier om de geestelijke bezieling en daarom is hetgeen de astrologen 
beweren kletspraat! 

De dierenriem is een menselijke uitvinding! Dat ding zegt iets van het 
menselijke karakter, dat is juist. Maar wat wil mijn karakter beginnen ten 
opzichte van de goddelijke stelsels? Dit nu, mijnheer, is de menselijke per-
soonlijkheid en dit zal ik u nog even verklaren. 

De mens nu, is gevoel, leven, geest en ziel en bezit het karakter, dat thans 
de persoonlijkheid is! God heeft dat ook! En wij kregen het van God. En nu 
staan wij ten opzichte van God op Aarde mét al die gevoelens, leven, geest, 
ziel ... doch handelen door onze persoonlijkheid, die alléén verruiming krijgt 
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door het vader- en moederschap. Dus dat, wat wij ons nu eigen maken, is ons 
maatschappelijk bezit. Daar gaat het de astroloog om. Dat wil hij nu bereke-
nen. En daarvoor maakt hij een horoscoop, nietwaar, die nu een berekening 
geeft voor ons leven hier, als persoonlijkheid. Luister nu goed, het kosmische 
antwoord geef ik u thans ... máár van de ziel, het leven, het vader- en moe-
derschap, dat God is en waardoor de ruimte geschapen werd, kán hij niets 
berekenen, want dát zijn de goddelijke wetten, daarvan kent hij het ont-
staan niet, de ziel niet en de geest niet. Zijn gereken is dus niets anders dan 
maatschappelijk aanvoelen, wat de kaartlegster ook kan en soms met treffers, 
omdat zij weer telepathisch ingesteld is en ons nu tot de geestelijke gaven 
voert en dichter bij die waarheid komt dan het gereken van de astroloog. Die 
bezit geen houvast, omdat hij leven en dood, de ziel en de geest niet kent en 
géén houvast heeft door de dierenriem, omdat de dierenriem geen goddelijke 
fundamenten bezit en door mensen uitgevonden werd! Net zo zeker is dit als 
dat de eerste woorden uit de Bijbel met onwaarheid beginnen en in strijd zijn 
met de goddelijke waarheid; dit geldt tevens voor de astroloog! Is dit nu niet 
heel iets anders? 

Nogmaals dus: de ster en de planeet kan de mens wel bezielen voor ge-
nezing, doch nu betreft het niet de geest of het innerlijke leven, dat staat er 
volkomen buiten en dit is niet te bereiken, want dát moet de mens zich eigen 
maken en door zijn miljoenen levens heen verdienen! Tevreden, mijnheer? 
Ja? Dan ben ik blij, omdat gij kunt denken. Achter de kist en straks hier, 
krijgen de meesters door de wetten van God gelijk of ... alles zou voor ons 
onrechtvaardigheid zijn. Dan had de één alles en de ander niets en kan dit? 
Astrologen berekenden, dat die man en vrouw een jongen zouden krijgen en 
zie, het wás een jongen, maar duizenden malen werd het juist een meisje! U 
hoort het, een treffer is het. Doch een treffer is geen goddelijke wetenschap 
en is geen ruimtelijke eenheid, noch ziel of geest. Het is natuurlijke telepathie 
met het bijeenbrengen van cijfertjes, een laatste kwartiertje ook, doch daar-
van blijft er niets over als de wetten van God zélf spreken, die wij als mens, 
ook het dier en het leven van Moeder Natuur hebben te aanvaarden. 

Rozenkruisers doen veel aan astrologie, miljoenen andere mensen, geleer-
den, maar ook ongeletterden doen aan astrologie en aanvaarden het. Een 
dame vroeg mij: ‘Doet u niet aan astrologie?’ Ik zei: ‘Nee.’ ‘Ja, ziet u, dat is nu 
jammer, ik zou geen nierziekte hebben gekregen, als die en die ster niet in dat 
en dat huis had gestaan. Dat heb ik de dokter ook gezegd. Kunt u iets voor 
mij doen?’ Ik zei: ‘Nee, want uw niersteen moet eruit, dame.’ En de dokter 
lachte haar midden in haar gezicht uit, ook die wist beter. Vader, grootvader 
en overgrootvader hadden allen dezelfde ziekte gehad. Ook de sterren soms? 
‘Mevrouw’, zei ik, ‘bereken uw sterren en gij zijt beter. Ik kan niets voor uw 
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gezondheid doen, u kunt het toch berekenen?’ Als die ster, als die planeet nu 
maar dáár had gestaan, dan was ik beter. En dan had ik niet kunnen ver-
ongelukken. Doch nu kregen wij een lekke band en vlogen tegen een boom 
op. Maar, dames en heren, de knecht van de garagehouder wist meer dan de 
astrologen. Hij zei: ‘Mijnheer, het is te gewaagd om met die band die reis te 
gaan maken, want ik voel de binnenband reeds, daardoor krijgt u ongeluk-
ken!’ Doch de astroloog-bestuurder wist het beter, de cijfertjes hadden het 
hem bewezen. ‘Ja’, zegt hij tegen zijn medereizigers, ‘wij staan er goed op, ons 
huis ziet er goed uit.’ Wij hebben – zeg ik u nu – ons huis een witkwast gege-
ven. Maar de garagejongen wist het. De band was het en daardoor liggen ze 
nu met gespalkte armen en benen in het ziekenhuis. Iedereen moet hartelijk 
lachen om die dwaze kapper. Daar ligt hij nu met zijn astrologie. 

Door tal van bewijzen kunnen wij aantonen, dat de mens z’n hobby heeft 
gevonden, doch de meesters zeggen: ‘Astrologie wordt nóóit wetenschap.’ En 
het bestaat ook niet, wél handlijnkunde en grafologie, want dit heeft weer 
met menselijke realiteit te maken! Astrologie hangt in de ruimte en krijgt 
nooit houvast, nooit! De astroloog kan geen dood berekenen, omdat hij het 
innerlijke leven niet kent! En wat hij wil berekenen, heeft met de persoon-
lijkheid te maken en die, dames en heren, is in deze rotte maatschappij ver-
dronken en is er alléén uit te halen door het vader- en moederschap, dat wil 
zeggen, door de reïncarnatie voor de mens als ziel, en nu niet als geest, omdat 
de geest weer een organisme is, dat achter de kist de ziel omsluiert. En dit zijn 
weer wetten van God voor de mens en voor al het andere leven! 

Nu nog dit, dames en heren. U hoort hier van alles en op elke vraag krijgt 
u het ruimtelijke antwoord. Stelt u zich voor, dat de mensheid straks dit al-
les moet aanvaarden, omdat dit alles dan wetenschappelijk is bewezen. Wat 
moet dit dan zijn voor de meesters?” 

Vanuit de zaal wordt gezegd: „Zij zijn de genieën, de kosmisch bewusten 
en gij zijt dat ook, Jozef Rulof!” Een ander zegt: „Wat ik hier zo hoor, mijn-
heer, wat ik leer en wat u ons vertelt, als dat allemaal waar is, dan bent u voor 
mij het grootste geestelijke „genie” op aarde! Dat wil ik u wel zeggen!” 

Jozef zegt nog: „Mensen, dit ís waarheid! Eens zal de mensheid dit begrij-
pen en krijgen wij gelijk! 

Maar ik ga weer op iets anders over. Ik heb hier de vraag: „Heeft de zen-
ding recht van bestaan?” 
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Jozef zegt: „Nu dacht u natuurlijk, dat ik die zending en wat ermee sa-
menhangt, kapotmaak. No sir, no lady, vaders en moeders, dit is noodza-
kelijk! Door wat de katholieke kerk en het protestantisme doen – ook al 
zou dit heel anders kunnen gebeuren – worden er fundamenten gelegd voor 
het oerwoud-gevoelsleven en trekt men de mens op tot God, hetgeen het 
noodzakelijkste is voor alles, wat de mensheid kan beleven. Ze krijgen nu 
een ander bewustzijn, nietwaar, een geloof ook. Als de katholieke kerk nu 
niet wilde overheersen, en niet, evenals het protestantisme, de mens voor de 
verdoemdheid liet staan, als er geen katholieke eenheid en overheersing op 
aarde werd nagestreefd – dat gaat te ver, maar die kerk wil dit, als het kon, 
gaarne bezitten – was ook dat zendingswerk noodzakelijk, want de mens 
aan Gene Zijde doet het ook. Miljoenen lichtende geesten dalen af in de 
duisternis, om ook die mensen dáár tot het licht te brengen. Maar wat wil 
de katholieke kerk? Als het mogelijk was, de gehele mensheid laten biechten 
en het voor hen enige geloof aan de mensheid opdringen. En is dit het enige 
geloof voor de mensheid? Bestaat er geen hoger idealisme? Was Christus niet 
de ruimtelijke en goddelijke communist? Ja! Nu wil de katholieke kerk geen 
reïncarnatie aanvaarden. En Maria heeft de onbevlekte ontvangenis beleefd! 
Maar dit is niet waar, evenals andere dogmatische zaken over God, die niet 
waar zijn, doch men wil de mens dwingen dingen te aanvaarden, die toch 
volgens de ruimte onwaarheden zijn, die bovendien miljoenen mensen niet 
meer moeten, omdat zij door de wetenschappen een andere God leerden ken-
nen. Doch de kerk zou die alleenheerschappij wel willen beleven; dan had 
geen mens meer iets te vertellen en mocht ook niet meer denken, nietwaar 
soms? Dan werd er voor de mens gedacht. En dát kénnen wij! Was nu de 
geestelijke ruimte ook bij hun leer, dan werd het leven mooier, machtiger 
ook. Doch vroeg of laat lopen al die zwartjes (toen deze contactavonden ge-
houden werden van 1949 tot 1952, was het woord ‘zwartje’ een gebruikelijke 
aanduiding van iemand met een donkere huidskleur) toch de kerk weer uit, 
omdat ook zij een God, die verdoemt, dan niet meer kunnen aanvaarden 
en dan staan wij voor het lege, nietszeggende begin! Doch ondanks dit is 
de zending noodzakelijk, want het haalt de onbewuste mens uit het lege, 
nietszeggende. En hierdoor worden de eerste fundamenten gelegd voor God, 
Christus en de hemelen! Maar nog steeds, dames en heren, is er het vagevuur 
nog en het eeuwigdurende branden in de hel; en dit is jammer! Alleen maar 
jammer is het, ook al weten wij, dat ook daaraan een einde komt! 

Ik ga verder en lees voor: „Zijn wij mensen noodzakelijk in disharmonie 
met de goddelijke wetten?” 
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Jozef zegt: „Mevrouw, er ís geen disharmonie te beleven. Dit zegt, dat wij 
onze eigen evolutie volgen en hebben te beleven, waarvan wij de wetten nog 
niet kennen en deze dus voor God en Christus, de hemelen en ons leven in 
de maatschappij verkeerd beleven; dit is het en anders niet! 

Maar ik voel, wat gij wilt weten. God heeft geen disharmonie geschapen. 
Dat is het „leven”! Vergeet niet, wij ontstonden en leefden in de wateren, 
kwamen uit die wateren tevoorschijn en zijn thans mens. Wat hebben wij 
in al die miljoenen jaren en levens gedaan? Fouten begaan? Och kom, wat 
zijn fouten? Dat gij uw leven nog niet kunt begrijpen? Dat wij de-God-van-
al-het-leven niet voldoende hebben gegroet? Appeltjes hebben gestolen? Ge-
diefd dus? Gedood? Ja, wij zijn moordenaars, maar wij weten, dat wij naar 
de Aarde zullen terugkeren om die ziel een nieuw leven te schenken en dan 
is alles weer in het reine. Is er nu nog disharmonie? U leeft alleen onder uw 
verkeerd denken, doch dit denken zult ge veranderen en wel gericht op de 
goddelijke harmonische levenswetten voor het vader- en moederschap, voor 
wedergeboorte dus, voor ons harmonisch leven in de maatschappij, totdat 
wij weten en hebben aanvaard: gij zult niet doden, gij zult liefhebben zoals 
Christus het heeft gezegd en bedoeld. Zo is het! 

U hoort het nu: elke verkeerde daad zullen wij goedmaken en elke verkeer-
de gedachte rechtzetten en dan is er van disharmonie geen sprake meer, want 
nu beleven wij onze eigen evolutie, wij keren door het leven tot God terug!!! 

En is dit niet rechtvaardig? Had u er iets anders van willen maken? Dit is 
de goddelijke rechtvaardigheid, mensen, vaders en moeders. Wij maken goed 
wat wij misdaan hebben en wij gaan géén hel meer in. Dat is kletspraat en 
zou goddelijke onrechtvaardigheid zijn, die echter nergens in de schepping is 
te zien, of te beleven. Tevreden? Ja? Dan heb ik nog iets anders. 

De vraag is: „Kunt u mij zeggen, wat linkshandig is? Is dat degeneratie?” 

Jozef zegt nu: „Of linkshandigheid degeneratie is? Dat moet u de geleerde 
eens vragen. Voor hem is dit wellicht zo. De meesters zeggen en de wetten 
verklaren, dat de mens, die linkshandig is, door zijn hart schrijft en niet door 
zijn verstand. Dit verschijnsel is voor de geestelijke wetten het ‘moederlijke 
schrijven’! Is dit nu geen reëel, geestelijk antwoord? Moederlijk schrijven wil 
zeggen, dat wij naar de hartkrachten hebben te luisteren. Het gevoelsleven 
geeft zich over, het moet luisteren. Indien gij dit nu tegengaat, dan staat 
ge voor disharmonie, omdat hier nu het organisme overheersend werkt ten 
opzichte van de scheppende kracht, die de persoonlijkheid, dus het gevoels-
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leven, bezit. U hoort wel eens zeggen: luister naar de stem van uw hart en 
hiermee bedoelt men dan datgene wat ú kent. Doch de linkshandige beleeft 
heel iets anders en wel dit: dat nu de reine schepping moet spreken, en dit is 
het moederschap; de liefde wordt nu de goddelijke kern in de mens. Links-
schrijven is dus, dat het gevoelsleven luistert naar de overheersende krachten 
van het organisme en dit is het menselijke hart en die wetten voeren ons tot 
het moederschap. Had u dit verwacht? Alles is alweer te ontleden, als u het 
organisme kent met de ziel en de geest en het gevoelsleven ten opzichte van 
God en Zijn levenswetten, want, dames en heren, dit is nu een wet voor het 
schrijven en is alweer doodeenvoudig!” 

Vanuit de zaal wordt gezegd: „Ja, als je het weet!” Jozef glimlacht en gaat 
verder. 

„Hier de vraag: „Wanneer iemand zelfmoord heeft gepleegd in zee en niet 
is begraven, hoe beleeft hij of zij dan het rottingsproces?” 

Bent u niet begraven, als u in zee zelfmoord pleegt? En dacht u, dat er nu 
geen rotting aanwezig was? 

Mensen, leert denken. Ik zeg u nu echter, die waterlijke worm, die ons rot-
tingsproces verzorgt, is een heel andere dan die van Moeder Aarde, ons graf 
dus. Wist u dit niet? Wij kunnen er onherroepelijk van zijn verzekerd, dat dit 
de wormen worden in de vorm van een haai of een ander soort geweldig dier 
uit de wateren en dit is dan ons graf. Doch we worden dan door de maag-
sappen van het dier verteerd. En die sappen hebben vanzelfsprekend een 
ander reukje. De stank van de ontbinding voor mens en dier is dus voor het 
stoffelijke, aardse graf anders en zelfs wonderlijk beter. Wel beleven wij rare 
capriolen in de maag van onze haai, want wij blijven zien en beleven, totdat 
wij verteerd zijn en dan komen wij los. Maar niet los van de wateren, want 
wij blijven in de wateren en aan de plaats van zelfmoord verbonden, totdat 
ons eigenlijke leven op Aarde zou zijn geëindigd. Dan keren wij als mens 
tot de wereld van het onbewuste terug om aan een nieuw stoffelijk leven te 
beginnen, óf wij leven geestelijk aan Gene Zijde verder.” 

Een dame in de zaal zegt nu: „Dat is dan zo kwaad nog niet. Ik bedoel, dat 
verteren in de maag van een haai.” 

Jozef zegt: „Dame, hebt u nooit gehoord van Jozef in de maag van een 
walvis? Dat was ik, dame, en ik kan er u dus alles van vertellen! Ik draai 
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Jonas wel wat ondersteboven, maar je zou zo zeggen. Ja, daar zit wel wat in, 
moeder, indien wij niet met die narigheden hadden te maken, want ook deze 
zelfmoord sluit ons voor het normale evolutieproces af en dit hebben wij 
te aanvaarden. Lees het boek ‘De Kringloop der Ziel’ maar en u weet het. 
Doch ik weet wat gij bedoelt. U denkt: je zou je nu het beste in zee kunnen 
laten begraven, want dat verzuren in de maag van een haai is niet zó rottend 
als in de Aarde. Dacht u dit niet? Welnu, dame, in die zee is het slecht voor 
uw astrale leven, want wij krijgen nu geen lichamelijke levensaura door de 
ontbinding tot ons in de sferen, dus geen krachten, die grofstoffelijk en dus 
toch geestelijk zijn, die daar deel uitmaken van de stof, die ons in de astrale 
wereld als de „bodem”, waarop wij lopen, moeten dienen. Die missen wij 
nu en daarom is die ontbinding anders dan die de Aarde ons kan geven. 
Met andere woorden: wij leven op aarde en niet in de wateren en dit heeft 
ruimtelijke en geestelijke betekenis voor al de wetten van ons organisme en 
geestelijk verdergaan! Dus moeder, wij gaan wéér de kist in en aanvaarden 
die wetten; wat voor de vis is moet voor de vis blijven, en wat van de Aarde is 
moet de mens behouden. En dit is alweer vanzelfsprekend! Ik kan er nog een 
dik boek over schrijven en al die waaroms en waarvoors nog ontleden, doch 
dit is de kern, waar alles om draait en hier kunt gij het mee doen.” 

De heer Berends vraagt: „Uit deel III van het boek ‘Het Ontstaan van 
het Heelal’, het hoofdstuk over de Piramide van Gizeh, wilde ik gaarne het 
volgende weten: staat het woord piramide in het woordenboek of werd deze 
benaming gegeven door de meesters, waarin het stofleven en het geestelijke 
leven werd bedoeld? Als de priesters uit die tijd de Grote Vleugelen bezaten 
en als instrument voor Gene Zijde konden worden gebruikt, dan is mijn 
vraag: hoe is het mogelijk, dat van die geestelijke gaven zo weinig is overge-
bleven, althans in Egypte? Als de piramide een goddelijk wonder is, waaraan 
ik niet twijfel, en in die machtige bouwwerken, de geboorte van Christus en 
Zijn leven en de kruisdood is vastgelegd, hoe moet men dit dan begrijpen? 
Bij de geboorte van Christus zou de Poolster de piramide hebben beschenen? 
Nog een vraag: toen de planeet Aarde zich nog moest verstoffelijken, lag toen 
reeds vast, dat de rotsen in die omgeving, dus met een vooropgezet doel en 
plan, zouden komen?” 

Nog een vraag: „Hoe is het mogelijk geweest om die steenbrokken van 
duizenden kilo’s op elkander te plaatsen zonder dat er mechanische hulpmid-
delen aanwezig waren?” 

En nog iets anders vraagt Berends: „Hoeveel jaren had men nodig om zo’n 
goddelijk wonder te voltooien?” 
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Jozef zegt: „Hè, hè, we zijn er. En nu de eerste vraag, mijnheer Berends. 
De naam „Piramide” heeft de mens zelf aan dat gebouw gegeven en dit is 
te verklaren, omdat het ding de opbouw van vele stenen is en nu Piramide 
wordt, doch voor de ruimte, niet voor het Universum nu, maar voor Gene 
Zijde, heel iets anders is; en luister nu: vader- en moederschap is en weder-
geboorte, waarvoor de Sfinx en de Piramide dienen! Dus, het „leven” van de 
mens op goddelijke afstemming ligt aan de piramide vast en is de geestelijke 
kern voor dit gebouw! 

Vanzelfsprekend is nu ook, dat de meesters de komst van Christus door 
de bouw van dit machtige Tempelgebouw hebben vastgelegd. U leest dit 
trouwens in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’. Over dit gebeuren is 
alweer een dik boek te schrijven, doch dit vond meester Alcar niet noodza-
kelijk, het ging de meesters alléén om de ruimtelijke wijsheid, het leven na de 
dood, en de geestelijke bewustwording natuurlijk, voor ziel, leven en geest, 
waarbij de astrale persoonlijkheid komt en dan ziet ge de mens achter de kist 
en voor God, het „AL”-stadium! 

Wat de Poolster betreft, die ééns de Piramide heeft beschenen, het volgen-
de. Het licht van de Poolster weerkaatste op de Piramide. Dit was mogelijk, 
omdat de Piramide met een marmeren plaat was bekleed, die het huidige 
beeld afsloot. Deze plaat werd echter in de loop van de tijden vernietigd, 
waardoor dit verschijnsel oploste. De Poolster is voor de ruimte niets meer 
of minder dan een ster, die noord, zuid, west en oost verbindt en daardoor 
dus een taak heeft gekregen voor dit universum, doch door de mens, de as-
tronoom, gestalte kreeg, omdat hij zich daaraan kon vastklampen. En nu is 
het kosmische antwoord voor de Poolster, dat ook noord, zuid, west en oost 
een eigen leven hebben geschapen. De middelpuntvliedende wetten voor het 
Universum dus, schiepen eigen leven, waardoor wij nu die miljoenen ster-
renbeelden bezitten. Niet de moeite waard, Berends?” 

Berends: „Enorm is het!” 

„Dan het verrollen van die stenen. Nog vinden wij plaatsen daarginds – 
vele plaatsen echter werden door de zeeën overstroomd – waar die stukken 
steen zijn te vinden, waarvan de Piramide is gebouwd. Die stenen werden 
naar de bouwplaats toe gerold en dan opgetrokken, de hoogte ingeheveld 
dus, totdat de bepaalde hoogte was bereikt. Zo’n bouw duurde ongeveer vijf-
enzeventig jaren en korter, naarmate de grootte van het werk. Ik geloof, dat 
uw vragen zijn beantwoord, mijnheer Berends, ofschoon daar nog veel over 
is te vertellen. Vanzelfsprekend over de sfinx en de piramide als het vader- en 
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moederschap voor de mens op goddelijke afstemming, waartoe bovendien 
het leven van de „Messias” behoort, doch wat ook alweer voor de mens is, 
omdat Christus het „AL” heeft te vertegenwoordigen, dat wij als mens ons 
eigen moeten maken. Dat dit héél iets anders is dan hetgeen men er tegen-
woordig van wil maken, begrijpt u zeker, en ook anders dan het boek ‘De 
Stenen Spreken’ ervan zegt, Berends!” 

„Ik ben u zeer dankbaar, mijnheer Rulof, machtig is alles voor mij, en ik 
geloof voor alle mensen hier, de énige waarheid! Want het voert ons tot God 
terug!” 

„Ik heb nog een eigenaardige vraag,” gaat Jozef meteen verder: „Kunt u 
ons iets vertellen over vriendschap?” 

„Dames en heren, wat is vriendschap? Hoe is uw vriendschap? Wat heeft 
vriendschap te betekenen? Wat bereiken wij door vriendschap? Is er aan 
Gene Zijde nog vriendschap? Neen! En waarom niet? Dit alles zullen wij nu 
eens tezamen behandelen. 

Vriendschap is het eerste fundamentje voor de liefde, doch er zijn hon-
derdduizenden andere fundamenten voor die geestelijke liefde, waarvan deze 
vriendschap deel uitmaakt. Vriendschap is en blijft broeder- en zusterliefde, 
géén moeder- en vaderliefde, want dan hadden wij alweer direct met die 
andere fundamenten te maken, die de „liefde” vertegenwoordigen en daar-
van kent u er zelf heel wat! En vanzelfsprekend is nu, dat elke karaktertrek 
graden bezit en zo zien wij nu ook zeven graden voor vriendschap en wel: 
de voordierlijke, dierlijke, grofstoffelijke, dus maatschappelijke vriendschap, 
hierna komt de geestelijke, de ruimtelijke en de kosmische, die ons dus direct 
met de Universele Liefde verbindt! 

Wilt ge de waarachtige vriendschap, dan staat ge voor ál de eigen gedach-
ten, die ons woordenboek vertegenwoordigen, waarvan deel uitmaken: har-
telijkheid, welwillendheid, plichtsbetrachting, geloof vooral – wie een vriend 
niet kan aanvaarden, gelooft hem niet en dat is geen vriendschap –, nog 
aanhankelijkheid, waarheid, opgewektheid of zuiverheid. Vooral de eerlijk-
heid, en ga maar verder, hebben allemaal met die vriendschap te maken en 
zijn fundamenten van de karaktertrek, die ons mensen met de Universele 
Vriendschap verbindt en uiteindelijk „Liefde” wordt! 

Hoe u die vriendschap nu moet geven en wilt beleven, hebt u zelf in han-
den. Maar ... wélke vriendschap wilt ge geven en beleven? 

Van de mens, die roddelt met u, die de geestelijke vriendschap niet kent? 
Wie zijn uw vrienden? Wijs mij uw vrienden en ik ken u, zei iemand. En 
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dit is waarheid! Is uw vriendschap overheersend? Is die waarachtig, geheel 
natuurlijk, dán staat ge met uw vrienden voor de liefde. Man en vrouw nu, 
die geen waarachtige vriendschap bezitten, beleven nu ook geen liefde, heb-
ben geen reëel contact en geen eenheid te beleven, omdat de vriendschap het 
machtigste fundament is voor de liefde! In de maatschappij is er natuurlijk 
vriendschap, ook voor man en vrouw. Meestal is het er niet en is er geen 
contact, geen eenheid, geen gevoel ook, niets; de mensen, als man en vrouw, 
hebben die fundamenten nog niet gelegd, zij begonnen ineens om álles te 
vragen en te willen beleven en zo bleef er van fundamenten leggen weinig 
over. Zulke huwelijken stranden, alles strandt nu, omdat er geen eenheid is. 
Is uw vriendschap alleen door uw hobby tot stand gekomen, omdat ge aan 
konijnenfokkerij doet, duivenmelkerij? Is dat uw vriendschap? Hebt ge een 
kaartkransje opgebouwd en is dit uw vriendschap? Dus is uw vriendschap 
door de maatschappij opgebouwd? Dat is mogelijk, maar is en blijft grof-
stoffelijk en heeft niets met de geestelijke vriendschap te maken. Voelt u het 
reeds, dame? Is uw vriendschap afgestemd op het gerén in de stad, heeft zij 
dezelfde smaak als u, voor uw hoedje, uw gewaadje? Is dit uw huis- en tuin-
vriendschap? Graden dus, van ontwikkeling en gevoelsleven, ten opzichte 
van vriendschap, dames en heren, en hieraan zult ge moeten denken. 

Hoe hoger wij thans, door de kunsten en de wetenschappen, komen, des te 
meer de menselijke vriendschap gaat veranderen en nu gaat zij zélf vaststel-
len tot welke levensgraad ze behoort. Nietwaar soms? En wij komen er niet 
onderuit, daarvoor hebben wij kleur te bekennen. Dit is onfeilbaar zeker! 
Geloof me, de vriendschap wordt een wijsgerig stelsel en dit kunnen Kant en 
Schopenhauer u nu ook vertellen. 

Wie Gene Zijde kent, weet, hoe diezelfde vriendschap in elkaar zit en 
met welke fundamenten wij hebben te maken. Het leven is diep, dames en 
heren, en u hoort het, het menselijke karakter beleeft uitdijing, de menselijke 
vriendschap voert u tot de sferen van licht, tot de ruimte en tot Golgotha, 
omdat zij die verbindingen bezit. 

En nu moet u zich afvragen: wie ben ik? Wat heb ik nog voor één karak-
tertrek te leren? Dit alles, dames en heren, zijn de fundamenten voor uw 
geestelijke leven, hierachter leeft de eigenlijke liefde! Van die eigenschap álles 
en wij zijn er! 

Ik heb dit alles moeten beleven en me moeten eigen maken, want an-
ders had meester Alcar met mij niets kunnen beginnen. En nu de Universele 
Vriendschap, trekjes nu, die deel uitmaken van de kern, die de vriendschap 
is. Een dik boek is erover te schrijven. Bijvoorbeeld: is er afgunst in u, dan 
komt ge niet verder. Is er geen ruimte in uw voelen en denken, kunt ge niet 
geven, dan staat ge stil! Op een dood punt is het nu gekomen! En zo verder, 
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je moet steeds verruiming zoeken, naar de liefde dus. Trekjes van hartelijk-
heid, begrijpen, het kunnen buigen voor de waarheid, het gunnen van een 
gedachte, ontzettend moeilijk wordt het al en nu hebben wij nog steeds met 
die kleine fundamentjes te maken, die nog steeds geen vriendschap zijn en 
waardoor de mens zijn persoonlijkheid ziet en leert kennen. Er is dus een 
natuurlijke vriendschap, die ons met al het leven verbindt, doch die de mens 
en ook het dier niet wil, omdat die vriendschap reeds in het prehistorische 
leven aan stukken en brokken werd geslagen, moordend werd vernietigd, 
want zo is de mens geweest, die elk fundament door haat en afbraak bewust 
en onbewust neerhaalde. Die vriendschap, begrijpt ge zeker, is ons eenzijn 
met al het leven van God. 

Volken hebben geen vriendschap meer, omdat het geloof voor die eenheid 
door oorlogen en andere zaken volkomen is uitgeroeid. Nietwaar soms? Hier 
kunt ge niet onder vandaan komen, ook het dier heeft de vriendschap voor 
de mens volkomen verloren, tenzij wij tot die natuurlijke fundamenten kun-
nen terugkeren en dan krijgen wij opnieuw ons contact te beleven en dit is 
het natuurlijke fundament met het leven, voor de vriendschap! 

Elke gedachte nu voor de maatschappij staat voor de vriendschap, of ... wij 
hebben geen leven meer, geen harmonie. Alles gaat thans volgens systemen, 
de baas staat boven de mens, zijn knecht, want nu is alles geld! Wilt ge, da-
mes en heren, vanavond dit dikke boek van vijfduizend pagina’s beleven en 
afmaken? Want diep is nu uw vriendschap voor al het bestaande, uw maat-
schappij, voor uw man en uw vrouw en kinders, broeders en zusters, voor 
vader en moeder! Wat hebben wij ervan? Hoe is ons gevoel, ons willen? En 
zijn wij er al aan begonnen? Hoe is de vriendschap van de dokter voor zijn 
patiënten en van de magnetiseur voor zijn zieken? Wij gaan verder, naar de 
geestelijke vriendschap, die ons met de waarachtige liefde moet verbinden, 
anders krijgt ons leven geen betekenis! Mevrouw, mijnheer, wat wilt ge? 

Vriendschap is heilige eerbied, ontzag voor het leven en voor Gene Zijde, 
voor God, Christus, voor de mens, voor al de sterren en planeten! En deze 
wordt thans ruimtelijk diep. Eerbied voor het bezit van je vriend is een fun-
dament van grote betekenis, waarheid, geen overheersing moet erbij zijn, of 
wij trappen elkaar de deur alweer uit en dan ligt onze vriendschap te „apega-
pen”! Ik scheid er maar uit, het wordt vervelend.” 

„Neen,” roept men in de zaal, „ga verder, Jozef Rulof, wij leren erdoor.” 

Jozef zegt: „Zó, is dat zo? Waarlijk? Gij leert erdoor? Wist ge dit niet? Is dit 
nieuw voor uw leven?” 
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Uit de zaal: „Wij hebben er zo nog niet over gedacht, dit is nieuw voor ons, 
omdat wij niet denken.” 

Jozef zegt: „Dát is waarheid, mijnheer, mevrouw, u denkt niet! Als wij het 
vertikken, zuiver te lui zijn om ons op elkaar in te stellen, of om een woord 
en een gedachte af te maken, komen wij er nooit. 

Vriendschap wil niet bedrogen worden en eist dat élke gedachte eerst met 
hen, met wie wij hebben te maken, wordt afgemaakt. Als ik iets verkeerds 
doe, fouten maak, moet gij het dan eerst bij vreemden zoeken om daar te 
analyseren, wat goed en verkeerd in en aan mij is? De waarlijke vriendschap 
praat zich uit en begint aan de ontleding, die ons dan met de liefde gaat 
verbinden, en houdt Christus en Golgotha voor ogen! Maar er wordt reeds 
een oordeel geveld en dan hebben wij niets meer te zeggen en tegelijk ligt de 
vriendschap alweer te apegapen! 

Een van twee vrienden gaat ergens heen. De andere vriend vraagt: „Wat 
moet je daar doen?” „Ach, zomaar wat praten, hij vroeg mij om te komen.” 
De eerste voelt reeds: fout is het, weg vriendschap, ik word daar straks bedro-
gen. En jawel, de man keert terug. De ander zegt: „Eigenaardig is het, wat 
ziet je jasje eruit, bespuwd, modder is het, je zit onder het slijk van een ander, 
mijn hemel, wat is dat erg, wat is dit onmenselijk. Hoe heb je je zo laten 
beïnvloeden?” Wég vriendschap! Een gat is er. Een vuil gedoe is het nu, van 
bestelen en bedieven is er geen sprake, maar de vriend luisterde naar afbraak 
en foetsie is alles! Volkomen gekraakt is dit fundament en hier is niets meer 
aan te veranderen, het menselijke gif doet alles. Houd nu maar op, maak er 
gerust een einde aan óf er moet worden gepraat en die eerlijkheid is er niet. 
Schoolkinderen, wat willen jullie eigenlijk van mij? 

Ik heb hier iets anders en scheid er dus uit, u begint nu maar te denken.” 

Vraag: „Behoren de zogenaamde vleesetende planten tot het planten- of 
tot het dierenrijk?” 

Jozef zegt: „Dat kunt ge op school leren, dames en heren, dit weet het kind 
van u reeds te vertellen. Waarom moet ik dergelijke vragen beantwoorden? 
Ja, die planten zijn uit het dier in de wateren geboren en dit is naschepping. 
Dus leven, door rotting ontstaan, zoals bijvoorbeeld een vlindertje – rupsach-
tig bewustzijn – vanuit die naschepping is geboren.” 

Uit de zaal komt er: „Mijnheer Rulof, wat is naschepping?” 



253

Jozef zegt: „Luister dan en gij weet het. Wij hebben zeven graden voor de 
mens, als lichamelijke levenswetten. De wetenschap (in 1950) noemt dit de 
rassoorten op Aarde. Dit zijn voor de ruimte en ons leven: levensgraden voor 
het menselijke organisme. Dus vanuit het oerwoud naar het blanke ras (zie 
artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) en naar de kleurlingen, India dus, 
Indische volken, die toch reeds het hoogste ras als organisme, als graad dus, 
hebben bereikt. En nu volgt het dierenrijk. U weet door de boeken, dat het 
dier uit de mens is geboren, uit die eerste menselijke cel. Dat is op de Maan 
gebeurd. Toen dus de mens zijn leven in handen had gekregen door God en 
door de Maan, als deel van God, ontstond uit die eerste menselijke cel ander 
leven en dat is het dier, het schaduwbeeld van de mens. Apen dus, hebben 
de eerste afstemming te beleven, doch ook die cel, die dus nu dierlijk is, teelt 
in en verteelt zich, totdat er van bestaand dierlijk leven geen sprake meer is. 
Het dier heeft zich dus verteeld door tal van levensgraden – uit die eerste 
soort ontstaan – te scheppen en te baren, met ál de goddelijke evolutie-eigen-
schappen voor het vader- en moederschap, of ... er was van voortzetting, die 
eigen evolutie, ook geen sprake geweest. Voelt gij dit? Maar er wás evolutie, 
omdat de eigenlijke cel zeven graden bezit, overgangen dus, om nieuw leven 
te scheppen en te baren, hetgeen wij ook voor het „Alstadium” als „Albron” 
mochten zien en hebben leren kennen. Dit zegt nu, dat een leven van een 
dier, hetzij vis of vogel, rat of muis, of een leven van een bloem of plant, niet 
het eerste noch het laatste is en dit is doodeenvoudig, omdat dit leven tot 
God moet terugkeren. Dit hebben wij te aanvaarden. Al het leven zal straks 
het goddelijke stadium moeten vertegenwoordigen, hetgeen zegt, dat de toe-
stand van dier en mens, bloem en plant, vis en andere soorten van leven, het 
hedendaagse uiteindelijke stadium niet kan zijn! 

Dit is de waarheid! Toen nu die zeven graden voor ál het leven, voor welke 
vorm en graad ook, voor dierlijk of plantaardig leven, ook voor de vis, voor 
de eigen levensgraden het uiteindelijke stadium, de goddelijke schepping 
hadden bereikt – dus voor God als bestaande schepping het eigen leven die 
ruimte hadden gegeven – begonnen de nascheppingen door ontbinding en 
rotting aan een eigen proces, wereld, baring en schepping en daar behoren 
bij: alle insecten voor landelijk en waterlijk gevoelsleven, bloemen en planten. 
Een slang, een insect. Waterlijk en landelijk leven nu, hebben op die na-
schepping afstemming en deze zien wij nooit in het leven achter de kist. Der-
gelijk leven is tijdelijk en heeft geen bewust leven voor het „Alstadium”! Is dit 
duidelijk? Onze muis en rat zijn nascheppingen! Voor uw vraag nu: diezelfde 
vleesetende plant is naschepping, want door ontbinding is die bloem als dier-
lijk wezen ontstaan; onze uitwerpselen scheppen en baren zelf nog! Een luis 
is naschepping, doch door die wereld van ontbinding ontstaan en dit wil 
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zeggen, door vervuiling. En vervuiling is rotting, zodat gij kunt aanvaarden, 
dat ook nascheppingen ziel en geest bezitten en dat wij nu voor de ziel en de 
geest, ook vanzelfsprekend voor de persoonlijkheid van dat diertje komen te 
staan en dit hebben te aanvaarden. Een eigen luis nu, dames en heren, kreeg 
de eigen „ziel en geest” door onze levensaura en dit diertje weet precies, waar 
het zich kan voeden. Dit moet ge nu kunnen begrijpen. Die levensloop en 
het ontstaan ervan is te volgen en te ontleden en is heus niet zo diep, maar 
het verbindt u toch met ál de goddelijke eigenschappen voor de baring en de 
schepping, want die machten en krachten bezit zelfs de luis! Niet wonderlijk? 
Geen openbaring nu voor uw leven? Dat dacht ik ook en eerst nu gaat ge de 
schepping voor al het leven van God begrijpen en dit kan geen enkele bioloog 
u verklaren, hij kent de schepping nog niet!! 

Het is dus duidelijk, dat die zeeanemoon dierlijk leven bezit en zich daar-
door van visjes bedient, maar dit heeft niets meer met de bestaande schep-
ping uit te staan. De bloem nu voor ons is goddelijk en bezit het goddelijke 
kleurenrijk. Ook de nascheppingen bezitten nog die kleuren en soms zelfs 
nog meer en mooier dan de eigenlijke scheppingen van God. 

Ze zijn te volgen en te ontleden en stuk voor stuk, één voor één, tot die be-
staande levensgraden terug te voeren. Alweer boeken! Niet de moeite waard 
om het te weten, dames en heren? Zó leert ge de goddelijke scheppingen 
kennen en vooral uzelf! Hoe diep nu het kleurenrijk is, voelt ge zeker. Mil-
joenen diersoorten en nascheppingen zijn er ontstaan. Tot het onkruid toe, 
is naschepping voor de natuur! Thans natuurlijke ontbinding, teelt, groei, 
bloei, doch vrij van de bestaande schepping en toch een eigen levensgraad 
vertegenwoordigend, hetgeen echter niets heeft te maken met bewust geeste-
lijk astraal leven. Want wat moeten wij met luizen en onkruid, met slangen 
en dierlijk gedoe in de sferen van licht beginnen? Oneindig diep is het leven, 
dit kunt gij aanvaarden. Daarom kennen de meesters de schepping, zij zijn 
kosmisch bewust en wij, als hun adepten, kunnen leren. Ik geef u door, wat 
ik zelf mocht leren en heb mogen aanschouwen en toen kon ik m’n mense-
lijke hoofd buigen voor al die levensgraden en levenswetten, doch één voor 
één werden ze voor mijn leven blootgelegd. Ik kende ze nu! 

Hier is een andere vraag: „Wanneer een hogere levensgraad, als mens dus, 
tot de lagere spreekt, is dan een mentale klank de uiting van het gevoels-
leven? Bijvoorbeeld, wanneer iemand door een overgegaan persoon wordt 
aangeroepen, gebeurt dit dan door contact met elkaars gevoelens of spreekt 
de eerste werkelijk?” 
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Jozef zegt: „Hebt u de boeken ‘Geestelijke Gaven’ gelezen? Gelezen en be-
grepen, wat de meesters over helderhorendheid zeggen en over het zien, over 
het éénzijn van gevoel tot gevoel? Dan weet u het al, want dat is het! Dat is 
denken en uitzenden, ontvangen en beleven en gij weet het meteen. Juist dát, 
wat de andere mens uitzendt en niets anders, neemt u in zich op en dit is de 
natuurlijke telepathie en niets anders! Het is het zuiver afstemming vinden 
op de andere mens, het openstaan voor het gevoel, uitzenden en ontvangen, 
wat mogelijk is, omdat de mens evenals het dier, die mogelijkheden bezit en 
hij nu één is met het leven.” 

Vraag uit de zaal: „Doet u dit ook, mijnheer Rulof, als u één bent met het 
leven?” 

Jozef antwoordt: „U wilt weten, hoe ik nu al die wijsheid beleef, als deze 
éénheid tot stand komt? Dat is het immers? Meester Alcar legde daarvoor 
eerst de geestelijke fundamenten. Ik mag en kan zeggen: ik ben kosmisch 
bewust geworden. En het is machtig, als ge dit kunt beleven. Dit is dan ook 
de ruimtelijke eenheid, de ruimtelijke telepathie, het is het kosmische eenzijn 
met al het leven van God! Tot aan de grens van mijn eigen gevoelsleven! Dat 
voelt u zeker en dit wil zeggen, dat kosmisch bewustzijn nog niet de álwe-
tendheid bezit, die de meesters wél bezitten, maar die hier op aarde bijna niet 
is te verwerken. 

De eerste fundamenten, die werden gelegd, waren voor het innerlijke le-
ven van de mens, bijvoorbeeld voor geloof, godsdienst, voor de God van 
liefde, de Bijbel dus, daarna voor vader- en moederschap, wedergeboorte en 
zo verder; u kunt het weten door de boeken, ze ontstonden erdoor. En als het 
allerlaatste contact, de kosmos! Wij kwamen tot in de „Albron” terug, verder 
en hoger konden wij niet meer en dit is net alles! En toen begon het leven te 
praten. Ik kende dus reeds de grondfundamenten, hoe die levens het eigen 
leven hadden gekregen; de rest volgde toen vanzelf. Toen u mij zo-even de 
vraag voorlegde: wat is een zee-anemoon en: wat is vriendschap, begon die 
anemoon zelf te vertellen, waardoor zij was ontstaan. De vriendschap zei 
mij, waar de eerste fundamenten moesten worden gelegd, wil de mens deze 
fundamenten beleven. Ik zei: voor ziel, leven, geest, vader- en moederschap; 
en nu kunnen wij alwéér schrijven en wordt het een machtig boek, dat door 
de levensgraad zélf is geschreven en wordt verteld. En dat klopt! 

Wat is inspiratie? Als de schilder zijn verf beheerst, zijn techniek kent, kan 
hij zich loslaten en dan daalt hij af in dat andere leven. 

Dat is het volkomen oplossen in de kunst en dit geldt bovendien voor al 
het leven; dit zult gij wel kunnen aanvaarden. Wanneer gij het fundament 
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voor elk ding of leven kent, volgt de menselijke, de natuurlijke en de dierlijke 
rest vanzelf. U bent dan als mens één met dat leven, waardoor u deze wetten 
worden verklaard. En nu is de mens gereed voor het leven en nu spreekt de 
ziel en de geest van dat leven tot de mens! Niet eenvoudig? Begint u er eens 
aan! Dan kunt ge uzelf eerst miljoenen malen verliezen, en hierna moet ge 
dan bewijzen wie ge zijt, wat ge wilt: goed of verkeerd. Ik zeg u thans: één 
vuile, afbrekende gedachte in u en gij bezwijkt, dat andere leven slaat u neer, 
een bloem is er nu toe in staat! 

Ik lach om de mens, ik heb u dit reeds meermalen gezegd en verklaard, 
die van mij zegt, dat ik niet deug, dat ik slecht ben, of wat dan ook, dis-
harmonisch of een dictator, een magiër of een fakir; weet ik, wat hij al niet 
zegt. Ook de mens, die zegt, dat hij het bij mij niet uithoudt, is een arme 
van geest, doch indien ik die mensen niet zou kunnen begrijpen, stond de 
machtige schepping voor mij op een dood punt en werd ik volkomen uitge-
schakeld. Eén verkeerde gedachte dus, iets van haat, jaloezie, onbegrip en het 
niet-willen-buigen, slaat mij reeds uit dit goddelijke en ruimtelijke éénzijn. 
Ik heb dan geen eenheid meer, ik lig er dan uit, en stil staat mijn leven. Nu 
willen de mensen, moet u eens even luisteren, dat „ik” denk, zoals zij denken 
en voelen, doch doe ik dit, dan lig ik er alweer uit en sta ik stil, met andere 
woorden: zij willen mij terugvoeren tot het onbewuste denken en zelf niet 
opwaarts gaan, wat dus álles van henzelf als inzet zou kosten, waarin zij dus 
geen zin hebben. Maar nu heet ík de raddraaier, degene, die hen niet wil be-
grijpen, die niets anders is dan een dictator. Doch ik wil u allen leren denken 
en dat hebt ge te aanvaarden, of ... wij komen niet verder. Doch dan begint 
de tegenstand al en dan sta ik machteloos! Zo liep de een na de ander bij mij 
weg: allen hebben echter gelijk, of willen minstens gelijk hebben. Ik echter 
zag dat, wist het, doch liet ze zich te pletter lopen, omdat ik de wetten voor 
het geestelijke en ruimtelijke denken ken, en me deze wetten voor mezelf heb 
mogen eigen maken door mijn meester Alcar. 

Niet eerlijk soms? U moet uw eigen denken willen afleggen, want uw den-
ken is aards, maatschappelijk, en heeft niets met het geestelijke denken uit te 
staan. Dát moest meester Alcar mij het eerst leren en ik kon het, omdat de 
meester daarvoor de fundamenten had gelegd. Welke, dames en heren, zijn 
die fundamenten?” 

Stemmen uit de zaal: „Door uw contact, natuurlijk.” 

Jozef: „Ja, dame, vanzelf, maar dat alléén is het niet.” 

Stem weer uit de zaal: „Door uw gevoel, uw gevoel als medium.” 



257

„Ja, mijnheer, maar wát nu? Dit is het niet!” 

„Door uw afstemming op Gene Zijde?” 

„Neen en ja, maar ik wil één woord van u horen en niets anders en eerst 
dan komen wij voor Gene Zijde te staan. Dan weet gij het ook, doch het 
bewijst al, dat gij niet kunt denken! Ik zal het u zeggen, u kunt het weten, gij 
allen. Door het leven lief te hebben, dames en heren, legde meester Alcar zijn 
goddelijke fundamenten voor dit éénzijn. Dorsten, hongeren om te mogen 
ontwaken is het. Plichtsbetrachting, vriendschap, de echte dan, wij hebben er 
al over gesproken, dit alles voert u tot de liefde voor het leven en dat wérd ik; 
door het genezen zijn ál deze fundamenten gelegd. Eén verkeerde gedachte 
nu van een genezer ... en hij ligt er al uit, wordt het nooit, want er is dan geen 
liefde in dat leven voor de wetten en de zieke. Bedrog, zelfs seksueel gedoe 
kan het zijn! Vreemd soms? Dat is het niet, eenvoudig wordt alles, als u er 
zélf maar aan begint. Er omheen wandelen, dat kun je toch niet, praatjes ver-
kopen helpt je niet, dat kun je wel de mens wijsmaken, maar niet het leven, 
want dit houdt zich voor uw gevoelsleven gesloten, gij kunt dan de „droedels” 
krijgen. Wist u dit niet? Zo kreeg ik steeds nieuwe wetten te beleven. 

Meester Alcar ging verder en zo bereikten wij het „AL”-stadium als mens. 
Van de Aarde af tot het bewuste „AL” dus, heb ik mogen beleven, die reizen 
zijn tijdens de laatste maanden van de oorlog beleefd, waardoor wij de kos-
mologie hebben geschreven! Begrijpt ge thans, dat ik, alleen reeds voor de 
wijsgerige stelsels, voor de mens twintig boeken had kunnen schrijven? Maar 
de mensen willen niet denken, zoals zij moeten denken. En is er dit hoofd 
buigen niet bij, dan sta ik machteloos. De moeite waard, mijnheer Berends? 
Mijnheer de Wit?” 

Berends en De Wit antwoorden: „Enorm is het.” „Prachtig.” 

Jozef lacht maar wat, hij weet het, de mens zegt iets. Maar hij zegt tegen 
mijnheer de Wit: „Van u neem ik het. Voor mijnheer Berends moet ik nog 
even denken, ik hoop, dat ik ook hem later voor de volle honderd procent 
kan aanvaarden. Nietwaar, begin en gij hebt het al. 

Ik ga verder, ik heb hier ten eerste: „Hoe verklaart u het feit, dat een hond, 
wiens meester was gestorven, voedsel weigerde en enkele weken later stierf?” 
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Jozef zegt: „Heb ik u niet verteld en verklaard, wat geestelijke vriendschap 
is? Wel, u weet het dus reeds, want dát is het nu! Het éénzijn van mens en 
dier is het! Liefde, hartelijkheid – ik behoef nu al die karaktertrekken niet 
wéér te volgen – is nu het verdriet en het gemis voor het dier, voor deze hond. 
Andere dieren hebben dit gevoel eveneens en sterven! 

Ten tweede: „Dat een kanariepietje van heimwee stierf, omdat het na de 
geboorte van een kind in het gezin, op de tweede plaats kwam?” 

Ziet u het nu, mensen? Eerst kreeg dit diertje alles, het leefde door die 
liefde; toen lag het eruit en stierf. Eerst alles aan liefde, maar zonder die liefde 
– ééns beleefd en geproefd – is het inéénstorten, afbraak, het verlies voor dit 
dier. Soms geldt dit ook voor de mens en dan volgt ook het bezwijken. Dit 
zijn de wetten voor de liefde, dames en heren, en die zijn onfeilbaar. Het dier 
sterft spoedig, de mens met hoger en ruimer bewustzijn, kan vooruit. Is er 
géén ruimere liefde aanwezig, dan staat de mens óók voor dit dode punt. Hij 
loopt zich nu te pletter en bezwijkt, zakt terug, doet gek-achtig, raakt over-
spannen, gaat de kliniek in en verder nog? Een dier heeft dit ook, het heeft 
de dood voor het dier tot gevolg! Duidelijk? 

Ten derde: „Waarom noemen de meesters de Aarde de enige planeet in het 
Universum, waarop wordt geleden?” 

Jozef zegt: „De Aarde bezit het hoogste bewustzijn en dus ook het diepst 
bewuste leed in het Universum. Op andere planeten wordt ook geleden, niet 
menselijk bewust dus, doch dierlijk bewust. Dit is iets anders, doch u hoorde 
het zo-even voor uw kanariepietje. De dood komt, doch het leed van de mens 
op aarde is dieper! 

Ten vierde: „Hoe verklaart u het feit, dat we steeds door de Aarde worden 
aangetrokken, om oorzaak en gevolg te beleven, hetwelk leed en smart be-
tekent?” 

Jozef zegt nu: „Ik weet, wat u van mij wilt horen. Maar dit is dieper. Im-
mers, gij wilt weten, waarvoor dit zo noodzakelijk is? De Aarde trekt u eigen-
lijk niet aan, maar de mens doet dit! Voelt u het machtige verschil? Wanneer 
er dus wordt gezegd ‘De Aarde trekt u terug’, is dit in wezen de mens, met 
wie gij hebt te maken en aan wie gij moet goedmaken. Eerst daarna laat de 
Aarde u vrij en hebt gij uw rekeningen betaald. Nu zijn er rekeningen bij, 
die u aan Gene Zijde kunt goedmaken en kunt betalen, doordat gij daar het 
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leven dient, wat de weg is om tot God terug te keren en wat u helpt, om uit 
de ellende te komen, die door u is geschapen. 

Eerst daarna zijt ge geestelijk en stoffelijk vrij van Moeder Aarde en kunt 
ge aan uw eigen leven beginnen! Duidelijk? Dan krijg ik nog een vraag. 

„Ten vijfde: in het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ was u met meester 
Alcar op Golgotha, en met u vele andere geesten, die bloemen brachten voor 
het geestelijk verlichte kruis op Golgotha. Die bloemen – zo staat er in het 
boek – waren door leed en smart gekweekt en hij, die het meest had geleden, 
had tevens de machtigste bloemen. Nu voel ik het zo aan, dat het meerdere 
of mindere lijden stellig afhangt van de houding, die de mens tegenover het 
leed aanneemt. Maar dat de mens het zélf geheel moet overwinnen, zodat 
er geen leed meer is, is toch volgens onze leer niet mogelijk, als ik het goed 
heb?” 

Jozef: „U hebt dit niet goed begrepen. Daarmede wordt dit bedoeld: de 
mens, die diep leed heeft beleefd, schiep de machtigste bloemen en dit wil 
nu voor ons zeggen: door ons leed te dragen en te ontvangen in liefde, bouwt 
de mens aan zichzelf en krijgt hij „Orchideeën” in handen. En die aanvaardt 
Christus! Slaan wij dus terug, dan scheppen wij dus geen bloemen. De mens, 
die dus een pak slaag kan en wil aanvaarden, krijgt iets in handen en dit is de 
eenheid met het leven van God. Dat zijn de bloemen, door zijn leed en smart 
geschapen en deze kan Onze Lieve Heer dan ook aanvaarden, die bloemen 
kan men op Golgotha neerleggen. Duidelijk?” 

„Ik begrijp het volkomen en ik dank u voor al uw machtige antwoorden, 
mijnheer Rulof, een Universiteit is het!” 

„U ziet het, mensen, waar wij het hier steeds over hebben: doe goed, ook 
al wordt ge geslagen. Zeg ik dat niet altijd? Maak geen ruzie, loop niet bij 
je vriend weg, geef liefde, roddel niet over je vriend en maak het leven niet 
slecht, sla die kroon niet van een hoofd, maar bouw er een door liefde en gij 
kweekt „Orchideeën” voor Christus en uzelf! 

En dát is het eigen Golgotha in ons leven en dit moeten wij ons eigen 
maken! Is dit nu niet aanvaardbaar? Is dit niet het álles? Is dit niet het reële 
doen en laten voor de mens, voor man en vrouw? Moeder- en vaderschap is 
het voor ons allen! En door het hoofd buigen komen wij zo ver! Liefde is het 
en liefde blijft het!” 
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Een dame vraagt: „Hoe treedt de ziel ín de moeder? Beleeft de moeder dan 
tijdens de bevruchting een uittreding? En is dit voor al het leven? Ik bedoel, 
voor elk moederschap?” 

Jozef zegt: „Neen, dame, gij en uw man treden niet uit om die ziel te gaan 
halen, zij komt vanzelf tot u en u wordt door haar onfeilbaar gevonden. Nog 
voordat gij was geboren, dus zelfs nog voordat gij in uw moeder leefde, was 
dit alles al geregeld en zo zoudt gij nu worden aangetrokken. Dat wil zeggen: 
wij trekken het leven aan, waarmede wij hebben te maken door „oorzaak en 
gevolg”! God – Moeder Aarde is het – geeft ons eerst de zeven graden voor 
het menselijke organisme te beleven, en ook dit gebeurt onfeilbaar. Eerst 
hierna beginnen wij aan het goedmaken.” 

„U zegt: ‘Dit gebeurt onfeilbaar’, wat is het, dat die onfeilbaarheid tot 
stand brengt?” 

Jozef antwoordt: „Mevrouw, dit zijn de geestelijke wetten. Maar nu weet u 
nog niets. Toch kunt gij dit zien en beleven. De oerwoudmens kan u en mij 
niet aantrekken. Dus uit die miljoenenwereld, de wereld van het onbewuste, 
van de wedergeboorte, trekt dat oerwoudorganisme de ziel aan voor zichzelf 
en geen andere dan juist dát gevoelsleven als ziel dus, dat tot die oerwoud-
graad van leven behoort. En nu bedoel ik, dat een oerwoudbewoner geen 
Beethoven kan aantrekken, geen Rembrandt, geen technisch noch geestelijk 
genie. Dat is niet mogelijk en dat hebben wij te aanvaarden. 

Doch dit zegt, dat élke graad het eigen gevoelsleven aantrekt. Dit is bo-
vendien voor de geest, wanneer wij voor het „karma” komen te staan, dus 
wanneer wij aan het „goedmaken” beginnen! En waar gij nu ook leeft, wij 
trekken alleen dié ziel aan, aan wie wij het meeste hebben goed te maken en 
die voor de geboorte gereed is. Hiervoor heeft God geen zorgen meer, dat 
gaat vanzelf en dit zijn wetten, wetten dus van éénzijn, wetten van rechtvaar-
digheid, voor het harmonisch terugkeren tot God; zo niet, dan kwamen wij 
nimmer vrij van onze fouten. En dat kan natuurlijk niet. 

Of de dierenwereld dit ook heeft, dame? Ja, doch nu alleen voor het evolu-
tieproces. Het dier kent immers geen menselijke fouten, weet niets van haat 
af, die evolutie is zuiver gebleven, alleen de onze hebben wij bezoedeld, door-
dat wij bewust kwaad en verkeerde dingen doen, het dier niet! Maar stelt u 
zich die machtige ruimte voor de ziel nu eens voor. Miljoenen zielen is nu 
niets. Miljoenen „werelden” zijn het voor de ziel van elk organisme, dierlijk of 
menselijk en toch trekt u slechts het leven aan, dat bij u behoort. Ik heb die 
miljoenen werelden gezien, dame, en kan u daardoor de goddelijke waarheid 
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schenken. Zo diep is de wereld van het onbewuste, de wedergeboorte, voor 
al het leven van God.” 

Vraag uit de zaal: „Waar leeft nu de geest voor al het dierlijke leven? Ook 
voor het menselijke, voor de wereld van het onbewuste?” 

Jozef antwoordt: „Wáár, mensen, Berends, – u gaat nogal diep – leeft de 
ziel, het leven nu voor onze kip, tuut? Heeft de kip ook een astrale wereld? 
Een wereld voor de ziel? En dan de vis? De hond en de kat, de koe en het 
paard? Kent ge ook deze wetten? Neen, maar de meesters houden al die we-
relden uit elkaar: zij verbinden zich met één van deze werelden en nu zien zij 
slechts dié wereld en niets anders. Maar waar leeft de ziel van de kip, mijn-
heer Berends? U weet het niet? Niemand weet het? 

Voor uw hond? Ook niet? Heeft de hond een astrale wereld?” 

Iemand uit de zaal laat horen: „Ja, want dat schrijft meester Alcar toch in 
de boeken?” 

Jozef: „Juist, dame, zo is het. Wij weten dus, dat ook de hond moet evolue-
ren en het hoogste in de dierenwereld moet beleven, namelijk de gevleugelde 
soort. U voelt het zeker al, miljoenen werelden zijn er en voor elk diertje is er 
een wereld voor de ziel en de geest. Iets anders wordt het, wanneer wij voor 
de astrale wereld staan. Maar onze kip, mensen ... bezit geen enkele wereld 
voor de wedergeboorte, die wereld heeft de kip in eigen handen gekregen en 
is nu één wereld geworden. En daar komt nog bij, dat zij bovendien de ver-
dichtings- en verhardingswetten bezit. Wat voor de ruimte miljoenen jaren 
heeft geduurd, voordat een planeet die verharding bezat, duurt nu bij de kip 
slechts even. Immers, als het eitje wordt gelegd, is het week, doch het buiten-
ste vlies, dat nu de dampkring is voor de kip, verdicht zich in slechts enkele 
seconden. Dit nu bezit dit kleine leven, waarvan u zondags uw „tuutesoep” 
eet! 

De „eierstokken” bezitten de astrale wereld voor de kip! Dus diezelfde ei-
erstokken bezitten nu de „Albron”; dus eveneens al de wetten van God, maar 
met de zelfstandigheid voor het vader- en moederschap, anders hadden wij 
die merkwaardige haan niet gekend! Dat die haan ook nog betekenis kreeg 
voor „Jeruzalem” is natuurlijk weer heel iets anders, zoals ge weet. 

De kip nu bezit vader- en moederschap, zij legt en schept, doch de be-
vruchting komt later, waardoor ge ziet, dat ál het leven van God die essentiële 
goddelijke wetten bezit. En dat is het vader- en moederschap en de reïncar-
natie voor al het leven. Maar is het niet natuurlijk en toch weer eenvoudig, 
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wanneer ge de schepping kent? Eerst nu kunt ge van uw eigen leven genie-
ten en is elke seconde een wereld, een wereld van genoegen, een wereld van 
geluk, omdat wij, als het hoogste leven, die levens hebben geschapen en nu 
onze menselijke eenheid genieten. 

Al het gevleugelde leven nu, dat de „Albron” bezit – dus de eierstokken als 
wereld – bezit de macrokosmos en beleeft deze ook voor de eigen evolutie, 
om ook daarin het hoogste voor God te bereiken. In dat innerlijke eitje dus 
van de kip, leeft ook de ziel en de geest voor dat dier en dit geldt voor al de 
gevleugelde soorten. Maar voor de hond ligt dit alweer anders, ook voor 
het paard en de koe, omdat die graden een andere afstemming bezitten en 
dichter bij de mens staan als schepping en baring. Dit kunt gij dus volgen. 
Doch dit werden boeken, dames en heren, waarvan het kind op school meer 
zou genieten dan van al die prehistorische narigheid, ik bedoel nu: wat kan 
het ons nu nog schelen, of er koper of blik in die schuit van Piet Hein heeft 
gezeten; vertel mij iets van het leven, geef dát het kind en wij evolueren. Ik 
zeg u echter, straks krijgt het kind dit te beleven en dan leert de mens zijn 
God en zijn eigen scheppingen kennen en waarderen. Als dit spreekt, geloof 
me, krijgt het innerlijke leven, de geest, de persoonlijkheid, nooit genoeg, 
want dit is goddelijk.” 

Vanuit de zaal vraagt men: „Waarom staat het paard dichter bij de mens 
dan de hond?” 

Jozef zegt: „Ik zei voor baring en schepping en dit kunt ge begrijpen. Im-
mers een paard krijgt geen tien kinders, een koe ook niet en dat wil zeggen, 
dat die dieren hun leven aantrekken en nu de zuivere voortplanting bezitten, 
als baring en schepping. Een hond geeft u méér levens te zien en dit heeft 
alweer een andere betekenis. Hij staat lager, heeft een lager bewustzijn, ook 
al staat de hoogste soort van de hond dicht bij de mens, wat denken en voelen 
betreft! Dit geldt bovendien voor andere levensgraden voor de dierenwereld. 
Als u wilt denken, komt ge tot het universele denken en dat is één groot ge-
not, dames en heren, en dan leert ge al deze wetten kennen. Want het denken 
is de eenheid; door kosmisch te denken, komt ge tot die reine klaarte en dan 
kan al het leven tot uw persoonlijkheid spreken en dit wordt nu het geluk 
voor de mens, de liefde, het éénzijn met God! Machtig genot is het, zei ik, 
geluk, ongelooflijk geluk, om dit éénzijn met het leven te beleven. Hieraan 
moet gij allen beginnen. 

Kent gij het genot om een boek te beleven en te schrijven? Een machtig 
genot is het, ongelooflijk geluk is het ook voor de schilder, de beeldhouwer, 
de musicus, om te scheppen; dit is uiteindelijk – liefde! En nu het leven te 
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„bedenken” ... mijn hemel, voelt ge, wat gij nog hebt te bedenken? En waar 
nu uw geluk leeft, en wat nu uw liefde wordt, indien gij eraan wilt begin-
nen? De mens nu, die alleen zichzelf maar wil beleven, alleen die onbewuste 
gedachtewereld voor zijn tuintje, huisje, stoel en kast – natuurlijk, het hoort 
erbij – is en blijft arm, natuurlijk en geestelijk arm. En ... welke liefde, welke 
vriendschap geeft nu de ene mens aan de andere? Dat is kosmologie, dames 
en heren, en die hebt gij u eigen te maken, want achter de kist moet gij allen 
eraan beginnen! 

Nu, dame, komt ge tot ruimtelijk éénzijn, en dit is voor de baring en 
de schepping het éénzijn met het leven van God, waartoe het aantrekken 
vanzelfsprekend behoort. Ge voelt het zeker, de „baarmoeder” is het moeder-
schap, als het Universum zo diep, omdat de mens en het dier die goddelijke 
eigenschappen bezit. Sprankelende vooruitgang is het leven. Had ge er iets 
anders van verwacht? Door het leven lief te hebben komt gij zover. Dit moet 
u duidelijk zijn! 

Het leven is mooi, het leven is prachtig, leest gij in het boek ‘Jeus van Moe-
der Crisje’. En zo is het, indien ... gij wilt leren denken! Mijn hemel, mensen, 
achter de kist is het uw wereld, uw sfeer, uw liefde. Ook hier reeds, want gij 
zijt reeds aan Gene Zijde, uw voelen en denken is daar niet anders dan gij 
thans doet en ervan wilt maken! 

Maar ziet ge nu uw godheid voor u? Die werelden voor al het leven? En 
de astrale betekenis voor al dat leven? De goddelijke onfeilbaarheid voert u 
tot al die mensen terug. Ik zei: de wet is het! Wij vliegen naar al de volken 
op aarde, doch één stel mensen trekt ons aan en zie, nu kunnen wij aan het 
geven en goedmaken beginnen. Hoe bent u thans, dame, mijnheer? Krijgt ge 
van die andere mens iets cadeau? Dan heeft die ander aan uw leven goed te 
maken; de mens, die geslagen wordt, is de goedmaker, maar ook die miljoe-
nen anderen moeten eraan beginnen. Vanzelfsprekend is nu, dat er mannen 
en vrouwen zijn, die willen dienen en als zo’n stel, zo’n paar mensen bijeen 
zijn, is er geluk, vrede en rust. U kent thans de gevoelsgraden voor ons inner-
lijke leven en de persoonlijkheden, links en rechts zijn ze te zien, die mannen 
en vrouwen! 

Dat nu de hond zeven, acht kindertjes op Aarde brengt, is, omdat de hond 
slechts voor zijn eigen evolutie heeft te zorgen, anders stierf de schepping 
voor die diersoort uit en dit is gekomen door het ingrijpen van de mens. Dan 
is er nog de disharmonie van de mens zelf, waardoor vele moeders meerdere 
kinderen zullen baren. Is dit opgelost, dan baart iedere moeder twee kinde-
ren, één voor zichzelf en één voor haar man. Meer is nu niet nodig en ook 
niet aan te trekken, omdat er dan op aarde harmonie is. Want er is dan geen 
disharmonie meer door het te vroeg overgaan, waaraan al onze zelfmoorden 
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en oorlogen schuld hebben. Dat heb ik hier reeds verklaard en kunt ge aan-
vaarden! 

Ik ga verder. Al die levenswetten te volgen, stuk voor stuk dus te ontleden, 
is nu de bedoeling niet en daarvoor hebben wij nu ook geen tijd. Doch gij 
weet het nu: leer denken en dat is en wordt dan uw eigen geluk voor de werel-
den van God, die tenslotte uw eigen „Koninkrijk Gods” vertegenwoordigen! 

Ik heb hier de vraag: „Welke mogelijkheden bieden magnetische experi-
menten mij, speciaal wat betreft het genezen van zieken?” 

Mijnheer, wilt gij genezen? Leest u dan de boeken ‘Geestelijke Gaven’ en 
gij kent uzelf voor het genezen; in die boeken zijn al de geestelijke gaven 
verklaard. 

U vraagt nog: „Waarom mislukken mijn uittredingen?” 

Jozef antwoordt nu: „U wilt uittreden, mijnheer? Bewust, dus zélf uit-
treden? Ja, dan waarschuw ik u! Ik zeg u, indien u mij niet wilt en niet kunt 
aanvaarden, Rosenburg (psychiatrische inrichting in Den Haag) staat voor 
uw leven open. En Rosenburg hier in Den Haag, dat weet u zeker, is een 
gekkenhuis! En ik zeg u nu: gij kunt dat niet! U denkt nu: dat wil ik wel eens 
zien, u haalt eigenlijk uw schouders op, want gij wilt dat beleven, bezitten; 
nogmaals, u wordt gek! Ik krijg straks gelijk. Als u niet wilt luisteren, ga dan 
uw gang maar! Niet één mens in Europa treedt bewust uit. Ik kan dat ook 
niet; die machtigste van alle gaven heeft mijn meester in handen, zoals trou-
wens al de andere gaven, ik ben slechts instrument! 

Al die mediums, die in trance zijn, treden uit!? Maar zij komen niet van 
hun organisme los, omdat zij die gaven, het gevoel, niet bezitten! En toch 
zeggen ze, dat zij eruit zijn, er komt immers een geestelijke persoonlijkheid 
tot hun leven!? Maar die weet niets van al deze wetten af en moet dus een 
onbewuste zijn. Eigen gedachten zijn het en niets anders! En u wilt op ei-
gen kracht uit uw organisme, leven en dood overwinnen door te denken? U 
maakt uw zenuwstelsel kapot, mijnheer, en bereikt niets; hiervoor is een oc-
culte school nodig en die is er niet in Europa. Gij hebt er dertig levens voor 
nodig om zover te komen. Zeker is, dat er mensen in Europa leven, die occult 
begaafd zijn, doch nu is het „bezit” uit het vorige leven. En als u dus niet die 
gevoelens en die kennis bezit, mijnheer, bént u het ook niet, of ... uw gevoels-
leven zou het zelf zeggen! Dus u bent het niet, omdat u mij vraagt: waarom 
niet? Als u uittreden kunt, weet gij het reeds! Ramakrishna had het, magiërs 
niet eens, ook geen fakirs. Leest u de boeken en ga over de wereld, indien ge 
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mij niet kunt geloven en ge leert die waarheid kennen! Ik zeg u nogmaals, in-
dien gij dit doorzet, gaan uw zenuwen kapot en gij komt in een gekkenhuis, 
omdat gij ál die miljoenen werelden nu niet kunt beleven, daarvoor hebt ge 
levens nodig! Lees die boeken en gij komt tot het hoofd buigen, omdat de wet 
„gaven” het u zal zeggen en dan begrijpt ge ook dat ik gelijk heb. Ik neem u 
niets af, ik schenk u iets! 

Het is levensgevaarlijk om achter de kist te willen zien. Ik heb dit zélf niet 
en nooit gewild en begreep ook nooit, dat het zo moeilijk is. En de moeilijk-
heid zit hierin, dat de mens, die uittreedt, het leven van Gene Zijde met die 
miljoenen levenswetten, in het stoffelijke organisme moet verwerken en dit 
is de splitsing van persoonlijkheid. Nu moet je hier alles kunnen verwerken, 
analyseren en staande blijven, geen fouten maken, niet gebroken worden, in-
nerlijk sterk zijn, overheersend gevoelig en toch bewust alles kunnen dragen. 
U leeft in hellen en hemelen tegelijk, al naargelang gij daar zult beleven. 
Eenmaal vrij van het organisme, kunt ge niet meer terug en dit werd talrijke 
yogi’s, fakirs, en magiërs noodlottig. Het werd hun val, dus het sterven hier, 
of zij werden gek of psychopathisch – geestelijk ziek dus – omdat zij de macht 
over hun organisme hadden verloren. Ze werden door duizenden astrale per-
soonlijkheden aangevallen! Wie kan dit allemaal verwerken, indien er geen 
meester is, die u opvangt en door al die geestelijke werelden brengt? 

Mijn meester zei mij: ‘Al de gaven krijg je niet in handen, die moet ik be-
houden en je zult nooit op eigen kracht uittreden, want dat is het bezwijken.’ 
Indien de meesters niet willen, dat wij uittreden, gebeurt er ook niets. En 
toch hebben wij de ruimten overwonnen. Maar de strijd gaat voort, geen 
seconde mag je de ontwikkelde concentratie verzwakken, of je bent verloren. 
Hoe schoon alles ook wordt of kan zijn, mijnheer, indien u achter de kist wilt 
kijken, dit aardse leven gaat kapot, omdat gij die gaven niet hebt gekregen 
en dus nu voor uw eigen strijd komt te staan. Ik buig me voor de meesters en 
zeg u uit de grond van mijn hart: ik ben niets op eigen kracht en raad ú aan 
te wachten. Komt er niemand, die u vrijmaakt, tracht het dan zelf nooit te 
bereiken, want u bezwijkt! 

De grote Ramakrishna bezweek vele malen, hij liep de „Ganges” in en 
wilde zich één maken met Moeder Water: water is moederschap en indien 
zijn eerste adept Vivekananda hem er niet had uitgehaald, hem niet bijtijds 
had gered, was Ramakrishna verdronken, niet bewust, doch onbewust, want 
hij wist niet meer, dat hij nog op aarde leefde. Zo gaat het mij ook, altijd is 
er gevaar voor dit leven! Je lost op hier, niets is er meer van je eigen leven 
en persoonlijkheid, het karakter, dat nog afstemming vindt op de Aarde. Al 
die gevoelens hebben moeten plaatsmaken voor de astrale wetten en dit is 
het oplossen, het vrijkomen van de stoffelijke wetten. Doch je leeft nog hier 
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en je hebt voor dit leven te handelen, doch dit handelen heb je dan verloren, 
want heel het innerlijk is geestelijk ingesteld. Als Ramakrishna een reis had 
gemaakt, kon hij soms in weken niet praten door zijn ontroering, het geeste-
lijke leven had hem volkomen overrompeld en toen hij wilde praten, liep het 
bloed hem over de lippen. Een heksenketel wordt het, als al die miljoenen 
gedachten niet overwonnen kunnen worden. Dit heb ook ik moeten bewij-
zen, anders stond de meester stil! Mij werd van tevoren gezegd, dat ik voor de 
Kosmologie zou bezwijken en dit was te begrijpen. Nóg ben ik hier, ik mocht 
me staande houden. Het ergste is voorbij en omdat ik er ben doorgekomen, 
is het nú mogelijk om al uw vragen te beantwoorden. Anders kreeg ook ik 
nu geen woord over mijn lippen en sloeg ik hier bewusteloos tegen de grond. 
De ziekelijke krankzinnigheid is nu niet meer mogelijk, maar ik loop zo het 
water in en dan is dit voor de maatschappij het gekke en het is toch zo waar-
achtig, maar levensgevaarlijk! 

Wilt gij dit niet geloven, ik zei al, ga dan uw gang en probeer het. Eén ding 
weet ik zeker, gij bezwijkt onherroepelijk!” 

Vanuit de zaal vraagt men: „Aangezien er verschillende keren over visi-
oenen en dergelijke is gesproken, wil ik er de mijne ook bij doen. Op een 
avond, dat ik naar huis fietste, was ik op een gegeven moment thuis, zonder 
dat ik wist, welke weg ik had genomen. Ik heb er verder niet over nagedacht, 
totdat op een avond in de bioscoop mijn meisje haar bril wilde opzetten en 
deze gebroken in haar tas zat. Op dit moment wist ik, dat ik op die avond 
naar huis op de fiets dit gebeuren had beleefd, alleen onbewust. Heeft dit een 
betekenis? Wat is dit en wat voor nut heeft het?” 

Jozef zegt: „U hoorde zo-even, wat ik zei voor het uittreden, nietwaar? 
Welnu, u was in gedachten uitgetreden, doch u was altijd nog in uw orga-
nisme. U fietste huiswaarts en dat was in die toestand reeds zeer gevaarlijk, 
want uw gedachtenleven was toen gesplitst, en dit kan u alleen maar in een 
ziekenhuis doen terechtkomen. Welk nut het heeft, vraagt u nog? U had on-
der de tram of onder een auto kunnen komen. Die dingen gebeuren dagelijks 
door gedachteloosheid. Anders is het niet. Het gaf u ondanks dat toch, zoals 
u zegt, een visioentje, een toekomstbeeld te beleven. Dit is mogelijk, omdat 
op dat ogenblik uw leven was gesplitst en tot de gave „zien” overging! 

Maar mijnheer, let op, of ook gij staat voor ongelukken, u bent er gevoelig 
voor en dan kunnen die dingen gebeuren. Zo ziet u het al, mijn gegevens 
berusten op waarheid, want ik ben vanavond voor miljoenen zaken, en wel 
voor die van ons andere leven, gesplitst en hiervoor hebben de meesters mij 
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gewaarschuwd. Gek is het, als ik u nu zeg, dat ik terug wil op Aarde en 
daarvoor alles heb te doen, en ook alles aanvaard om het te beleven. Dat 
ik soms eens echt gek doe, vrolijk wil zijn, is mijn houvast en mijn bescher-
ming om hier op eigen benen te staan. De mens, die dit niet bezit, wil eruit, 
maar denkt dan onbewust voor dit leven. Doch nu gebeuren er ongelukken. 
De meeste mensen beleven hun ongelukken, doordat ze verkeerd dachten 
en zich gesplitst voelden, het stoffelijke hier vergaten en daar gebeurde het! 
Dood of een ernstig ongeluk en ... het is alweer onze eigen schuld! Kijkt u 
uit, mijnheer? Ja? Dan het beste. Ik hoop niet, dat wij vandaag of morgen in 
de krant lezen, dat ze u met uw fiets ergens heen hebben moeten brengen; 
dat moet u niet willen.” 

Er wordt nu gevraagd: „Hoe moet u dit alles dan verwerken?” 

Jozef zegt: „Ik heb er reeds vele malen over gesproken en het zou een dik 
boek kunnen worden. Meester Alcar vertelde mij veel over Ramakrishna. 
Soms schreide deze als een kind, en wel dag en nacht, zo’n pijn had hij om 
de mens; alleen reeds, omdat hij zag en beleefde, dat de mens stukken en 
brokken sloeg en de medemens niet wilde begrijpen. Soms legde hij zich 
naakt op de Aarde neer, zocht nu troost en steun bij Moeder Aarde, naakt op 
de grond, koude noch warmte deed hem iets. De Aarde als geest is in staat, 
beter dan welk mens, dan welke hulp ook, om de geestelijk of kosmisch be-
wuste te helpen. Hij klampte zich aan alles vast, om zich staande te houden. 
En uiteindelijk heeft hij dit ook gekund, want hij is aan een vreselijke ziekte 
gestorven en wel aan kanker!” 

Men vraagt nu: „Kon die man zich dan niet genezen? Zo’n kracht moet 
dit toch kunnen?” 

Jozef: „Ziet u, mensen, als zulke ziekten in ons organisme aanwezig zijn 
en de kanker heeft de vijfde of de hoogste graad bereikt, dan kan ík en kon 
hij niets beginnen. En dan gaan wij er heel eenvoudig aan over! Wij zijn geen 
„übermenschen”; wij hebben met de wetten van het organisme te maken en 
als het organisme ziek is en niet te genezen, gaan ook wij eraan!” 

Men vraagt nog: „Wat gebeurt er dan, als zo’n man met de Aarde één is?” 

Jozef antwoordt: „Wat er dan gaat gebeuren? Wij zoeken dan de koestering 
van Moeder Aarde, zij is ónze Moeder en kan ons kracht geven, haar geest, 
zei ik al, is het! En die kracht neemt de innerlijke, dus geestelijke pijn weg 
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en hiervan had Ramakrishna erg veel last. Omdat meester Zelanus Rama-
krishna volgde – u leest dit in de boeken ‘Geestelijke Gaven’ – kent hij elk 
verschijnsel van Ramakrishna en weet hij precies, hoever deze is gekomen. 
Die man is niet verder, noch hoger geweest dan de sferen van licht en be-
zweek toen reeds! En nu de ruimte? Het Universum dus? Onze „wil” om te 
dienen en lief te hebben moet nu alles overwinnen. Maar één hard woord 
slaat ons volkomen. Doch hier stapt gij wellicht overheen. Ook wij, maar 
dit is de geestelijke smart en die voert u tot het dragen van al het leven. Nu 
is het de kunst, om het zo nu en dan even van u af te smijten en het toch te 
behouden. Zo willen dit de meesters, anders bezwijken wij elke dag en dit 
is stilstand. Met andere woorden – u hebt dit bovendien gelezen in het boek 
‘Jeus van Moeder Crisje’ – na het geestelijk beleven worden wij even losge-
laten. Wat bij mij niet is gebeurd. Geen dag is er geweest, dat de meesters 
niet hebben gewerkt. Sinds 1930 zijn wij bewust en hard bezig. En nu steeds 
verder, steeds dieper. Als u straks het boek ‘Jeus III’ in handen hebt, begrijpt 
u het en weet u, wat er is verwerkt. Als u mij eens op m’n hoofd tegenkomt, 
denk dan alléén aan de wetten en zeg tegen uzelf: wél, die „Jeus” heeft het nu 
te pakken, het zal wel goed zijn, anders gebeurde het immers niet! Zolang gij 
nu ziet, dat wij nog maatschappelijk bewust zijn en geen waarlijk gekke din-
gen doen, is er niets verkeerds aan de hand, want daarvoor heb ik te waken. 
Maar eerlijk is eerlijk. Het is moeilijk! Maar je krijgt niets voor niets, ook dit 
is de waarheid. Ik heb er duizend doden voor overgehad en wil dit nu voor 
geen goud van de aarde kwijt. Gij allen zult er toch eens aan moeten begin-
nen. Dáár natuurlijk, achter de kist!” 

De volgende vraag luidt: „Heeft kosmisch bewustzijn iets te maken met 
helderziendheid of het mediumschap?” 

Jozef zegt: „Dame, dit is allemaal mediumschap. Kosmisch bewustzijn 
wil zeggen, dat de mens ál de gaven van de ruimte in handen heeft. Dit leest 
u alweer in de boeken ‘Geestelijke Gaven’”. Maar ... de meester houdt de 
gaven in handen, anders zouden gij, en ook ik als instrument, te veel zien en 
dat teveel bracht u, of mij tot het bezwijken. U wilt zien, nietwaar, ik niet, 
niets wil ik zien. Ik ben echter ziende geworden; ik kijk thans door het leven 
van elke stoffelijke wet heen, voor het organisme hier, voor mens en dier en 
voor de ruimte! En dit werd dus het volkomen oplossen voor het Universum, 
waardoor de meesters al deze boeken schreven. Indien wij die boeken niet 
hadden behoeven te schrijven, zou meester Alcar toch zijn verder gegaan, had 
hij verder móéten gaan, omdat hij mij volkomen heeft geopend en er nu be-
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leefd moet worden. Stilzitten en nietsdoen is nu reeds gevaarlijk! Je zinkt nu 
te diep in het leven weg. Schilderen en schrijven wij, dan gebeurt er niets. Nu 
praten wij en dit praten eist alles en niets is in staat, mij nu voor iets anders 
te beïnvloeden. Wat doen wij nu? Zo nu en dan eens naar de kermis gaan? 
Interesseert me dat nog? Wat is er, dat de mens in deze toestand eigenlijk nog 
kan interesseren? Een prachtig gesprek met mensen, die openstaan voor de 
leer en de wetten, is nu het hoogste geluk, dat er is te beleven. Ik ben vrolijk 
van aard, opgewekt. Was ik dit niet, dan lag ik al op apegapen en stikte ik in 
al die werelden. Door mijn opgewektheid maak ik nu, zo goed als het gaat 
dus, van al die machtige levenswetten toch gemak, doch zo nu en dan slaat 
één wetje mijn gemak ondersteboven en dan zit ik tot aan mijn hals in de 
astrale wereld en in die voor de ruimte. 

En als u mij bij een feestje hebt, dame, mijnheer, ben ik het, die de pret 
maak en niet een ander, want ik maak van alles iets, ik laat die tijd niet 
verknoeien en bovendien is het mijn ontspanning. Steeds zorgen, dat deze 
ontspanning er is. Een hond, een kat, geven je die soms ook, de natuur 
vanzelfsprekend, soms de doodeenvoudigste dingen van de dag. Tintelende 
waarheid moet het zijn, anders bedrieg ik mezelf! En wat ik nu ook ga doen 
en wil doen, de meester waakt altijd! Hij zegt me: ‘Ga je gang, Jeus, Jozef, 
André-Dectar.’ Door deze vier verschillende persoonlijkheden, waarvan An-
dré het instrument is, wordt dit uitgemaakt en beleven wij allen iets. Ik weet 
dit natuurlijk, maar geen mens kan zeggen, dat hij er één van kent, want 
dat verandert telkens weer. Maar als er plat wordt gesproken, zie je ‘Jeus van 
Moeder Crisje’, en die kan gekheid maken. André-Dectar klampt zich vaak 
aan Jeus vast en dit wil voor mij zeggen: ga even in deze Jeus terug, André, 
en aanvaard die ontspanning. Dan ziet geen mens meer, dat er zoveel gaven 
aanwezig zijn. Doch die liggen even in slaap, evenals die andere persoonlijk-
heden. Hiervoor hebben wij nu te waken! Daarom is het verwerken van alle 
wijsheid moeilijk en ge begrijpt dit zeker!” 

Iemand vraagt: „Als het niet God was, die de profeten inspireerde, maar 
de meesters van Gene Zijde, hoe verklaart u dan, dat Christus de eerste 
meester was? Christus is toch veel later geboren?” 

Jozef zegt: „Lees het boek ‘De Volkeren der Aarde’ en gij weet alles! De 
meesters legden de fundamenten vóór Christus! En toen die gereed waren, 
kwam Christus tot de Aarde!” 
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De volgende vraag is: „Kunt u mij ook zeggen, hoe het komt, dat alles in 
de natuur afrondt? Er is niets aan mens, dier of plant, of het bezit ronding.” 

Jozef geeft nu: „Mijnheer, alles dijt uit en uitdijing kan niet vierkant of 
spits zijn. Jawel, een grassprietje bijvoorbeeld is het wél, maar het bezit de 
afbakening van en voor het Universum, dat rond is, diep is, oneindig diep 
en rond, en zo werd ook al het leven! Omdat Zon en Maan en al de andere 
planeten rond zijn, is vanzelfsprekend ook het leven als embryonaal orgaan 
rond, ook de prehistorische reus bezat die ronding en dit is doodgewoon! En 
aan al het leven is dit te zien en te volgen!” 

Een dame zegt nu: „Deze week heb ik Indra, de bekende hypnotiseur van 
de radio, gezien. Als hij de mensen in slaap maakt, fluistert hij ze iets in hun 
oor en dan haalt hij zijn hand over hun gezicht. Tot slot haalt hij zijn hand 
over hun rug, dan wiegelen ze een beetje en zijn radicaal in slaap. En in die 
slaap kan hij de mensen de gekste dingen laten doen. Is dit nu niet gevaar-
lijk?” 

Jozef zegt: „Ja dame, dit is en blijft gevaarlijk. Het onder hypnose brengen 
is verschillend, iedere hypnotiseur heeft zo zijn eigen methoden. Ik houd niet 
van die kunsten, omdat het de mens ergens aan vastlegt, waar die mensen 
soms nooit meer van loskomen. Hebt u verleden niet in de krant gelezen, dat 
een meisje onder hypnose blééf? Haar gehele zenuwstelsel ging kapot, een 
wrak is het nu en toch mag men blijkbaar spelen met mensen in een opgeleg-
de slaap. Wee de mens, die niet vrijkomt! Hij kan voor zijn leven volkomen 
kapot zijn en is zichzelf niet meer! Dat is allemaal leuk en goed voor zieke 
mensen, slaaploze mensen, maar dan nóg is het gevaarlijk, omdat die mensen 
te veel van het goede krijgen en zichzelf dan verliezen. Dit is het uiteindelijke 
gevaar! Ik vind het zielig gedoe en kan het niet helpen, maar van mensen 
worden misbaksels gemaakt door hypnose. Het wordt anders, wanneer die 
hypnotiseurs, die er een broodwinning van maken, hun eigen mensen heb-
ben. Dat moeten ze dan zelf weten. Doch het zijn heus geen trucjes, dame, u 
beleeft daar de werkelijkheid.” 

Vraag: „Kunt u hypnotiseren, mijnheer Rulof?” 

Jozef antwoordt: „Wilt u even slapen, dame? Wel, dan zeg ik: gij zult sla-
pen. En dan begint die slaap te komen. Ik heb het ééns gedaan en toen kreeg 
ik van mijn meester een flink pak slaag. Iemand vroeg me: ‘Dat kun je niet, 
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hè?’ Ik zei: ‘Ja, ziet ge, als je die slaap voelt komen, ga je rustig, heel rustig 
slapen en dan weet je niets meer, je zult dan rustig slapen.’ En de man sliep 
al! Wij hebben hem een uur laten slapen en toen, even in zijn neusje blazen 
en hij werd wakker. We lieten hem geen kunsten maken, doch meteen was 
mijn meester er al en kreeg ik de rammel! Wél hebben wij die krachten veel 
gebruikt voor stervenden. Het magnetisme bracht die mensen in slaap, doch 
in de natuurlijke, rustige en gezonde slaap en die is heel anders. Nu is het 
genezing! De mens die niet kon sterven, wat een marteling was voor die man 
of vrouw, en bij wie wij werden geroepen, werd door mijn meester in slaap 
gebracht, doch in de magnetische slaap. Dan zonken zij terug, vielen in slaap 
en gingen rustig uit het organisme! Dit heb ik meermalen mogen beleven en 
dan is het een zegen!” 

Vraag: „Bij de laatste lezing van meester Zelanus in Diligentia sprak de 
meester over zijn adepten op de Maan. (Deze laatste lezing van het seizoen 
werd gegeven op 27 mei 1951. Zie ‘Lezingen’, deel 2, blz. 403.) Hoe zit dat 
en wat bedoelt hij daarmee?” 

Jozef zegt: „Meester Zelanus heeft miljoenen leerlingen en op de Maan 
worden hun de wetten verklaard. Als hij hier gereed is met zijn lezing, ver-
trekt hij direct, want in opdracht van meester Alcar behoeft hij mij dan niet 
meer te beschermen, dat is overwonnen en hij heeft dus weer iets anders te 
doen.” 

Een dame vraagt: „Zijn er soms astrale wezens bij die lezingen, ik bedoel 
in Diligentia?” 

Jozef geeft haar: „Ja, dame, soms heel hoge persoonlijkheden. Geloof het, 
als ik u zeg, dat ik laatst zag, toen meester Zelanus sprak, dat Johannes, 
Petrus en ook de Paulus uit de Bijbel aanwezig waren, zodat zij zich ervan 
konden en mochten overtuigen, wat meester Zelanus als de Paulus van déze 
Eeuw te brengen heeft. En dat is ook voor hen de openbaring! Mijn hemel, 
als ik u eens zou vertellen, wie er al zo waren, zou het u duizelen, niet van 
angst, maar van geluk, van ontroering, omdat ál die machtige mensen nog 
aan Gene Zijde leven, echt in leven zijn! En wat meester Zelanus nu doet, 
geloof het gerust, is hún werk geweest. Maar thans is het zijn taak voor de 
„Universiteit van Christus”! Ook zij hebben, na het heengaan van Christus, 
dat weet u trouwens, dit werk gedaan en zij brachten de mens tot God terug. 



272

En omdat hetgeen meester Zelanus door mij op Aarde brengt, ontzagwek-
kend is, zijn er vele malen meesters te zien en deze volgen alles. U moest eens 
weten, wie al niet u allen hebben gezien, hebben zien zitten daar, want dat 
kunnen zij! En als ge wilt, kunt ge straks hun adept zijn, omdat gij u nu al 
wilt verrijken. U dorst en daar krijgt u dan de ruimtelijke werkelijkheid te 
zien en te beleven; dit is de waarheid!” 

Vraag van mevrouw P. Revallier: „Op een cursus over planeten en sterren, 
enz. vertelde men ons het volgende: de Aarde maakt verschillende schom-
melingen in de ruimte en wordt daardoor uit haar baan gedrukt. De hevigste 
schommeling komt, doordat er knikken in de aardkorst zijn. De Zon trekt 
haar altijd door zijn magnetisme in de aardbaan terug. Ik zei toen, dat de 
Zon door het aantrekken en afstoten die schommelingen wel zou kunnen 
veroorzaken. Is dat juist?” 

„Mevrouw, vanzelfsprekend is, dat de Zon aan al de planeten werking 
heeft gegeven en dit nog doet, want door die uitstralende krachten heeft de 
Aarde beweging gekregen. Doch zo’n aardknik heeft niets te betekenen voor 
die schommelingen, omdat die krachten door de geestelijke ruimte tot stand 
worden gebracht, zoals het ook voor ons en al het andere leven de geest is, 
die de stof voert en beweging geeft. Dit nu moeten de geleerden nog bewijzen 
en fundamenteren. En dan de vraag van u over kosmische stralen? Deze zijn 
geestelijk en de wetenschap weet nog niet, wat dit is! Ook daarvoor ontbre-
ken natuurlijk nog de fundamenten, en die zijn alleen door de geestelijke 
ruimte vast te stellen.” 

Mevrouw Revallier zegt nog: „Wat ik verder hoorde, is het volgende: Op 
de Zon zijn luchtbellen aanwezig, die met donderend geluid uiteenspatten. 
Dit geluid is niet door de mens te beluisteren. Wel is het uiteenspatten van 
die luchtbellen waar te nemen op foto’s. Nu maken ze bij Philips apparaten, 
om dit geluid op te vangen. De luchtbellen hebben een levensduur van een 
minuut. 

Op een sterrenwacht in Amerika is een telescoop, die anderhalfmiljard 
lichtjaren de ruimte indringt. Deze kernen verbinden zich met razende snel-
heid en worden één en scheppen dan andere lichamen. Hoe die lichamen 
worden genoemd, weet ik niet. Toen zei ik: ‘U ziet dus, dat heel het Univer-
sum door verbinding, door éénzijn, dus uitdijing, uitstraling, één baring is. 
Alles is vader- en moederschap.’ ‘O’, zei toen de spreker, ‘dat is uit het boek 
‘Het Ontstaan van het Heelal’, doch het is moeilijk, om er hier mee voor de 
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dag te komen.’ Ze weten dus van uw boeken af, mijnheer Rulof. ’t Is te be-
grijpen, dat ze er in snuffelen, doch ze aanvaarden het niet, ze willen het zélf 
vaststellen en dat duurt nog even.” 

Jozef antwoordt: „Ja, dame, zo is het, toch zullen zij er eens aan moeten be-
ginnen. Wat die luchtbellen betreft van de Zon, dat is het baren en scheppen 
op die planeet daar. Het is de eigen evolutie voor de Zon-energie, die steeds 
doorgaat. Hiervan willen zij nu het geluid beluisteren, hetgeen mogelijk is. 
Waarom niet? Maar wat dan? Het is daar een en al geborrel, het versmelten 
van energie en dit is voor de Ruimte het Vaderschap. De Zon zelf zorgt 
voor die wetten, waardoor wij het licht beleven, en dit zal doorgaan, totdat 
de laatste ster dit universum heeft gediend en de mens de sferen van licht 
heeft bereikt. Wat is kosmische uitstraling nu voor de mens, voor de astrale 
persoonlijkheid? Als u een inspiratie ontvangt en zuiver hebt opgevangen, is 
dat ook kosmische uitstraling en dit hebben de planeten onderling eveneens 
en treedt naar voren door de middelpuntvliedende krachten en levenswetten 
voor al het leven van de ruimte. Die wetten hebben de meesters nog niet 
ontleed en dat is ook de bedoeling niet, omdat meester Alcar ziel, geest en 
leven, vader- en moederschap en de wedergeboorte heeft te volgen en niets 
anders. Vanzelfsprekend kennen zij die wetten en kunnen zij ze verklaren. 
De astronoom heeft ook nog zijn eerste fundamenten te leggen. De geest van 
de ruimte straalt die levenskrachten uit en dit is duidelijk, doch daarin te zien 
is niet zo eenvoudig en voert ons tot de geestelijke telepathie voor de ruimte. 

En dit wordt dan het opvangen van die gevoelswerelden, hetgeen de ge-
leerde wil beleven! Tevreden, mevrouw? Dan ga ik verder.” 

De heer Reitsma vraagt: „Hoe leer ik mijzelf kennen? Ziedaar de vraag, 
die ons voortdurend bezighoudt. Paul Brunton, die dicht naast u staat, heeft 
hieromtrent een nieuw boekwerk geschreven, getiteld: ‘De Geheime Weg’, 
waarin hij een praktische methode ontsluiert, speciaal geschikt voor de wes-
terse mens, om zichzelf te leren kennen. Dit proces noemt hij „transfigura-
tie”. Paul Brunton wil dit bereiken door: 

a) zelfanalyse 
b) een dagelijkse tien minuten concentratie 
c) een ademtechniek en lichaamsyoga, zoals fakirs, magiërs en yogi’s dit 

beoefenen 
Wel moet de toegewijde leerling zijn gedachten en gevoelens onder con-

trole brengen, wat volgens Paul Brunton, door een sterke wil en de dagelijkse 
tien minuten concentratie, in enige jaren is te bereiken. Daarna treedt, vol-
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gens hem, de intuïtie naar voren, die voor de leerling de weg baant naar z’n 
goddelijke „ego”. Nu is mijn vraag: Is dit volgens u in één leven te bereiken?” 

Jozef zegt: „Hoe gij uzelf leert kennen, leest u in de boeken en dan bent u 
er reeds aan begonnen!! Wat weet u nu al niet van uw leven af? Een massa! 
En dit heeft Paul Brunton nog niet bereikt; althans hij kent onze wetten niet 
en bezit ook geen geestelijk contact. Hij kan hier neerzitten en luisteren en 
door de meesters leren. Er zijn geen geheimen voor de kosmos, de meesters 
kunnen ons thans het leven ontleden en daardoor leert gij uzelf kennen! 

Wat wilt ge met al die methoden, mijnheer Reitsma, met dat geconcen-
treer tien minuten op een dag, bereiken? Niets, als uw concentratie niet 
steeds doorgaat, uw leven niet is ingesteld op de boeken. Gij hebt het veel 
en duizendmaal gemakkelijker dan hij en al die yogi’s en fakirs, omdat wij 
steeds weer het contact bezitten en zij niet. Ze moeten dit nu op eigen kracht 
proberen en komen niet verder dan zij aan eigen gevoel en bewustzijn bezit-
ten! Dit leest u alweer in de boeken ‘Geestelijke Gaven’. 

Zelfanalyse? Doe goed en ge gaat verder, en heb lief, wat gij lief kunt 
hebben en de sferen van licht staan voor uw leven open. Door de lezingen 
van meester Zelanus komt ge reeds in het „Al”, doch wilt ge u nu reeds dat 
„Albewustzijn” eigen maken? Maak u eerst geestelijk gevoel eigen, dat is 
voldoende voor dit leven; hierna het ruimtelijke, doch dat kent u ook, wij 
hadden het daar al over; die moeilijkheid kent u dus! Om te bereiken, waar-
over Paul Brunton het heeft, vraagt dertig levens. En dat weet hij ook. Neen, 
door onze boeken hebben wij niets meer nodig, omdat de meesters ons de 
goddelijke wetten verklaren, eerst achter de kist komt het zich eigen maken 
van die levenswetten en ook dat weet u reeds. 

En wat wilt ge door een ademhalingssysteem bereiken? Soms geestelijke 
verruiming? Geestelijke ontwaking, een hogere liefde? Kom, laat me niet 
lachen, dat is allemaal goed voor het Oosten, niet voor ons leven, omdat wij 
weten, dat wij er door hard werken en het dienen moeten komen en door 
niets anders. Ga dan maar een occulte school volgen, want dan kunt ge iets 
leren en dat zijn de occulte wetten. Doch die houden de meesters voor mijn 
leven in handen, zij brachten mij zover en toen wisten wij het! Duidelijk? 
Dan dank ik u. Ik ga verder.” 

Vraag van mijnheer M. Frederiks: „Ik ben destijds zenuwziek geweest. 
De dokter liet mij naar Rosenburg (psychiatrische inrichting in Den Haag) 
brengen. Ik heb er twee weken doorgebracht, maar het was daar verschrik-
kelijk en de dokter zei: ‘Je wordt nooit beter.’ En nu ben ik zo lekker als kip, 
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het kan niet beter. Mijn vraag is nu: Wat zijn dat voor druktemakers, die 
doktoren, die je zomaar in een diepe put trappen? En ze weten het niet, dat 
blijkt zo vaak.” 

Jozef antwoordt: „U hebt het al beleefd, soms zijn zij ernaast en zeggen 
iets, waardoor zij hun zieken nog dieper in de put trappen. Dat zijn geen 
doktoren, het zijn ellendige mensen; wie doet dat, als liefdevol mens? Nie-
mand, zij wel! Dat hoor je meer en dan heet je ongeneeslijk. Een magnetiseur 
maakte eens zo’n mens beter en de doktoren geloofden het nog niet! Weten-
schap? Die geleerden kletsen, breken af, dat zijn heus geen lieverds voor u en 
voor de rest van de mensheid. De waarachtige dokter, de goede dus, had dit 
niet gezegd, die spreekt die woorden niet uit, ook al is het waarheid, dat de 
mens niet beter wordt.” 

Hier de vraag: „In mijn familie is een kind, dat epilepsie heeft. Is dat as-
trale beïnvloeding?” 

Jozef zegt: „Neen, dat is het niet, dit is een stoffelijke stoornis en niets 
anders! En op uw vraag, of dit kind medicijnen mag gebruiken, zeg ik u: ja, 
natuurlijk, dit moet ge volkomen aan uw dokter overlaten. Daaraan kunnen 
de doktoren thans, de specialisten voor deze ziekte, veel doen en wel ten 
goede! Dus, u hebt een dokter nodig en een goede ook nog en niets anders!” 

Mevrouw Frederiks vraagt: „Wij wonen in Engeland, zijn nu drie maan-
den hier en volgen uw lezingen, lezen ook uw boeken. Nu wilde ik weten, als 
het mogelijk is: kunnen wij deze lezingen niet in Londen beleven en volgen?” 

Jozef geeft: „Mevrouw, in Engeland is van alles op dit gebied te beleven. 
Wat wij hier in Nederland bezitten, heeft men daar ook; alléén ... dit van óns 
niet, wel theosofie. Spiritualisten zijn er ook genoeg; het spiritualisme is daar 
ook nog echt orthodox, evenals hier. Het is: zingen en de Bijbel volgen door 
de geesten en dit is stilstand. U moet het daar maar eens volgen en u zult 
zien, beleven, dat het zo is, u wordt er niet wijzer van. Deze leer is daar niet te 
beleven, omdat wij de wereld vertegenwoordigen door de boeken en dit zult 
ge door die te lezen, kunnen aanvaarden en begrijpen. 

Ik heb hier nog van u: „Ik droomde, dat ik door een lange tunnel ging en 
toen ik erdoor was, stond ik voor een hek en kon niet verder. Achter dat hek 
zag ik mijn zuster, die over is. Ik vroeg: ‘Mag ik bij je komen?’ Toen zei ze: 
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‘Neen’, en ik schrok. Wat is dit nu?” 

Jozef geeft haar nu: „Dit wil zeggen, dat het uw tijd nog niet is; zij stuurde 
u dus naar de Aarde terug en dat is alles! Maar u weet nu, dat zij nog in le-
ven is, en dat is al heel mooi, tenminste om het zelf te beleven. Dit kan en is 
mogelijk door visioenen en dromen. Doch die dromen zijn door Gene Zijde 
op uw leven afgedrukt. Uw zuster wilde u slechts doen weten, dat zij leefde 
en dit is net genoeg, meer hebt u niet nodig en gij zult haar straks terugzien. 
Meer mensen hebben van deze dromen gehad!” 

Vanuit de zaal wordt gevraagd: „Wat is ouderdom en is dit een genade?” 

Jozef zegt: „Ik zou u allen voor deze vraag willen plaatsen en niet één uwer 
heeft het antwoord. Wel, wie weet het? Is het een genade? Tien, twintig ver-
schillende werelden stormen er thans op uw leven af en vragen slechts om 
één antwoord. Wat is ouderdom? Een genade? Neen, dat is het niet. En toch, 
vraag het eens een geleerde, iedereen zal zeggen, dat het een genade is. Waar 
of niet, men zegt, dat de mens dit van God krijgt. Is dat zo? Gij roept allen: 
Ja! Maar dat is niet waar en dat zal ik u verklaren. 

Dames en heren, luister nu goed, een goddelijk antwoord is het, dat ik 
van de meesters krijg: Onze evolutie is het! Dit kunt ge begrijpen. Maar 
als ik zeg, dat het uw „oorzaak en gevolg” is, of uw „karma”, gelooft ge 
het dan? De geestelijke en lichamelijke wetten bepalen uw ouderdom en dit 
heeft dus niets met God te maken. Wij staan nu voor ons eigen leven, als 
man en vrouw, vader en moeder, en nu roept ons „karma” ons, precies op de 
kosmische seconde, tot de Aarde terug. Het schenkt ons dus een nieuw orga-
nisme en leven en het is nu geen seconde te vroeg of te laat, wij zijn precies 
op tijd. Dat mensen oud worden, is stilstand of rust, het gereedmaken voor 
het volgende stadium ook, maar wil zeggen, dat ons karma, of ons oorzaak 
en gevolg nog niet tot werking is gekomen, of ... wij waren er al uit geweest! 

En dit klopt, omdat wij straks, wanneer alles is goedgemaakt en de mens 
in harmonie is met de wedergeboorte, langer op aarde zullen zijn, een hogere 
leeftijd zullen bereiken, omdat die er ook is. Ik heb u meermalen verklaard, 
dat al die vroege sterfbedden disharmonie betekenen en niet één mens op 
aarde op zijn kosmische tijd sterft, vertrekt, want elk mens is hier reeds te 
lang en leeft in disharmonie. Geweldig, mijnheer Berends? Ja? Dat is het 
ook; u ziet het, álles van de mens heeft betekenis en niets is er, dat geen 
verklaring bezit, het leven zelf is het! Ja, dame, dit is de moeite waard en 
volkomen rechtvaardig. Mensen dus, die erg oud worden, beleven rust en nu 
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kun je zeggen: als de wet „karma” in aantocht is, „oorzaak en gevolg”, dan 
wippen zij er ineens uit en gaan dan verder! En als het laatste verschijnsel, dus 
het sterven en heengaan, in harmonie is met de wetten van God, dan is dit 
volmaakte eenheid met de wedergeboorte, met vader- en moederschap. Op 
de „Vierde Kosmische Levensgraad” zijn wij zover!” 

Ik heb hier nog: „In een Amerikaans tijdschrift las ik een beschrijving 
over het zinken van een Amerikaanse duikboot. In de bedoelde duikboot 
ontstond door een ontploffing brand. De eerste officier liep, in een poging 
om het vuur te blussen, zeer ernstige brandwonden op. Toen hij met de ande-
ren de boot wilde verlaten, besefte hij, dat hij met zijn verbrande handen en 
voeten niet de ladder kon bestijgen; toch probeerde hij het, doch tevergeefs. 
Hierdoor sloot hij de weg af voor de anderen. Doch daar de man niet in staat 
was, zelf iets ten uitvoer te brengen, begon hij te bidden. Hij bad dus om 
hulp en ineens voelde hij zich opgebeurd, zwevende ging hij omhoog, maar 
begreep dit niet. Men denkt nu, dat zijn gebed door God is verhoord. Wat 
is dit, mijnheer Rulof? Ik dank u voor uw antwoord ... Quarles van Ufford”. 

Jozef zegt: „Een mooi verhaal is het! Mijnheer Quarles, dit is een levitatie. 
Die officier was sensitief en dus door Gene Zijde te bereiken. Daardoor kwam 
de levitatie tot stand en dan zweeft de mens. Door de mediamieke krachten 
in de mens, is de astrale wereld daartoe in staat. In de boeken ‘Geestelijke 
Gaven’ hebt u dit wel gelezen en ge kunt het gerust aanvaarden, iets anders 
is het niet! U ziet het, alles kan, doch ... Gene Zijde is het! En als zijn media-
mieke kracht er niet was geweest, hadden de anderen en hij de dood moeten 
aanvaarden. Er gaan zoveel duikboten omlaag, die niet meer bovenkomen. 
Waarom krijgen die mensen geen hulp? Dán is het niet mogelijk, andere wet-
ten overheersen en dit kunt ge begrijpen. Zo nu en dan horen wij van deze 
mogelijkheden, doch de mens is dan te helpen! En omdat hij bad, stemde hij 
zich op hoger denken en voelen af en dan is er geestelijke eenheid! Duidelijk? 
Dan nu weer iets anders.” 

Vraag: „Verleden week werd er een van mijn familieleden door de trein 
vermorzeld. Nu wilde ik gaarne van u weten: heeft die machinist daar nu 
schuld aan? Of is het gebeurd, doordat die persoon liep te suffen? Hij zag al 
geruime tijd geesten met vierkante koppen en ze heulden met Adolf Hitler. 
Ze zaten op de kerk, overal zag hij die wezens en hij ergerde er zich aan, kon 
niet meer slapen, was volkomen overspannen. In bed, zei hij, werd hij aan-
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gevallen, waardoor hij in de kamer voor de kachel ging liggen om te rusten 
en dan waren die geesten weg. Kunt u dit begrijpen? Zo nu en dan nam hij 
een stevig borreltje, want, zo zei hij, dan hebben ze niet zoveel kans. ‘Niet te 
veel’, zei hij, ‘alleen maar om mezelf iets sterks te geven, dan krijgen ze mij 
niet te pakken.’ 

Is dat niet gek, mijnheer Rulof? Wat is dat toch allemaal, wij hebben dit 
allemaal met hem beleefd.” 

Jozef antwoordt: „In de eerste plaats was die man hevig mediamiek en dus 
vatbaar voor de astrale wereld. Hij was een gevoelsmens. Maar hij zélf heeft 
zich naar de andere kant gebracht, natuurlijk of onnatuurlijk en dit wil zeg-
gen, op tijd of even te vroeg. Die machinist heeft geen schuld! Die man heeft 
daarmede niet te maken! Hij was nu onvoorzichtig door zijn gevoeligheid, 
waardoor de astrale wereld hem lastigviel. En u weet het zeker, miljoenen 
mensen, mannen en vrouwen, bevinden zich nog in deze toestand. Dui-
zenden gebouwen zitten vol van deze gevoelige mensen, ze zijn bezeten en 
worden aangevallen, doordat ze geestelijk gevoelig zijn.” 

Iemand uit de zaal zegt nu: „Wij gaan nu eerst goed begrijpen, wat u moet 
verwerken, Jozef Rulof.” 

Jozef zegt: „Dank u, dame, zo is het ook! En ik heb u reeds vele malen 
gezegd, wat het wil zeggen, dit te moeten verwerken. Jazeker, ik word na-
tuurlijk geholpen, omdat wij voor een machtige taak staan, maar ik moet 
dan toch maar al die werelden overwinnen en tegenstand bieden. Ik heb u 
gezegd, hoe eenvoudig het is, dat wij, gevoeligen, zomaar het water in lopen 
en onbewust iets ondoordachts doen, maar dan is het al gebeurd! Doch de 
gevoeligheid van deze man is tenslotte nog zijn eigen leven, hij moet alleen 
zijn gevoeligheid verwerken, evenals gij, doch niets van die andere ruimte, 
niets, ge wordt alleen aangevallen. Die man weet niets van leven en dood af, 
hij ziet alleen geesten en die zijn er ook! Maar de „wet” dood, evolutie, ver-
bindt u nu met miljoenen krachten als geestelijke wetten en werelden, die je 
dan moet beleven en verwerken. En nu kan ik u zeggen, dames en heren: wie 
deze gevoeligheid nog niet bezit en desondanks voor zichzelf meent te kun-
nen zeggen: ‘Ik weet zeker, dat ik er soms uit ben, maar heb daar geen hinder 
meer van, ik heb zeker die wetten al overwonnen’, dan kan ik u zeggen, dat 
gij allen er nog aan moet beginnen, tenzij ge wáárlijk die gevoeligheid hebt 
overwonnen. Maar is dit zo? Waarom beleven jullie dan nooit iets? Want als 
je gevoelig bent, móét je wel iets beleven. Jullie zijn nog potdicht en dit is nu 
geen geluk, wél uw eigen bescherming en wanneer u die wilt openmaken, 
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doordat ge denkt: ik wil gaven bezitten – dagelijks hoor je van die misère, 
zostraks nog vertelde een dame mij, wat voor een ellende zij had beleefd door 
dit verlangen – dan sta je voor astrale narigheid, die je niet kunt verwerken, 
en Rosenburg staat dan voor je leven open! 

Nietwaar soms, de eerste sfeer bezit die geestelijke gevoeligheid. Aan Gene 
Zijde is dit heel iets anders. Dan ben je in je eigen sfeer en wereld en on-
der je eigen afstemming. Hier leven wij tussen goed en kwaad en heb je te 
bewijzen, wat je wilt. Eén verkeerde gedachte reeds, zei ik u meermalen, 
breekt mijn innerlijke nek en dan kan mijn meester mij al niet meer bereiken. 
Eéntje maar en ik lig eruit en sta open voor die narigheid! 

En nu de mens, die zichzelf niet kent en toch deze gevoeligheid bezit? 
Leest u de boeken maar, zodat ge zult en kunt weten, hoe uw leven in elkaar 
zit, doch blijf af van de occulte wet, contact te beleven met hen, die heen-
gingen. U zet dan uw innerlijk leven open en anderen dalen daarin af en we 
beleven beïnvloeding of bezetenheid!” 

Iemand in de zaal vraagt: „Als de mens die gevoeligheid bezit, is het dan 
niet levensgevaarlijk om borrels te drinken?” 

Jozef zegt: „Begrijp goed, dame, het zenuwstelsel van deze man stond op 
overkoken. Doordat hij die zenuwen iets gaf, dat prikkelde en ook verdoofde, 
was er van geestelijke overheersing op dat ogenblik geen sprake meer. Even 
te veel en hij oefent geen kracht meer uit op de stelsels en dan krijgen ze hem 
juist te pakken. Nu is die borrel voor hem medicijn en als hij het daarvoor 
heeft genomen, is het niet slecht, indien de geest overheersend blijft. De per-
soonlijkheid dus! Vergeet niet, de geest is overheersend, de zenuwen hebben 
die karrenvracht gevoel te dragen en krijgen geen stimulans. Nu is zo’n borrel 
voor die man medicijn.” 

De dame, die deze vragen stelde, zegt nu: „Dat zei hij ook, mijnheer Rulof.” 

„U ziet het, dit is het ergste niet. Of je nu wijn drinkt of een borrel, aan 
een glaasje nipt, zegt niets en is soms goed als medicijn voor de stoffelijke 
stelsels. Toen wij met het „Heelal” begonnen, het hadden beleefd en daarna 
de boeken schreven, zei meester Alcar: ‘Haal een goede fles wijn, dan drin-
ken wij die tezamen op, maar niet eerder dan als ik zeg: nú!’ En om tien voor 
tien ’s avonds dronken wij de fles wijn leeg. Meester Alcar dronk met mij en 
stuurde precies die kracht van de wijn naar de stelsels, geen geest kreeg er 
één druppel van. En als ik iets moet nemen om die stelsels iets te geven, hoe 
die toestand ook is, moet de meester dit beleven, want hij heeft mij in han-
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den gekregen en moet zorgen voor die stelsels. Ik zélf ben er niet eens toe in 
staat, omdat wij met de kosmos zijn verbonden. Eten en drinken, álles voor 
die stelsels nu, voor mij, staat onder controle van de meesters. Alleen dat, 
wat mijn persoonlijkheid betreft, gaat mij aan; over de rest van organisme 
en geest moet de meester waken, of ... hij breekt mij en mijn kleedje en dan 
staan wij te apegapen! 

Ik kon dat goedje nooit verdragen. Maar in 1942, na het schrijven en het 
beleven van al die boeken, leerde ik ook die medicijn kennen en nipte ervan 
en vond het lekker. Doch vanbinnen hoorde ik ssssssssst ... en dat waren de 
zenuwen, die stonden op het kookpunt! Ach mensen, de doktoren schrijven 
nu een oude klare voor, de man moet er dagelijks twee drinken. Als u mij 
eens ergens ziet en ik heb die borrel voor me staan, is dit medicijn, of ik drink 
sikkemelk net als Gandhi, en dit is alweer voor hém en niet voor een ander; 
de mens zélf moet weten, wat goed en verkeerd is! 

Nu wij het daar toch over hebben, het volgende: de mensen vragen mij 
steeds: ‘Hoe leeft u eigenlijk, kunt u dit leven nog wel aan?’ Ziet ge, dat is nu 
de kunst. Maar dat kon Ramakrishna niet! Die werd op handen gedragen 
door zijn adepten, ik niet. Ik moet de boeken zelf schrijven, hij gaf zo nu en 
dan iets aan zijn adepten door. Ik sta hier in de afschuwelijke maatschappij, 
hij leefde daar in rust en vrede. Ik moest duizenden moeilijkheden overwin-
nen, hij niet en bezweek nóg! Ik zeg u eerlijk, ook ík heb voor zijn Ganges 
gestaan om me met die moeder één te maken, omdat het „Moederschap” 
van de ruimte en het water riep en sprak. Ik liep dan het strand op en tot 
mijn knieën het water in, verder kwam ik niet, want heel de ruimte was dan 
bij mij, de meesters, omdat zij wisten, wat er aan de hand was. Dit is geen 
zwákte, geen gezoek, geen onzin, maar zuivere eenheid met ál het leven van 
God; en nu is een vlieg in staat, om je het leven te ontnemen, omdat je dan 
vlieg bent en wordt. En dan heb je dit leven al verloren! En zo loop ook ik 
onder een tram, mijnheer, fiets ik onbewust, maar doe niet gek. Doch ik ben 
opgelost en één met al die miljoenen werelden. Blijft u nu eens uzelf? Pro-
beert u het eens? En toch, als gij het hier niet krijgt te beleven, achter de kist 
komt het, doch dan is er geen verongelukken meer, geen geestelijke tram, die 
u ondersteboven rijdt. Maar de pijn-van-binnen door dit weten, voelt u be-
wúst en die slaat u, u kermt ook hard, en dit is dan uw geestelijke ontwaking! 

Ik heb dit bewustzijn niet zomaar gekregen. Daarvoor heb ik – en dat 
moet ik nóg – elke seconde álles gegeven en dat is enorm! En thans uit te 
maken, wat nodig is, hoe te moeten handelen, dat is mijn taak. Ik geloof, dat 
ik er tot nu toe, vanavond, goed ben afgekomen en wie iets van mij heeft te 
zeggen, lach ik midden in het gezicht uit; straks krijg ik toch gelijk! Gelijk 
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voor miljoenen gedachten, die gij u nog moet eigen maken. Eerst daarna 
spreekt ál het leven van God tot uw persoonlijkheid! 

En dan nog dit, dames en heren: wijn is zonne-energie en koren is voedsel; 
maar nu zorgen, dat ze ons niet overwinnen, je kunt je stelsels ook te veel van 
het goede geven en dat is het nu, waarvoor wij staan; de rest is allemaal goed, 
waarheid is het, of het was er niet! 

Je kunt dit tevens doen door een sinaasappel, citroen, droog voedsel, vege-
tarisch eten, een kermis, wat pret, geluk is het allerbeste, door hartelijkheid 
en begrijpen, die stijgen boven alles uit, vanzelfsprekend door de liefde! Be-
grijp goed, als ik zeg, dit leven en het volgende, daarvoor zijn twee mensen 
bestemd, man en vrouw zijn het, twee gevoelswerelden als een eenheid en 
die kunnen alles verwerken; door het moederschap kan de mens ruimten 
overwinnen en dit is die machtige liefde voor man en vrouw! Is dat niet waar? 

En daaraan heb ik me steeds vastgeklampt en dat is het beste. Werken, 
dienen, begrijpen, alles waarderen van de ander – als het goed is, – of je praat 
het uit en dan kun je verder; dan kunnen de meesters steeds komen, want wij 
mensen zijn gereed. Daarom zegt de meester steeds: ‘Zorgt voor harmonie 
en slapen; rust in huis, of wij kunnen niet werken!’ En dacht gij nu, dat wij 
het tezamen zover hadden gebracht, indien er van begrijpen geen sprake is? 

Lieflijk-éénzijn overbrugt alles, dames en heren, en dit is duidelijk, dit 
schreeuwt u de hele mensheid toe! Daarom wil de mens voor zijn taak, wat 
die ook is, ook voor kunst of wetenschap, zijn harmonie en zijn liefde be-
leven. Dit is waarheid, maar alweer, te veel daarvan maakt je kapot en wel 
grondig, kapot ga je, als je jezelf daarin niet kunt beheersen! 

Als de man van deze gevoeligheid, van dit alles, had geweten, had die trein 
hem niet te pakken gekregen, mevrouw, dit kunt ge aanvaarden, want dit 
alles is waarheid! 

Ik ga verder met de vragen van mevrouw Koene: „Verleden week antwoord-
de u op een desbetreffende vraag, dat de ziel het nieuw geboren organisme 
onbewust binnentreedt. Maar hoe dan verder? Is nu de stof, het lichaam dus, 
een willoos werktuig? Is de kerkelijke doop noodzakelijk? Hoe kunnen wij 
mensen God liefhebben als wij tegenover onze naasten nog falen? Gaarne 
een antwoord. Ik ben hier nog maar kort, als u denkt, dat ik dom ben; ik 
kende uw leer nog niet.” 

Jozef zegt: „Dame, geen tien vragen tegelijk, maar één, en de eerste is reeds 
kosmisch diep. Dat wil zeggen, niet om de vragen, die u stelt, maar omdat 
u mijn antwoorden toch niet ineens kunt verwerken en dat is de bedoeling 



282

toch niet. De ziel nu, dame, maakt, doordat de bevruchting begint uit te 
dijen het gevoelsleven weer wakker. Voelt ge dit? Ja? Dan ga ik verder. Dus 
doordat er leven in de moeder ontwaakt, moet de ziel mee en nu komt er 
groei en bloei en dit is ontwaking voor het innerlijke leven! Doch eerst op 
achtendertigjarige leeftijd is de mens volwassen en volkomen bewust. Nu 
kunt ge u dus, buiten het organisme, iets eigen maken; voordien had gij uw 
groei en bloei te beleven voor het organisme. Is dit niet eenvoudig, dame? 
Dit is heel natuurlijk en zo zien wij het kind ontwaken en daarna de mens. 

De ziel nu als mens, dus als de persoonlijkheid, is bezig zich iets van en 
voor dit nieuwe leven eigen te maken en dit bereikt u alleen door liefde te 
voelen voor al het leven van God. Nu uw vraag: is het organisme een willoos 
werktuig? Neen, dame, dat bestaat immers niet! Het organisme ontwaakt 
echter voor het kind en ook uw organisme beleeft dit, door de ziel, de geest, 
het innerlijke geestelijke leven, want dat is de ziel als mens! En ons organisme 
dijt uit, eerst voor onszelf en daarna voor de baring en dit is toch weer voor 
onszelf, omdat het kind ons de mogelijkheid geeft, om tot de Aarde terug te 
keren! Voelt u dit? Ja? Dan doet het mij goed en kunnen wij verder. 

Hoe wil je nu God bereiken, als we het eigen leven slaan? Hoe wil je God 
leren kennen door je naasten te trappen? Lees de boeken, dame, en gij zult 
het dan weten, wij allen moeten eerst het leven van anderen lief krijgen, dat 
God is, dame; onze naasten vertegenwoordigen God en zij zijn Goden voor 
Zijn ruimten. Je hebt dus je naasten niet lief, doch God, de vonk Gods als 
mens en dier, bloem en plant en dit is het geestelijke ontwaken voor de mens. 

Verder vraagt u: Is de ziel volkomen onbewust, als zij in die wereld, voor-
dat de geboorte komt, leeft? 

Ja, dame, daarin is de ziel teruggekeerd tot gelijke harmonie en dat wil 
zeggen: zij is ingeslapen, om zich af te stemmen op de geboorte. En deze 
geboorte in het moederlijke organisme, dus de bevruchting, is het begin van 
denken en voelen, van bloei, groei, ontwaking, of ... de ziel drukt de vrucht 
stuk en dan krijgen wij de misgeboorten te zien, die zulke zielen beleven. 
Dit is voor de ziel als mens telkens weer het terugkeren voor de schepping, 
de eerste aanraking dus voor stof en ziel als embryonaal leven, waardoor dus 
het gevoelsleven weer ontwaakt en de mens aan een nieuw leven begint! Ik 
geloof, dat ik er ben. Ik ga dus weer verder.” 

Jozef leest de vraag van mevrouw T. v. Houten voor: „In mijn droom zaten 
vijf kleine vogeltjes op mij te wachten. Ze zaten in de vorm van een halve 
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boog, konden zich niet bewegen en zagen eruit, alsof ze het erg koud hadden. 
Het rechtse had roze met groene veertjes, het linkse blauwe met witte. Van de 
drie andere wist ik zeker, dat ze er waren, maar ik zag ze niet. Ze keken alle 
angstig naar mij, hadden dus ergens vrees voor. Het rechtse vogeltje wilde ik 
pakken, doch toen losten ze alle drie op.” 

„Ja, dame, wat is dit nu? Ik heb geen contact met deze droom en die is ook 
niet af, er zijn geen geestelijke fundamenten voor, die mij kunnen verbinden, 
om dit te verklaren. Toch is er wel iets, dat u en mij gevoel geeft en nu zie ik 
uw karaktereigenschappen. De één heeft al witte veertjes, dat is waar. Wij 
mensen geven aan onze karaktereigenschappen kleurtjes en die karaktertrek-
ken kunnen vliegen ook, maar ze zijn angstig, zitten ín ons op een takje en 
als wij ze willen vangen, grijpen wij ernaast. Zó is de mens met zichzelf bezig 
en zien wij soms onze karaktertrekken als vleugeltjes, als vogels; de „Groot 
Gevleugelde” nu in uw leven is het bewustzijn voor uw persoonlijkheid, uw 
gevoelsleven; en dat zijn duizenden vogels. Hebt u er iets aan, ik vind het 
best, iets anders zie en voel ik niet! Wel, dames en heren, wanneer bezitten 
onze karaktertrekken geen angst meer? En wanneer hebben zij het niet meer 
koud? Als de warmte van onze liefde spreekt, verandert de kleur en is er geen 
koude te beleven, dan zitten ze ook niet meer in een boogje om u heen, maar 
fladderen rond en geven u hun eigen warmte terug. Dit kunt u begrijpen! U 
moet niet met die vogeltjes vanbuiten praten om ze te vangen, maar ze van 
binnenuit beleven en dan komen ze tot uw leven terug! 

Zien wij zulke diertjes niet allen vliegen, dames en heren? Er zijn karakter-
eigenschappen in ons, die nog geen vogeltjes zijn, die nog in het eitje zitten 
en soms beginnen te rotten, omdat wij steeds weer willen weten, wanneer 
dat karakter-eitje uitkomt. En nu komt het niet uit, want wij geven dat deel 
van onszelf geen warmte en dan stikt die bron vanbinnen! Toch zo gek nog 
niet, dame? 

En wat te zeggen van al onze stink-eitjes? Windeitjes? Je denkt nu, dat je 
een kippenei bezit en als je goed kijkt, zit er een slang in, een krokodilletje, 
een stinkdiertje! Maar ik heb het niet tegen u, dame, dit is voor ons allen!! 
En de eigen rest weet u nu zelf!” 

De heer G. Vermeulen vraagt: „Vanaf de eerste openbaringen uit de „Al-
bron” ontstaan, tot in het goddelijke „AL” terug, beleven wij elk stadium 
als zeven overgangswerelden voor „ziel, geest en stof”. Heb ik dit goed? En 
wanneer het „AL” is bereikt, is daar dan ook diezelfde toestand, zeven hogere 
werelden, voordat de ziel als „GOD” nu, het eigenlijke „Alstadium” heeft 



284

bereikt?” 

Jozef zegt: „Waar de mens zich al niet mee bezighoudt. Geloof me, indien 
het onbewuste deel van de maatschappij hier luisterde, werden wij voor gek 
verklaard, voor hoogmoedswaanzinnigen, voor vliegers en toch ... ! Wie de 
boeken nog niet heeft gelezen, de meesters niet kent en niet kan aanvaarden, 
dat wij dit contact beleven en ... geloof ook dit, wanneer de meesters mij niet 
voor de ‘Kosmologie’ tot ín het „AL” hadden gebracht, dan was deze vraag 
waarlijk wel wat te hoog gegrepen, doch wij kunnen antwoorden. 

Ja, ik heb het goddelijke „AL” gezien en mogen beleven. Ook dáár zien wij 
zeven overgangsstadia, voordat wij dat „AL” bewust in ons leven hebben op-
genomen en eerst dán zijn wij mensen goddelijke goden. Dán vertegenwoor-
digt de mens God? Neen, God heeft zichzelf door het leven verstoffelijkt en 
dan is er van menszijn geen sprake meer! En dat is ons uiteindelijke doel; wij 
leven daar eeuwigdurend verder! Dat heeft u dus goed aangevoeld.” 

Vraag uit de zaal: „Maar het „AL” is toch door de mens niet te zien, mijn-
heer Rulof?” 

Jozef antwoordt: „Ziet ge, daar heb je het al. U bent theosoof? Mijnheer, 
wij ontleden het „AL” en wij hebben het gezien. De meesters hebben mij 
daarheen gebracht, zei ik zo-even reeds en dit kunt ge aanvaarden! Is het 
„AL” niet te zien en niet te ontleden? U bent als mens het „AL”, mijnheer, 
dus als ziel, stof en geest en als de persoonlijkheid, bent u, als God is, ook al 
weten wij, dat wij nog mensen zijn. Doch het „AL” is bewoond. Christus is 
daar en met Hem miljoenen mensen, die hun ruimtelijke kringloop hebben 
volbracht en het „Alstadium” hebben bereikt. Zo zullen ook wij eens die 
kringloop hebben volbracht. Ook zij kwamen van de Maan en gingen verder, 
doch zij hebben hun aardse kringloop voor ál de goddelijke wetten moeten 
vergeestelijken en vergoddelijken! 

En de wetten van „Albron” als vader- en moederschap hebt u ook. Alles 
van die „Almoeder” leeft in uw leven en het is daarin, dat wij – door onze re-
incarnaties – ontwaken. En is dit zo erg? Moet dit niet? Als u de sferen kent, 
weet u het, achter dit universum leeft een ander en dit is door óns universum 
ontstaan, want ál het leven schept en baart en evolueert!” 

Mevrouw J. J. Mulder vraagt: „In een van de boeken staat: Moord voert 
u onherroepelijk terug naar de Aarde. In het boek ‘De Kringloop der Ziel’ 
maakt Lantos Dumonché een einde aan het leven van Roni. Moest Lantos 
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daarvoor niet terug naar de Aarde?” 

Jozef Rulof antwoordt: „U leest daarover in het boek, dame. Roni ging 
door haat en afbraak over, doch juist op tijd, anders had Lantos dit goed 
moeten maken. Dit zegt echter, dat wij door duizenden mogelijkheden uit 
ons lichaam kunnen worden gerukt, terwijl dit dan de kosmische tijd is. 
Mensen kunnen zelfmoord plegen, terwijl het toch geen zelfmoord is, indien 
zij zichzelf erdoor naar de volgende evolutie helpen. Een voorbeeld nu: Vader, 
dochter en zoon gaan voor vakantie naar Duitsland, in de bergen. Na twee 
dagen wilde de dochter terug naar Holland. Ze gaat terug en loopt meteen 
achter het huis het water in en verdrinkt. De vader en de zoon seanceren, ze 
hebben een goed en zuiver geestelijk contact. De dochter komt door en zegt: 
‘Vader, dit was mijn einde. De dood kent geen sterfbedden. Ik moest er zó uit 
en ik ben nu bij moeder, maak u dus geen zorgen. Straks keer ik tot u terug!’ 

Ziet ge, zo gaan er meer mensen over. En dit is dan toch geen zelfmoord, 
soms ook geen moord, want de ziel als mens zóú zo overgaan; het zijn nu 
de levenswetten van de mens, door hemzelf opgebouwd, doch die door de 
evolutie worden bezield en dit heet hier „sterven”, maar het is „verdergaan”.” 

De heer J. v. Herwaarden vraagt: „Zijn ongelukken steeds oorzaak en ge-
volg?” 

Jozef Rulof zegt nu: „Een ongeluk komt altijd door een oorzaak, zoals 
lichtzinnigheid, nonchalance, soms door roekeloosheid, of door waarlijk 
pech bijvoorbeeld, tot stand; dit is te begrijpen. Doch het behoort dan bij 
uw eigen leven en het is dus geen geestelijk karma, want dat bedoelt u. Is het 
niet zo? Want geestelijk karma en oorzaak en gevolg heeft op ons verleden 
afstemming, en dát is goedmaken. Een ongeluk heeft met goedmaken niet 
uit te staan. Begrijpt u dit ook? Dan ben ik er!” 

Vraag weer van iemand anders: „Uit de vraaggesprekken, die ik hier heb 
gehoord, wordt het stoffelijke wat al te licht opgenomen, zoals het huise-
lijk leven voor man en vrouw en de kinderen, en vooral het seksuele leven, 
waarin juist de grootste gevaren liggen. Want als wij zo eerlijk moesten leven, 
gingen wij de put in. Ik heb nog veel meer vragen, maar die zijn zomaar niet 
een, twee, drie te stellen en te formuleren. Zou op deze avonden niet meer 
het stoffelijke naar voren kunnen worden gebracht? Bij voorbaat dank voor 
uw antwoord.” 
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Jozef zegt: „Mijnheer ... inderdaad is het waar, wat u zegt, maar allereerst 
hebben wij hier geestelijke ontspanning, geestelijke vragen en wel over de 
boeken. Indien u zelf uw vragen zo stelt, dat wij een vergelijking kunnen 
maken met en voor uw stoffelijk leven, ga ik eropin. Soms krijgen wij die 
vragen. Maar meestal breng ik toch de vraag tot de maatschappij terug en 
geef ik voorbeelden, hoe wij de geestelijke wetten kunnen verstoffelijken door 
ons leven in de maatschappij. Doch als ge zegt: ‘Wij gaan door netjes te leven 
een put in’, dan neem ik dit niet. Wat moeten wij dan doen? Gaan wij een 
put in, wanneer wij de geestelijke wetten voor ons leven achter de kist willen 
beleven? Is dit mogelijk? Wij hebben het hier nu over: gij zult niet doden! 
Waarom moorden de mensen, er is toch: Gij zult niet doden? En dan komt 
er: Er is geen verdoemdheid! En zo verder. Hier worden de geestelijke wetten 
verklaard en dan weet de mens, hoe hij eraan moet beginnen. Wat u daar 
zegt, houdt vanzelfsprekend in: ik zal wel zien, wat ik krijg; ik neem het niet 
zo zwaar. Is dit de manier om er te komen, om onszelf tot die werelden te 
voeren voor de geest? Doordat wij de geestelijke wereld gaan begrijpen en 
kennen, weten wij, hoe wij ons stoffelijke leven moeten inrichten en dat is de 
bedoeling. Wij zouden ook wel kunnen zeggen: Wat Christus zei, is te moei-
lijk voor de mens! Doch door de leer van de meesters van het licht krijgen 
wij ons eigen beeld in handen en kunnen wij verder. Hebt u huishoudelijke 
problemen? Kinders begrijpen u niet en hebben uw raad nodig? Inderdaad 
ook voor het seksuele leven? Dit alles lost op, wanneer wij het geestelijke le-
ven gaan begrijpen; doch nu staan we voor zuiver lichamelijke vragen en niet 
voor geestelijke. Wilt u erop ingaan, mij goed, ik geef u antwoord, doch daar 
is de mens angstig voor en eerlijk is eerlijk, dit is niet zo eenvoudig, omdat 
de mens in de maatschappij nog onbewust is! Ik voel er weinig voor, om op 
deze avonden seksuele vraagstukken te bespreken, wij weten zeer zeker, hoe 
wij moeten leven en handelen voor elkaar, hiervoor bezitten wij in de eerste 
plaats Christus en nu het verruimend beeld van de meesters en hun boeken 
erbij, die u de weg wijzen, om aan dat andere leven te beginnen! 

En wat uw kinderen nodig hebben, dat weet u nu zélf, u neemt dit van mij 
toch niet aan en daarmee bemoei ik mij ook niet. Ik ben hier dus voor de 
geestelijke wereld, waar het alle mensen om gaat.” 

De heer Harteveld vraagt: „Als de Aarde terugkeert naar haar eerste sta-
dium van vóór de schepping en al het leven is teruggekeerd tot de „Albron”, 
gaan wij dan naar de astrale wereld?” 

Jozef zegt: „Wanneer de mens en ál het leven, mijnheer, de kringloop der 
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Aarde heeft volbracht, leven mens, dier, bloem en plant reeds aan Gene Zijde 
en lost dit universum volkomen op; het keert terug tot het onzichtbare „AL” 
en is dan weer „AL-energie” geworden. Zoals het kwam, zich gaf en zich 
openbaarde, keert het terug. Doch het bewuste leven, de mens, het gevleu-
gelde dier, het leven van Moeder Natuur, vertegenwoordigen dan God in 
alles! U leest dit in de boeken!” 

De heer Leo Joost vraagt: „Wanneer de bevruchting is tot stand gekomen, 
begint daarna de opbouw van het organisme. Nu is mij iets niet duidelijk. 
Bij de opbouw ontvangt het embryo het voedsel en de kracht van de moeder. 
Nu heeft het in hoofdzaak iets nodig om te komen tot celdeling, celvorming. 
Zou het embryo die wetten niet kunnen beleven, dan stond de ontwikkeling 
stil. Het sterft en wordt uitgedreven. Nu waren mijn gedachten aldus: het 
embryo krijgt van het moederlijke organisme het klierstelsel, onder andere 
een specifiek hormoon, hetwelk men dan noemt: het celdelingshormoon. In 
dit hormoon zit de kracht, of er gaat een werking of stuwing van uit, die de 
embryonale cellen tot deling aanzet. Deze stuwing, die ik graag zo zou noe-
men, wordt op een centraal punt in het embryo opgenomen en aangezet tot 
werking en omgezet tot verdeling. Dit punt zou dan de pijnappelklier zijn, 
waarvan is gezegd door meester Zelanus, dat deze klier zijn werkzaamheid 
heeft tijdens het groeiproces van het kind in de moeder. Door deze stuwing 
begint de pijnappelklier met zijn werking en zo neemt het celstuwings- en 
-delingsproces, een aanvang, totdat de vrucht na zeven maanden haar func-
tie, als fundamenteel wordingsstadium heeft bereikt, waarna deze klier zijn 
eigen functie verricht. Het klierstelsel van het kind neemt dit daarna gelei-
delijk over en stelt zich weer op zijn eigen behoefte in, waarna enige tijd later 
het kind wordt geboren. Indien u kunt, gaarne een antwoord.” 

Jozef Rulof zegt: „Wel, mijnheer Joost, dit is weer wetenschappelijk en 
diep, doch het antwoord is er! 

Ik weet, wat u bedoelt, maar wat ú voelt, is het niet. Wat u bedoelt met de 
„pijnappelklier”, zijn de amandelen. Daarover heeft meester Zelanus vroeger 
reeds gesproken. De geleerden weten nog niet, wat de amandelen eigenlijk 
hebben te betekenen. Maar u gelooft toch niet, dat er organen in ons orga-
nisme aanwezig zijn, die niet de minste functie bezitten en dus overbodig 
zijn? Dat bestaat niet, zelfs de blindedarm bezit een functie, doch – ook dat 
is toen verklaard – als uitgangsdeel voor het groei- en bloeiproces op een 
hogere graad, afstemming dus, op een nieuw organisme, dat stoffelijk is en 
dat alléén de „Vierde Kosmische Levensgraad” bezit. Dit deel dus schept 
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daar een nieuw leven en dat is voor het darmstelsel de uitdijing, het leven en 
de stof voor die bewustwording als orgaan en is als zodanig geschapen. Zo 
zijn er organen in ons organisme, die zuiver de bron bezitten voor een hoger 
organisme, omdat ook het organisme uitdijt en later een geestelijke structuur 
bezit; dit hebben wij te aanvaarden. 

Die amandelen nu, mijnheer Joost, hebben de taak, juist voor de tijd van 
het embryonale bestaan in de moeder, te zorgen, dat een orgaan niet buiten 
de eigen sfeer uitgroeit, en is als voor de kosmos, de eigenlijke afsluiting, die 
wij als de dampkring kennen voor de Aarde. En dat dit onherroepelijk zo is, 
zal ik u aanstonds bewijzen door een voorbeeld. 

Maar wat is nu de bron van de amandelen? Wat is eigenlijk die kracht? 
Waardoor krijgen wij houvast met die kracht en is die kracht te ontleden? 
Diezelfde amandelen nu, bezitten de harmonische wetten voor de uitdijing, 
groei, bloei, ontwaking en dit zien wij in de „Albron” terug. Al het leven 
voor het Universum en overal, waar wij leven zien, bezit dit die wetten als 
een orgaan, dat voorkómt, dat wij geen armen en benen hebben gekregen, 
zo lang, als de ruimte diep is. In de amandelen leeft nu de middelpuntvlie-
dende kracht van het Universum, daarin zien wij het oersysteem van het 
„Alstadium” terug, de wetgevende macht van het Universum en dit is zonne-
uitstraling, dus het vaderschap. Het bouwt daarenboven aan het moeder-
schap. Deze nietszeggende organen bezitten dus de „Alwetendheid” voor 
uitdijing. Maar deze waarde heeft de wetenschap nog niet aan dat deel van 
ons organisme gegeven; men kent de werking nog niet van de amandelen! 
Men nóémt ze alweer amandelen, doch voor de goddelijke terminologie is 
het woord thans: de „hersens” voor ál de stelsels; dus die organen bezitten 
zuiver het denkvermogen van de „Almoeder”, het „Alprincipe”, alléén voor 
de uitdijing, omdat de organen en het vader- en moederschap weer een ei-
gen constructie bezitten en toch weer vanuit die bron worden gevoed, of ... 
luister u nu goed ... een planeet zou zó uitdijen, dat het organisme voor het 
Universum uiteenspatte. Dit nu geldt bovendien voor de baarmoeder en de 
geslachtsdelen, voor élk deel van ons organisme! 

Niet wonderbaarlijk, mijnheer Joost? Toch weer eenvoudig en dit is waar-
heid, omdat élk deel van ons organisme kosmische betekenis heeft en door 
het Universum is ontstaan; ook daarin bevinden zich deze wetten! 

Dit dus over onze amandelen. Juist als de vrucht tussen de derde en vierde 
maand aan de eigen werking begint – dit is nu bij al het leven van God te 
zien voor dit stadium – remmen de amandelen de werking, groei, bloei en 
uitdijing. Dat is één bron, en die bron bezit dus de krachten en levenswetten, 
om die uitdijing het goddelijke halt toe te roepen, of wij hadden hoofden als 
ruimten en handen als ruimten, doch diezelfde amandelen zorgen nu voor de 
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juiste groei, tot daar en niet verder. 
Is nu die verruiming tot stand gekomen en hebben de cellen, waarover u 

het hebt, de eigen verdeling gekregen, hetgeen nu dus weer in al het leven als 
cel aanwezig is, dan begint die bron aan de uiteindelijke stuwing en dit is het 
afmaken van het organisme van het kind in de moeder. Dat gebeurt tussen 
de zesde en de zevende maand, waarna het uitgroeien plaatsvindt voor ál de 
stelsels en eerst dan kan het kind geboren worden. 

Maar nu de verschijnselen. Ik vraag u nu: gelooft u, dat een verschijnsel, 
vanuit het organisme dus ontstaan, ons bedriegt? Dat dus een lichamelijk 
verschijnsel géén eigen betekenis bezit? Dat wij nu door zo’n verschijnsel 
voor de gek worden gehouden? Immers, als een mens ziek is en de dokter 
zoekt – daarvoor heeft hij gestudeerd – is het verschijnsel zijn wetenschap. 
Duidelijk? Maar de werkelijkheid is, dat wij nu door het verschijnsel van een 
deel van ons organisme een stoornis of een stuwing beleven en dit hebben 
wij te aanvaarden. 

Nu een andere vraag, voordat ik u de kosmische betekenis geef voor de 
amandelen. Wanneer het kind wordt geboren, is er dan iets in dat jeugdige 
organisme, dat ziek is, dood is? Begrijp goed, wat ik thans bedoel en wat de 
meesters u willen geven. Dit kind, als nieuw geborene, kán ziek zijn, jazeker, 
dit is mogelijk en dit weten wij. Maar daar gaat het ons niet om. Verschil-
lende stoornissen treden er reeds naar voren, de baby’s zijn al ziek, voordat 
ze zijn geboren, doch dat is het „lichamelijke” „oorzaak en gevolg” en is niet, 
wat wij bedoelen. Psychopathie en achterlijkheid is nu „geestelijke afbraak” 
en heeft dus een andere betekenis, is een andere wereld en behoort bij de 
afbraak van de mens. 

Maar ... er is iets, dat volkomen overbodig is en die overbodigheid is ster-
vende en dát nu, mijnheer Leo Joost, zijn onze amandelen, want zij hebben 
hun werking volbracht. En nu staat de dokter voor een bron van kracht, die 
andere organen stoort en nu ziet hij zijn ziekten. Hoeveel kinderen lijden er 
niet aan de amandelen? Die amandelen zijn de bron voor veel lijden en af-
braak. Dan gaan die dingen er het eerste uit! Maar de dokter kent de werking 
niet van de amandelen en weet niet, dat diezelfde organen hun werking reeds 
hebben volbracht en stervende zijn, waardoor wij lichamelijke verschijnselen 
zien, die een ziekte vertegenwoordigen, waarvan de amandelen de schuld 
zijn. 

En nu het eigenaardige. Het is gebeurd, dat bij een jongen de amandelen 
werden weggenomen. Toen begon er een groei- en bloeiproces van zo’n ge-
weldige kracht, dat dit kind in korte tijd het volwassen stadium had bereikt. 
Tot een enorme grootte dijde het organisme uit, en alleen omdat men de 
amandelen had weggenomen. U ziet nu, dat die organen dit alles hebben 
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moeten vertegenwoordigen. En nu: waarom heeft niet elk mens dit te bele-
ven? 

Nu remmen ál de cellen, waarover u het hebt. Elke cel nu, zei ik immers, 
onverschillig waarvoor die cel ook dient, bezit toch álles van de „Albron”, 
álles ... en nu zien wij, dat alle cellen de wispelturige groei zélf tegenhouden, 
waardoor wij hebben te aanvaarden, dat de mens, die ook de amandelen 
mist, tóch voor uitdijing wordt beschermd, doordat élke cel min of meer die 
beschermende krachten bezit en dus handelt! 

Benen en armen, lichaamsbouw, krijgen dus precies die uitdijing, waar-
voor het kosmische evenwicht werd geschapen en die de „Albron” aan al het 
leven heeft gegeven. De hersens nu van de mens hebben voor het organisme 
een eigen taak te vervullen en zo werden door deze bron de amandelen ge-
schapen, doch de hersenen behoren thuis bij de mens en zijn geen kosmische 
organen, de amandelen wél! Zo kunnen de meesters élk orgaan kosmisch 
en menselijk ontleden. Zo hebben de ogen voor ons weer een kosmische 
betekenis, wat u kunt begrijpen. Dit zegt, dat de doktoren het menselijke 
organisme met al de verschillende werkingen nog niet kennen! Dus de aman-
delen kunnen worden weggenomen, en ditzelfde geldt voor de blindedarm. 
Amandelen zijn dus organen, die hun functies reeds hebben volbracht. De 
moeite waard, mijnheer Joost?” 

Leo Joost geeft Jozef Rulof: „Prachtig is het, enorm, machtig!” 

„Dan ga ik verder en u denkt er maar over na.” 

Ik heb hier een vraag van de heer J. Reitsma: „U had het over Paul Brunton, 
wiens boeken over de oosterse mystiek en de magie van Tibet, India, China, 
Japan en het oude Egypte ons bij het lezen in hun magische greep gevangen 
houden. Hoe verklaart u nu, dat Paul Brunton, die toch een ingewijde is 
in zijn beide boeken: „Hoger dan Yoga” en „Het Super Ego” is overgegaan 
van de oosterse mystiek naar de filosofie van de rede? Bedoelt hij hiermee de 
metafysica? Toch zoeken wij in zijn boeken tevergeefs naar de machtige leer 
van de meesters, die juist door uw boeken wordt weergegeven en volkomen 
zuiver de ontleding van al het leven vertegenwoordigt. Bezit Paul Brunton 
deze wijsheid niet? Is hij geen Kosmisch Bewuste?” 

Jozef begint met: „Mijnheer Reitsma, Paul Brunton weet niet meer dan gij 
weet, integendeel, gij kunt hem college geven. Hij is geen ingewijde, noch 
een geestelijk bewuste, hij liep er langs en kent de occulte, metafysische wet-
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ten nog niet en omdat hij ze niet kent, ging hij terug tot de menselijke rede, 
dus het met beide benen staan op aarde. Hij wist: Ik kom er niet door! En 
als die geest het niet kan, wat wilt gij hier in het Westen dan beginnen? In-
dien ge mocht denken, u de ruimte bewust eigen te kunnen maken, volgt 
bewust het bezwijken, waarover wij hier reeds hebben gesproken. Híér nu, 
mijnheer Reitsma, ontvangt u kosmische yoga, omdat wij contact hebben 
met de meesters. Was Paul Brunton maar naar Nederland gekomen, dan 
had ik hem in de leer kunnen nemen en ik verzeker u, hij zou een pracht-
adept zijn geworden! Die man wilde leren! Die geest staat open en hij zou 
dankbaar zijn geweest voor deze wijsheid, maar hij geloofde niet, dat dit in 
het nuchtere Westen aanwezig zou zijn. Daarom ging hij naar het Oosten en 
nu kan het Westen tegen het Oosten zeggen: Kom gerust, wij zijn zover! En 
het is gekomen, doordat wij ons destijds in het oude Egypte voor deze leer 
gereed hebben gemaakt. Ook Paul Brunton is er één uit die tijd! Dat heeft hij 
trouwens zelf gezien en gezegd. 

Nu, mijnheer Reitsma, kunt gij een vergelijking maken met de boeken van 
de meesters: u bent daartoe in staat. Wie en wat is Paul Brunton nu nog, in 
vergelijking met u, die dit alles hoort en kunt beleven? Zo zijn er velen, die 
denken iets te bezitten, zich indenken, dat zij reeds ingewijden zijn; ze zijn 
het niet en dit kan ik u bewijzen! Leg Paul Brunton deze vragen eens voor? 
Dan krijgt u geen antwoord en hij denkt: Die zijn gek. Maar wij hebben 
bewijzen!” 

Mevrouw Jeanne Ehrhart vraagt: „Gaarne zou ik van u het volgende wil-
len weten: zijn er „manen” in de omgeving van Saturnus, waarop leven aan-
wezig is?” 

Jozef antwoordt: „De bijplaneten, waarover de meesters door onze boe-
ken spreken, liggen in het Universum verspreid. Die manen, waarover de 
astronomen spreken, hebben een andere betekenis. Soms bezitten deze ma-
nen waarachtig leven en dan zijn het dus moederplaneten, of hebben leven 
gekend. Zij zijn echter, zoals nu de „Maan” moet beleven, stervende! En dit 
leest u in de boeken: ‘Het Ontstaan van het Heelal’. 

Ik heb hier de vraag – het zijn meer vragen, zie ik – van mijnheer Veen-
kamp: „De oosterse en westerse esoterische overlevering erkent, dat het stof-
felijk lichaam van de grote profeten en Godsgezanten werd voortgebracht 
door een man en een vrouw, die beiden in een opgelegde slaap waren ge-
bracht. De algemeen heersende natuur was dus volkomen uitgeschakeld, 
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maar de voortplanting kwam tot stand onder invloed van hogere machten 
tijdens een toestand van geestvervoering, waarbij het vleselijke genot was 
buitengesloten.” 

Ik ga eerst deze vraag beantwoorden. Mijnheer Veenkamp, vaders en moe-
ders, gelooft ge dit? Immers, wij staan voor ons eigen leven. We weten nu, 
dat Christus is geboren door Maria en Jozef. Ik was die Jozef niet, ook al 
heb ik dezelfde naam, maar ik weet het wel! Al die profeten zijn door man 
en vrouw op de wereld gekomen. Zeker is, dat wij die wetten in het oude 
Egypte hebben beleefd. Als daar een Groot Gevleugelde aangetrokken moest 
worden, waren de hogepriesters uit de Tempel van Isis, Rá, Ré en Luxor 
op dat gebeuren ingesteld. De man en de vrouw, die het eenzijn beleefden, 
waren niet bewusteloos. Hij en zij waren geestelijk opgetrokken, doch de 
stoffelijke daad was er ook! En nu iets anders. Wat heeft stoffelijk genot voor 
de goddelijke schepping te betekenen? Niets! Dat is de uiting ván en vóór be-
paalde organen. Dacht u waarlijk, dat God zich iets van die stuiptrekkingen 
aantrekt, als ik het zo mag noemen? Heeft God niets anders te beleven en te 
bedenken? Hij legde toch aan dat orgaan die genotswerking vast? Geloof me, 
daarvan hebben de ménsen iets gemaakt en dat is rotheid, hysterisch gedoe 
is het, seksueel genot is het ook, doch voor God is dit doodgewoon, iets van-
zelfsprekends. En moet Hij dat uitsluiten, nu wij weten, dat dit de goddelijke 
splitsing is? Als dat er niet bij was, mijnheer, man en moeders, vaders ... wat 
bleef er dan nog van die goddelijke baring en schepping over? Wij als schep-
pers zouden dan tot de moeder zeggen: doe het zelf, er is niets aan. Doch dít 
is het goddelijke gebeuren voor man en vrouw, voor al het leven van God en 
hier is de mens zo happig op! Het is dé vreugde van het paradijs, dames en 
heren, en die heeft niets anders te betekenen dan goddelijk eenzijn, waardoor 
de splitsing ontstaat! Dit heeft dus alweer een geheel andere betekenis, doch 
de mens heeft er een armoedig gebeuren van gemaakt! 

En dát nu, wat de mens toebehoort, wat van de mens is, mag dat wél door 
een afgezant beleefd worden en niet door de mens? Moet de mens bewust het 
splitsingsproces ontnomen worden, om heilig te zijn? Kunt gij iets bederven 
of verknoeien, iets bezoedelen, indien gij dit bewust gaat beleven? Foei toch, 
wij verknoeiden het machtige splitsingsproces en dat heeft de „Almoeder” 
niet bedoeld, want zij gaf het al haar leven! 

Belachelijk wordt nu alles en wel het allerheiligste voor al het leven van 
God, vooral voor ons als mens! 

Jozef en Maria werden niet door hogere geesten buiten hun eenzijn als 
man en vrouw verstoten. Dat bestaat niet! Dat kan God niet goedvinden 
terwijl zij er niets door zouden bereiken. Integendeel. Zij hadden dan een 
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gat in de menselijke ziel geslagen, juist doordat zij, die hogere machten dus, 
de mens onder hun invloed hadden gebracht; dit is toch van óns en is heilig 
goddelijk zuiver gebleven! 

Met andere woorden: zelfs als wij er een kermistent van maken, ís en blijft 
de splitsing ruimtelijk doodgewoon, daaraan is niets te verbeteren, noch te 
mismaken, het gebeuren is een goddelijke wet! 

No sir, neen, dames en moeders, dit geldt voor mij en voor u allen, ik ben 
mens en blijf het, dát laat ik mij niet ontnemen, voor geen en door geen pro-
feet. Ik zou zeggen, dat, als men nu van Jozef zou zeggen: je bent maar een 
grote sufferd, dit waarheid zou zijn. En nog iets anders. Als u bewusteloos 
bent, kunt gij dan als man en vrouw baren en scheppen? Dus wij moeten 
bewusteloos worden geslagen om God te vertegenwoordigen? Kletspraat is 
het! Nonsens is het! Ik geef me niet en kan me niet geven, als ik bewusteloos 
ben. Ik wil mijn eigen schepping bewust beleven. Ook de „Albron” wil dit 
en moet dan die „Albron” als God dus, daarin gaan knoeien? Is er nog geen 
geknoei genoeg op aarde? Ook dit er nog bij? Het bestaat niet, mijnheer 
Veenkamp, het kán niet bestaan, doch het is geredeneer van heiligdoende 
mensen; de kerk is het! Jozef en Maria hebben bewust een kind geschapen en 
dit heeft men Jozef kunnen vragen, of gelooft ge dit soms niet? Dat vragen 
hem nog miljoenen mensen achter de kist en Jozef zegt: Mijn hemel, wat wil-
len die mannen en vrouwen toch van ons? Waarheid is het! Ik heb Jozef en 
Maria gezien en gesproken. Toen ík die vragen stelde, bracht meester Alcar 
mij tot die werkelijkheid en toen behoefde ik niets meer te vragen: Jozef liet 
het mij zien en ik wist het! 

En nu uw volgende vragen: „De mystieke aard van hun vereniging schenkt 
het organisme van het kind een bijzondere smetteloosheid?” 

U hoort het nu. Kletspraat is het! Ik ben kosmisch bewust geworden en 
ga over de hoofden van ál de profeten van vóórdat Christus kwam, heen. Ik 
weet, dat mijn moeder Crisje en mijn vader, de Lange Hendrik, zich geen 
citroenen voor peren hebben laten verkopen, daarvoor waren mijn vader 
en moeder te menselijk. En is mijn organisme smetteloos? Ik ben maar een 
doodgewoon beestje! U trouwens ook. Wij allen hebben te maken met: waar 
ga je heen ’s morgens als je wakker wordt? Wat woelt er in je organisme? Ben 
je vrij van het organische ding, dat organisme heet? 

Heb je geen natuurlijke behoeften meer? Als dit alles voorbij is – op de 
„Vierde Kosmische Graad” zijn wij zover – kun je van smetteloosheid praten, 
doch wij hier op aarde hebben die functies nog te volbrengen en dat is dood-
gewoon. Doch de mens wil dit overbruggen door gepraat, geestelijk doen en 
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nu schuiven zij het de profeten op hun hals, maar dit heeft geen betekenis, 
als je de normale goddelijke levenswetten kent! 

Blijf dus normaal, gewoon, en gij zijt alles voor God. Doe niet zo geestelijk 
gek. Dit van mij is mij opgedragen, anders kwamen wij voor onwaarheid en 
onwerkelijkheden te staan en dan werd het gezwam in de ruimte! 

Ik lees nog: „Christus kreeg een visioen, toen Hij nog bij de Esseërs ver-
toefde, en zo wist Christus dus, op veertienjarige leeftijd al, dat Hij voor 
duizenden jaren terug een profeet was geweest?” 

Alweer kletspraat, mijnheer Veenkamp, want Christus kwam vanuit het 
„AL” tot de Aarde en dit was de voortzetting van het vorige en niet van dat, 
waarvoor de mens nog geen bewustzijn bezat. Allemaal menselijk gepraat, 
om de eigenlijke kern als wet heen, dat kunt ge aanvaarden! En zo zijn er 
talloos vele dingen, wetten, door de mens bedacht, die door de schepping 
worden weerlegd als menselijk denken en voelen; want toen was alles reeds 
af, gereed; daarna eerst begon de mens te denken. 

Nog een vraag van de heer Veenkamp, die luidt: „Is er in de ruimte links 
en rechts, hoog en laag te beleven?” 

Neen, mijnheer Veenkamp, dat is er niet. Als gij wilt scheppen, kunt gij 
dan linksaf beleven, rechtsaf, hoog en laag soms? Alleen diepte; door de liefde 
beleven wij die goddelijke Wet! Voor God is er dus maar één weg te beleven, 
om tot Hem terug te keren, maar wij mensen hebben er linksaf, hooggaan, 
rechtsaf en dalen van gemaakt en dat is echt menselijk. Er is ruimte en die 
ruimte is diepte, is een doorgaan naar hoger voelen en denken en daarin 
vergist zich de mens. Voelt u dit? Ja? Dan ben ik met u klaar en ga ik verder!” 

Vraag van de heer A. den Heyer: „Gaarne zou ik van u raad willen hebben 
inzake de opvoeding van mijn dochtertje Clara, dat volgens maatschappe-
lijke normen achterlijk is. Maar meermalen heeft zij blijk gegeven van bo-
vennatuurlijk bewustzijn en dan was zij toch niet achterlijk. Bijvoorbeeld, als 
mijn vrouw haar een snoepje gaf, vroeg zij er meteen een voor andere kinde-
ren om haar heen, die wij niet konden zien. Dat is toch geen achterlijkheid? 
Veertien dagen voordat mijn vrouw werd begraven vroeg zij: ‘Wie wordt hier 
uit het huis gedragen, moeder?’” 

Jozef zegt: „En zij is toch achterlijk? Ja, voor het maatschappelijk leven is 
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zij nu achterlijk, maar straks achter de kist, dus in de geest, niet. Doch uw 
kind is helderziend, en goed ook! Laat haar rustig begaan en doe niets, is 
mijn raad voor u. Houd haar thuis, als u dit kunt, haar eigen ontwikkeling 
gaat verder, zij zal zichzelf openbaren. Wij kunnen hieraan toch niets veran-
deren, noch haar iets schenken; ook de doktoren kunnen haar niets geven! 
Geef haar lichamelijk alles wat u kunt en geef de rest over aan groei en bloei, 
lichamelijke ontwaking. Tevreden? Ja? Dan ga ik weer verder. 

Wie van u heeft nu nog vragen?” 

Een dame in de zaal vraagt nu: „Wat is uw oordeel over en het voordeel 
van het gebeuren, wanneer een jonge moeder uit haar groot gezin wordt 
weggenomen?” 

Jozef Rulof antwoordt: „Dat is geen wégnemen, moeder, maar evolutie! 
Lees het boek ‘Jeus van Moeder Crisje’! Daarin worden zulke vragen gesteld 
en dan weet u het voor ál het leven op aarde. Het is het verdergaan voor de 
mens en heeft dus niets met wegnemen uit te staan, het zijn wetten! En die 
begrijpt de mens nog niet, omdat wij ze onmenselijk vinden. Toch is álles te 
ontleden, ook dit, en dat kunnen de meesters; zij hebben dit door de boeken 
gedaan. Indien u gaat lezen, begrijpt ge dit gebeuren. Die moeder had haar 
kringloop volbracht, vader en kinders moeten nu zorg dragen, dat zij er zélf 
komen en dit is de goddelijke waarheid! Maar hier kun je tien boeken over 
schrijven, wil je dit gebeuren menselijk en goddelijk ontleden, dat begrijpt u 
zeker.” 

Vraag van een andere dame: „Mijnheer Rulof, ik heb de wetten van God 
overschreden en moet terug naar de Aarde. Mijn vraag is nu: zal ik dit straks 
in mijn volgende aardse leven bezitten? Ik zou dit voor geen geld willen mis-
sen.” 

Jozef zegt: „Mensen, u hoort het, alwéér een moeder, die niet angstig is 
om te bekennen, dat zij fout is geweest. Mijn heilig ontzag geef ik u, moeder, 
dame, geloof me! 

Ja, als u terugkomt, bezit u alles van dit weten als gevoel; ik heb dit hier 
reeds eerder verklaard. Maakt u zich dus geen zorgen. Straks zien wij elkaar 
op aarde of in de ruimte terug. En dit alles leeft dan in u als gevoel. En dat is 
uw leven en uw persoonlijkheid en als dát ontwaakt, zult gij handelen, zoals 
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gij dan kunt en zo zet ge uw leven voort. Maar wie kan zich zo buigen en dat 
voor de maatschappij? Ik vind u een „grote kei”, dame!” 

Vraag uit de zaal van een verpleegster: „Er worden aan stervenden dikwijls 
morfine-injecties gegeven om het sterven gemakkelijker te maken. Welke 
gevoelens geeft dit voor de ziel, die moet overgaan, mijnheer Rulof?” 

„Zuster”, begint Jozef, „dit kunt gij thans zien en beleven, nu gij dit al-
lemaal in u hebt. Die spuitjes zijn goed. Omdat die arme mens zijn pijnen 
dan niet zo voelt, kan de geest zich rustig losmaken voor Gene Zijde, want 
de pijnen brachten stoornis, kreunen was het. Maar nu komt er rust. Wist 
u dit niet? Dit is geen schade voor de ziel, integendeel, het is een weldaad! 
De mens in deze tijd kan dit aanvaarden, vroeger kende men dit nog niet, 
toen waren die sterfbedden anders, zoals trouwens alles. Je werd toen bij vol 
bewustzijn opengesneden, omdat die verdoving er nog niet was! U ziet het 
alweer, wij gaan hard vooruit en dat is te begrijpen. Straks hebben wij álle 
ellende overwonnen! Eerst dán sterft de mens geestelijk bewust!” 

Vraag van de heer Reitsma: „Kan de narcotische slaap, dus tijdens de ope-
ratie, nadelig op de geest, de ziel, werken?” 

Jozef zegt: „Neen, mijnheer, dat kan niet. Toch is er van beïnvloeding even 
sprake, doch die lost op; hierin kan de dokter geen stoornissen opwekken.” 

Vraag: „Kan de ziel nu uittreden?” 

Jozef antwoordt: „Jazeker. Vele mensen treden uit tijdens de narcose. Een 
vrouw beleefde dit en zei in haar slaap tegen de dokter, toen deze haar blinde-
darm wegnam (tussen haakjes in eerste druk: de vrouw heeft het mij zélf ver-
teld): ‘Dokter, kijk, die oude man op straat ligt bijna onder de tram. O, help, 
help, daar gebeurt een ongeluk!’ De dokter keek uit het raam ... en ja, de 
oude man lag bijna onder de tram. Deze vrouw was, als geestelijke persoon-
lijkheid, buiten haar organisme door de narcose, en nóg weten de geleerden 
niet, of de mens een ziel heeft. Een bewuste ziel dan, als mens achter de kist. 
En deze vrouw zag en beleefde dit reeds, waardoor zij, door mijn boeken die 
waarheid zélf onderging en ervoor instond. Dit gebeurt vaker en is waarheid! 
Echter alleen dán, wanneer u die sensitiviteit bezit, of gij ondergaat alléén uw 
narcose, deze opgelegde slaap.” 
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De heer Götte vraagt: „Mijnheer Rulof, wat is de ring van Saturnus?” 

Jozef zegt: „En nu lacht u, mijnheer Götte? U lacht, omdat u denkt, daar 
heb ik hem nu, eindelijk heb ik Rulof te pakken. Nu staat mijnheer Rulof 
met zijn mond vol tanden. Ik zeg u echter, indien u een vraag zoudt stel-
len, die niet met leven, ziel en geest heeft te maken, gaan de meesters er 
niet op in, omdat dit niet tot hun taak behoort, hoewel zij álwetend zijn 
voor de ruimte. Geen mens weet het, geen enkele geleerde, mijnheer Götte, 
toch krijgt u het antwoord, hier is het al – voor mijnheer Joost, Berends en 
Reitsma, de Heelal-belevenaars – iets prachtigs . Toen Saturnus aan haar 
eigen leven begon – wat die planeet is, doet er nu niet toe – beschreef zij haar 
eigen baan tussen andere wetten, tussen vader- en moederschap in. Die baan 
nu heeft Saturnus door haar ligging, door tal van elementaire verdichtings-
wetten voor haar eigen tijd en stadium, verdicht voor de ruimte. Iets anders 
is niet gebeurd; dit is het! Maar waarom nu juist de verdichte baan van déze 
planeet zichtbaar is? 

En waaraan is dit bewust vast te stellen, mijnheer Joost, Berends, en gij 
allen? Mijnheer Götte, heb ik u? Is dat wat? Is het zo? Ja, zo is het en wat 
weet gij er nu zelf van? Waardoor stellen wij vast, dat dit de waarheid is? Ik 
help u niet verder, doch gij kunt het weten. Daar zit ge nu. Toen ik die vraag 
aan meester Alcar stelde en hij mij terugvroeg, waaraan wij dat kunnen zien, 
aan welk verschijnsel, had ik het antwoord en gingen wij verder voor de Kos-
mologie. Weet u het al? Niemand weet het? Aan de baan? Jazeker, dat zeg 
ik ook, dat is het antwoord, doch er is meer en dát is het wetenschappelijk 
waarachtige voor Saturnus en dit hadden de astronomen kunnen weten en 
zien, een kind begrijpt het, zij niet!” 

De heer Berends zegt: „Was ik dat kind maar.” 

Jozef geeft ons nu: „Een planeet is niet vierkant, nietwaar, maar rond. 
Saturnus is rond, maar haar ring is ...?” 

„Mijn hemel,” horen wij, „hoe bestaat het? De Aarde beschrijft geen ronde 
baan, doch een ellips ... en zo is ook de ring van Saturnus. U ziet het, deze 
ring is niet rond, zoals de planeet, maar precies zoals zij haar baan had te 
beschrijven, ellipsvormig, en ontstond, toen die baan juist zó was als thans de 
ring van Saturnus is; en nu stellen de meesters haar tijd voor de ruimte vast 
en dit is kosmisch verantwoord. Wel, mijnheer Götte, als u nog eens denkt, 
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de meesters te kunnen vangen, ik ben gereed. Maar kunst is het! Waar of 
niet, dit antwoord overdonderde u eventjes, maar dit is waarheid!” 

Vraag uit de zaal: „Mijnheer Rulof, wij hadden het zo-even over narcose. 
Ik heb als kind iets dergelijks beleefd. Toen ik ongeveer tien jaar geleden 
voor een operatie werd opgenomen, voelde ik mij in een droevige toestand. 
Het was mij, of ik omringd werd door vreselijke krachten, waaraan ik mij 
moest overgeven. Er was een hevige tegenzin in mij en ik deed mijn best, het 
van mij af te zetten, maar die afkeer en tegenzin bleven, totdat ik de narcose 
onderging. Doch toen ik weer tot mezelf kwam, zat ik rustig in de natuur en 
even daarvoor of later, dat weet ik niet meer zo precies, was ik in een donkere 
tunnel en zat ik in een trein en toen werd ik wakker. Aan die tunnel kwam 
dus een einde en is dat nu het wakker worden uit de narcose?” 

Jozef zegt: „Ja, dame, dat was het wakker worden uit de narcose, uit de 
slaap. De slaap was nu die duisternis en uw angst was het ongekende, de 
operatie, niets anders. Maar u ziet het: wij krijgen verschijnselen door de 
narcose, en dat is waarheid, omdat de slaap onbewustzijn is. Het terugkeren 
tot het dagbewustzijn ging door een tunnel, die u moet zien als de graden 
van slaap!” 

Vraag van de heer Berends: „Zijn er in de eerste sfeer mensen, die de reïn-
carnatie nog niet willen aanvaarden?” 

Jozef zegt: „Dat bestaat niet meer, mijnheer Berends.” 

Mijnheer Berends: „Dan zal ik die spiritisten eens iets anders vertellen. 
Ik heb dat trouwens al gedaan; ik ga hier en daar nog wel eens kijken. Dat 
medium zei: ‘Neen, dáár weet men dat niet.’ U hoort het – en ik had dat 
ook in de boeken ‘Geestelijke Gaven’ gelezen – hoe die mensen zichzelf iets 
wijsmaken, voor medium spelen en het toch niet zijn. Al degenen, die zich 
in Den Haag voor mediums uitgeven, zijn het niet, dat weet ik nu. Uw ant-
woord is geestelijk zuiver, want in de eerste sfeer is de mens immers geestelijk 
bewust!!” 

Vraag van de heer Veenkamp: „Is het mogelijk een aanwijzing te geven, 
hoe men tot het begrip kan komen voor het woord „ruimte”? Ruimte als 
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oneindigheid!” 

Jozef antwoordt: „Als u als ziel in de moeder afdaalt, contact hebt gekre-
gen met de Aarde, wordt geboren, is dit de ruimte van en voor de geboorte! 
Maar de ruimte voor de Rúímte, voor het Universum dus, is het beleven van 
die Ruimte en het overwinnen van het Universum en daarna gaat ge verder. 
Genoeg? De Ruimte als oneindigheid nu, is het „AL”-stadium voor de mens, 
voor het gevleugelde dier en voor het leven van Moeder Natuur, waar al dit 
leven het goddelijke bewustzijn moet vertegenwoordigen.” 

Mevrouw A. Uithol van Dijck vraagt: „In de krant las ik van een paard, 
dat aan toevallen lijdt. Kan dat? En zo ja, zijn dat dezelfde soort verschijnse-
len als die bij de mens voorkomen?” 

Jozef Rulof zegt: „Mevrouw, al het leven, dat hersens heeft, dus het dier-
lijke en menselijke leven, kan deze verschijnselen bezitten. Dit zijn, dat weet 
u zeker, stoffelijke stoornissen, waarvan tal van mensen hinder hebben. Dit is 
ook het geval bij het paard. Bij paarden hoort men daar veel van. Meestal zijn 
het die dieren, die eens goed zijn geschrokken. Ik ken zo’n geval van bij ons 
buiten. Een boer had zo’n paard en op het meest onverwachte ogenblik lag 
het dier tegen de grond. De boer wist later steeds van tevoren, wanneer die 
verschijnselen zouden komen; hij had zijn dier leren kennen. Piet, zo heette 
dat paard, was eens van een brand geschrokken en een half jaar daarna kwa-
men deze verschijnselen. En hoe zijn deze nu te verklaren? Het is een stoornis 
tussen de kleine en grote hersens, maar het heeft met het gevoelsleven uit te 
staan. Dit paard deed dan net als een klein kind, zocht de boer op, hinnikte, 
was anders dan gewoon en erg aanhalig, even later zakte het door z’n knieën, 
dan was het zover. Hartelijke, zachte woordjes waren de medicijn voor het 
dier en het liep even daarna weer verder! Mijn hemel, wat ging dan het hart 
van het paard tekeer. Je kon volgen, waar als het ware de toeval heenkroop; 
was deze uitgewerkt, dan zag je ook, dat het dier rustiger werd. De mens 
handelt anders dan het dier. Het dier aanvaardt deze toestand, de mens niet. 
De mens denkt, het dier ook, maar de mens wil zich verzetten, het dier niet. 
In waarheid vangt de mens dit verschijnsel verkeerd op. Indien de mens zich 
volkomen overgaf, was er geen angst, dan ging alles anders. Dit hebben de 
doktoren vastgesteld!” 

Mevrouw Devis vraagt: „Er was laatst een heer, die mijn vriendin en mij 
vertelde, dat wij elkaar in de zestiende eeuw reeds hadden gekend. Hij zei, 
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dat wij daardoor nu weer tot elkaar zijn aangetrokken als twee vriendinnen. 
Kan dat?” 

Jozef zegt: „Natuurlijk, dat kan, maar ik denk, dame, dat die man nu 
maar wat veronderstelt. Immers, je moet kosmisch bewust zijn, wil je in je 
verleden kunnen terugzien. Is die man dat? Neen, nu nemen wij dit maar 
aan, zekerheid is er niet. De bedoeling is goed, doch nu kunnen wij alles op 
losse schroefjes zetten en weten het niet. Dus u was toen man en nu vrouw, 
ook zij? Of is zij nu een hij? Als de wereld ons hoort, lacht men. Toch is dit 
alles waarheid, doch het gaat om de zekerheid! Meestal is het echter de eigen 
levensgraad voor het gevoel en de persoonlijkheid, zodat de mens geestelijke 
verwantschap voelt en bezit en dit kunnen wij aanvaarden. Maar ja, waar 
zijn al mijn schoonmoeders, die ik in honderdduizenden levens heb gekend? 
Waar zijn al mijn moeders en vaders en wáár zijn al mijn kinderen nu, op 
dit ogenblik? Waar leven ze? Als u dit voelt, moet het u duidelijk zijn, dat 
wij met miljoenen mensen op aarde geestelijk en lichamelijk contact moeten 
hebben en dat is alweer de heilige waarheid. Wij ontmoeten zoveel mensen, 
van wie wij weten, dat wij van hen zouden kunnen houden en die aantrek-
kingskracht op ons uitoefenen. Iets is er in die andere mensen, dat je met 
die levens verbindt, maar je weet niet, wat het is. Dan moet je onfeilbaar 
kunnen zien en wel in het verleden, wat je op eigen kracht, ook al ben je er 
gevoelig voor, nooit kunt, omdat het verleden zichzelf heeft afgesloten. Maar 
heel veel mensen kregen verschijnselen, zagen zich in die plaatsen terug en 
wisten precies, hoe zo’n stad, waar ze in dit leven nog nooit waren geweest, er 
vanbinnen en vanbuiten uitzag.” 

De heer J. Rijsdijk vraagt: „Kunt u mij een juiste verklaring geven omtrent 
hetgeen na de dood met de ziel gebeurt? Het betreft nu het laatste oordeel! 
Volgens het katholicisme zijn er drie mogelijkheden, namelijk hel, vagevuur 
of hemel. Of incarneert men? Is er inderdaad doodzonde, waardoor de hel 
voor ons openstaat? Ook, wanneer men zondags de mis verzuimt?” 

Jozef antwoordt: „In de eerste plaats vraag ik u, om de drie boeken ‘Een 
Blik in het Hiernamaals’ te lezen. U weet dan, dat, wat u nu vraagt, allemaal 
onzin is. Er is een hel, die een duistere wereld is, maar van eeuwigdurend 
branden is er geen sprake. Een hemel is er ook, dat zijn de sferen van licht, 
maar er is géén verdoemdheid. Enfin, u leest die boeken maar, ze zijn juist 
daarvoor geschreven. En of u zondags niet en nooit meer naar de kerk gaat, 
zegt niets, ook ik ga er niet meer heen. Toch ben ik goed katholiek opgevoed, 
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doch ik nam die narigheid al niet meer, toen ik acht jaar was; en zo kreeg 
ik ruzie met mijnheer pastoor. Dat leest u in de boeken „Jeus van Moeder 
Crisje”, waarin u ook die wetten worden verklaard. Gij kunt die aanvaarden! 
Neen, mijnheer, geen zorgen, maar zoek het zélf uit, lees en kom dan terug, 
dan zal ik er héél diep op ingaan.” 

Mevrouw Brands vraagt: „Wanneer de mens een been of arm door een on-
geluk verliest en toch soms klaagt over de pijn in dat verloren lichaamsdeel, 
wat is dat dan? Is dat geen inbeelding? Mijn vrienden zeiden, dat het kwam, 
doordat de levensaura van de mens nog steeds afstemming of verbinding met 
die afgezette ledematen heeft en dat konden wij niet begrijpen.” 

Jozef zegt: „Mevrouw, dat is de aura niet, maar het geestelijke been zélf. 
Mijn broer Bernard voelde meer pijn aan het been, dat hij had verloren, 
dan aan het stoffelijke rechterbeen; het linker, dat afgereden werd, reageerde 
steeds en hij kon er zelfs niet door slapen. Dus die ledematen zijn er nog, 
achter de kist hebt ge uw armen en benen terug. Ik zal u daarvan een mooi 
verhaal vertellen, beleefd door mijn meester. Mijn meester had een vriend te 
verwachten, die overkwam. En die vriend, zo zei meester Alcar, miste de lin-
kerarm. Mijn meester haalde hem op aarde af en bracht hem in slaap. Toen 
de man in zijn geestelijke afstemming, het schemerland, ontwaakte, stond 
meester Alcar voor hem en vroeg: ‘Wat heb je nu ontdekt? En waardoor 
weet je, dat je op aarde bent gestorven en dat je het geestelijke leven hebt 
betreden?’ Onmiddellijk kwam er: „Ik heb mijn beide armen en dat kan toch 
op aarde niet gebeuren, ik heb de wonderbaarlijkste openbaring beleefd van 
mijn leven.” 

Zo is het, mevrouw, de mens, die van de Aarde afscheid neemt, zal licht of 
duisternis betreden, zal dáár het geestelijke organisme bezitten en zo weten, 
dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd, waardoor die mens ineens overtuigd is 
van en voor zijn eeuwig leven!” 

Vraag uit de zaal: „In mijn meisjesjaren droomde ik, dat ik naar Voorburg 
ging en daar een krant kocht, om een betrekking te zoeken. Ik las drie adres-
sen. Toen ik de volgende morgen wakker werd, wilde ik mijzelf overtuigen 
en de drie adressen bestonden. Wat is dit nu? Van geesten wist ik niets. En 
mijn betrekking was goed, ik wilde dus niet eens veranderen. Is dit niet gek?” 
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Jozef zegt: „Mevrouw, dat was een toekomstdroom en dit is mogelijk. 
Miljoenen mensen dromen en beleven echte verschijnselen, worden gewaar-
schuwd, krijgen uitvindingen door hun gedroom, anderen weten zelfs, op 
welk paard ze moeten wedden om te winnen, weer anderen worden voor een 
ongeluk gewaarschuwd. Dat is bekend en het heeft met uw eigen bewust-
zijn en uw taak, uw gevoelsleven uit te staan. Elk mens bezit sensitiviteit, of 
wij waren geen mensen, ook het dier heeft het. U hoort het, dame, u kunt 
vooruit dromen, dingen zien, die u morgen eerst zult beleven en dat is de 
natuurlijke telepathie, het reine gevoelsleven van de mens en van elk dier.” 

Iemand vertelt en vraagt: „Vandaag werd door de radio doorgegeven, dat 
het doodvonnis is voltrokken over Van der Waals (1912-1950, spion voor 
Duitse Sicherheitsdienst). Het gratieverzoek was afgewezen. Wanneer deze 
dingen gebeuren en de straf is verdiend, worden dan toch degenen, die de 
straf hebben voltrokken en zij die de handtekening voor de doodstraf hebben 
geplaatst, bij die toestand betrokken? Scheppen die mensen geen oorzaak 
en gevolg? Of is dat goddelijk recht, waardoor die mensen straffen? Is het u 
mogelijk, hier een antwoord op te geven?” 

Jozef Rulof zegt: „Ja, Van der Waals is doodgeschoten en zij, luister nu 
goed, die gratie hebben geweigerd, zijn de moordenaars van dit leven en 
krijgen dit goed te maken! Onherroepelijk, want Christus zei: ‘Gij zult niet 
doden!’ Maar daaraan denkt de mens niet, doch dit ís moord! Allen stem-
men zich op dit vermoorden van een mens af. Dat moet de rechter ééns 
goedmaken; vanzelf staat Van der Waals voor zijn eigen fouten. Wij hebben 
niet het recht, de mens te doden, zodat wij hier nog dierlijk recht beleven, 
wat niet van God is, want Hij zal de mens in „liefde” behandelen! De rechter 
van onze maatschappij is een geestelijk onbewuste! Voor geen geld van de 
wereld zou ik die taak willen bezitten. Je hebt nu met onrechtvaardigheid 
te maken en dat niet alléén! U hoort het nu: wordt koning of koningin en 
je zit aan de ellende van de mens vast of je had er maar moeten afblijven. 
Doch dat neemt geen enkele rechter; die mens denkt, dat hij voor zijn God 
goeddoet! Maar waar blijven wij nu met het goddelijke recht en met de „Tien 
Geboden”? Zomaar aan de kant smijten, omdat er een kind van ons volk zich 
heeft vergeten? Doet de moeder, die liefde bezit voor haar kind, dit ook? Kan 
dat? Moet dat? Waarom gaven ze al die „hardlopers” geen kans om zich te 
beteren? Kan dat niet? Is dát het niet, wat wij door Christus hebben geleerd? 
En denkt u, dat hij, die de doodstraf eist en dat zij of hij, die de straf onder-
tekent, er niet aan vastzitten? Geen rechter of koning wil ik hier zijn, indien 



303

ik moet handelen, zoals zij, dus tegen de wetten van liefde in, die door God 
zijn geschapen en waarvoor Christus naar de Aarde kwam!” 

Vraag uit de zaal: „Mijnheer Rulof, weet u, wat het volgende verschijnsel 
heeft te betekenen? Witte mieren bedreigen het Vaticaan en in het bijzonder 
de bibliotheek. Men doet alles, om die insecten tegen te houden. Waar ko-
men die witte mieren vandaan?” 

Jozef: „Ja, dame, ik heb ervan gehoord. Ik zal het u zeggen. Dat zijn ge-
reïncarneerde pastoors, die aan Gene Zijde kwamen en toen voor Christus 
kwamen te staan. Christus zei: ‘Ga terug naar de Aarde en maak de ver-
doemdheid onwettig, „IK” heb dat nooit gewild!’ 

En nu, dame, vreten al die witte mieren de verdoemdheid weg, ze zijn niet 
tegen te houden, want God heeft die verdoemdheid niet gewild en daarvoor 
was Christus niet op de aarde! En meester Zelanus zegt: ‘Kijk maar, ze heb-
ben allemaal een kaal plekje op hun hoofd, daaraan zijn ze te herkennen!’” 

Gelach, de mensen komen niet tot rust, ze voelen, dat Jozef gekheid maakt. 

En dan valt er: „Dame, laat ze maar gaan, gek is het niet, maar je zou 
zo zeggen, die witte mieren ook. Ze willen regelrecht naar de bibliotheek, 
laten ze daar ook de verdoemdheid maar wegvreten, dan hebben wij met die 
narigheid van de katholieke kerk niets meer te maken. En eerlijk is eerlijk, 
die verdoemdheid bestaat ook niet! Je moet erom lachen, waarom ook niet, 
dame, die katholieken ook met hun verdoemdheid! Laatste oordeel? Eeuwige 
verdoemdheid? Dat moet weg, moet eruit! Dan kan de katholieke kerk ver-
der en hoger gaan, thans lopen de mensen, die beginnen te denken, de kerk 
uit. Een stunt is het, mevrouw, waarlijk, Onze Lieve Heer heeft ze terug-
gestuurd, om dat karweitje even voor Hem op te knappen, want miljoenen 
mensen hebben ze hierdoor bedrogen; alléén pastoors zijn geschikt om dit 
weer in orde te maken. 

Nu heilige ernst ... en dat begrijpt u zeker. Dat met die witte mieren is 
een natuurlijk verschijnsel! Het lijkt erg op „oud” worden, die papieren daar 
ruiken muffig, en de mieren willen nu iets anders eten en daarom vreten ze 
het dierlijke gedoe uit het Vaticaan weg. Toch zo gek nog niet, ik hoop, dat 
dit legertje het doel bereikt. Hadden die witte mieren er een wit kruis bij, 
met wat vlaggetjes, dan was dit voor Rome wéér een goddelijk wonder, doch 
dit was er net niet bij. Ik maak geen gekheid met goddelijke zaken, maar die 
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eeuwige verdoemdheid, dames en heren, moet er nu uit, de mens stikt erin, 
want God wordt de mens getoond niet als een Vader van liefde, maar als een 
hater, een moordenaar, een God van wraak en geweld! En kan dat?” 

Iemand anders vraagt nu: „Is biechten nog noodzakelijk?” 

Jozef Rulof zegt: „Mevrouw, dit moet u voor uzelf uitmaken. Wanneer 
u mijn boeken en het woord van de meesters kunt aanvaarden, loopt u niet 
alleen de biechtstoel voorbij, maar bovendien de kerk uit. Waarom biecht ge 
niet direct tot Christus? Dat kan, doch u moet dit zelf willen en volkomen 
bedenken. Die man daar achter die tralies kan ons niet meer helpen en wij 
weten het, hij kan ons niets vergeven, wij moeten dit toch weer goedmaken, 
u leert dit door de boeken!” 

Vraag van mijnheer Van Straaten: „Meermalen hebben de meesters de 
vraag: ‘Moeten wij bidden?’ behandeld, en daarvan de wetten en de moge-
lijkheden voor de mens ontleed. Ik vertel u eerst mijn eigen belevenissen en 
had gaarne antwoord. 

Toen ik drie jaar was, kreeg ik zenuwtoevallen. Naarmate ik ouder werd, 
nam het aantal toevallen toe. Toen ik twaalf jaar was, gebeurde het, dat ik 
vier à vijf aanvallen per dag kreeg. Dat was voor mij niet meer om uit te 
houden. Ik zei toen tegen mijn moeder, dat ik een dominee wilde hebben, 
om voor mij te bidden. Mijn moeder keek hier vreemd van op, maar zorgde 
ervoor, dat de dominee kwam. Ds. Posthumus Meyes, Ned. Herv. predikant 
te Den Haag, kwam en vroeg mij, wat eraan scheelde. Ik zei spontaan tegen 
hem, dat hij voor mij moest bidden, want dat de doktoren en professoren mij 
niet beter konden maken. Ik zei hem, dat ik beter wilde worden of doodgaan, 
zó kon ik niet langer leven. Hij zei toen tegen mij: ‘Maar bidden moet je toch 
zélf doen.’ ‘Ja’, zei ik, ‘maar u kunt het mooier dan ik.’ ‘Dan zullen wij het 
samen doen’, zei de dominee. 

Na het gebed heb ik nooit meer een toeval gekregen. Dit was dus een won-
der voor ons allen. Later hebt u mij dit anders uitgelegd. Ik stel er prijs op, 
dat u ook de aanwezigen hier dit probleem zou willen verklaren, waarvoor 
mijn dank. 

Hieraan wil ik nog dit toevoegen: de dominee had het later vaak over dit 
wonder in de kerk en vertelde het aan zijn gelovigen, vooral, als hij mij in de 
kerk zag. Hij zelf zei, dat hij door dit gebed was getroffen en voor hem stond 
natuurlijk vast, dat bidden alles overwint. De mensheid moet nu weten, dat 
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dit niet waar is! De meesters hebben het ons anders geleerd, wat wij moeten 
aanvaarden. Bid voor zieken, luidt het en ja, soms is er waarachtige hulp, 
doch niet steeds en dan krijgt de mens zijn strijd te beleven.” 

Jozef antwoordt: „U kent allen de wetten voor leven en dood en de wetten 
voor ons eigen „karma”; voor oorzaak en gevolg ook. Voorbeelden genoeg 
om aan te nemen, dat bidden niet altijd helpt en dat wij zelf moeten uitma-
ken, wanneer wij kunnen bidden. Een meisje moet sterven; „móést” zei mijn 
meester, omdat dit leven verderging. En dit nu, werd door de ouders niet 
aanvaard. Integendeel, ze deden alles, om hun kind van zeven jaar te be-
houden. Ik zei: ‘Niets aan te doen.’ Het kind ging sterven en ging aan Gene 
Zijde verder. Nog een ander beeld. Een jongen van drie jaar móést sterven 
en terugkeren naar de sferen van licht. Er werden gebeden opgezonden en 
missen werden gelezen, doch het hielp niets. Ik heb dit zelf, toen ik genas, 
meermalen moeten aanvaarden en kunnen vaststellen door de meesters. 

Nu iets anders. Lourdes ... Velen gaan naar Lourdes, er zijn er dit jaar ge-
weest, die daar zijn gestorven, doch zij kwamen voor genezing en voor niets 
anders! Een groot probleem is het voor de mens. Anderen werden op slag 
beter. En deze toestand, mijnheer Van Straaten, is de uwe! 

U hebt zélf dit wonder beleefd, doch dit is geen wonder, dit is de „wil” 
van de mens!! U hebt uzelf genezen door u in te stellen op het gebed; door 
de „wil”: alles of niets, kreeg u die zenuwen onder de knie en deze luisterden 
toen naar uw wil. Dit is mogelijk voor een „toeval”, doch niet voor tbc en 
andere ernstige ziekten en toch, ook daarin zien wij soms de genezing komen 
door de „wil” van de mens, die uiteindelijk alles kan overwinnen! Nog een 
ander bewijs – ik kan u er honderden geven – waardoor naar voren treedt, 
dat de „wil” om te leven, alles kan verwerken en overwinnen. Ik kom bij een 
zieke man. Hij lijdt aan ademhalingsspit. De rug is het en hij kan zich niet 
verroeren. Op hetzelfde ogenblik, dat ik bij hem kom, om hem te helpen, 
wandelt zijn driejarige jongen naar een petroleumkachel en zou zich levend 
verbranden. Ik stond plotseling als voor dood op mijn plaats en stak geen 
hand uit. Dit bewerkte mijn meester, hij hield mij tegen. De man vliegt het 
bed uit, grijpt het kind en slingert het van zich af. Ik vang de jongen op en 
hierna legt de man zich neer. Tegen mij zegt hij: ‘Jij bent ook een mooie. Had 
je dit dan niet in de gaten?’ 

Ik zei hem: ‘Jij bent beter, sta maar op, het is gebeurd!’ En ja, hij stapt het 
bed uit en voelt geen pijn meer in zijn rug. Die pijn was volkomen verdwe-
nen! Hij was genezen! 

Toen vroeg hij: ‘Wist je dit van tevoren?’ Ik zei: ‘Neen, maar mijn meester 
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handelde en liet mij daar staan; ik kon geen hand uitsteken. Hij heeft dit ge-
beuren dus van tevoren gezien. Natuurlijk had hij het niet zover laten komen, 
indien jij een andere ziekte zou hebben gehad; nu was het ineens mogelijk!’ 

Is dit nu gebeurd door bidden? 
De „wil” van de mens is het! Dat gaat ineens en dat gebeurt altijd ineens. 

Wanneer men de pastoors in Lourdes vraagt, waarom God de een genezing 
geeft en de ander daar laat sterven, krijgt men geen antwoord. En eerlijk is 
eerlijk, er zijn ziekten, die je zomaar niet kunt overwinnen door de mense-
lijke „wil”. Die ziekten zijn te diep: je zou ineens héél het zieke organisme 
moeten overwinnen en dat kan geen mens! Ook al is dit met verlammingen 
wel gebeurd! 

Uw toestand, mijnheer Van Straaten, is er één van de duizenden. Uw „wil” 
heeft het gekund. Of moeten wij aanvaarden, dat God onrechtvaardig is? 
Dat Hij de een verhoort en het andere mensenleven verwaarloost? Is dit Zijn 
kind niet? Dat aanvaardt niemand. Daarom dan ook, gij hebt uzelf genezen 
en dat kunnen vele mensen, het is eenvoudig-natuurlijk. Gij hebt álles inge-
zet en die zenuwen overwonnen, door uw innerlijke sensitiviteit, want u bent 
gevoelig! In u leeft een pracht van een „genezer”, dat weet u zeker! 

Bid voor uw ziekten, omdat, u hoort het thans, het uw „wil” doet ontwa-
ken. Maar als die andere rest er niet bij is, die mijnheer Van Straaten inzette, 
het alles of niets – want daar gaat het om – helpt uw bidden niet, omdat 
gij het dan aan God alleen overlaat en dit willen de mensen niet begrijpen. 
Doch dit is het!! 

Neemt u dit, mijnheer Van Straaten? Ja? Er is ook geen andere verklaring 
te beleven, deze is het! Dit wordt het eenzijn met de ruimte. Het ís eenzijn 
met uzelf! En het wordt „wil” ... en die wil, dames en heren, kan bergen ver-
zetten. Zei Christus niet: Indien gij een geloof had als een mosterdzaadje ...,  
u kent de rest, wat dan? Dan wandelen bergen weg, wat wil zeggen: de mens 
bezit een goddelijke „wil”, doch die moet nog ontwaken. Wij mensen willen 
alles om niets ontvangen en beleven, doch ín ons leven die krachten en wet-
ten. Maar wanneer er iets kapot is, helpt u het „willen” ook niet meer en dan 
hebben wij die slijtage te slikken! Iets, dat kapot is, blijft kapot, omdat wij de 
stoffelijke realiteit missen, dit is duidelijk. Daarom krijgt de een in Lourdes 
genezing, de ander niet, en die voelt zich dan geslagen. Als zijn geloof niet 
sterk is, verliest die mens ook dát nog en is er niets over, niets, alleen leegte! 

Nogmaals, waarom de een wel en de ander niet? Ik hoop, dat u dit duide-
lijk is. Er zijn voorbeelden genoeg om aan te tonen, dat het de mens zélf is, 
die zich voor duizenden mogelijkheden kan genezen! 

Nog een voorbeeld van een geval als dat van u. Een jongen van zestien jaar 
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is ongeneeslijk ziek. Geen dokter, geen zusters en broers kunnen hem helpen. 
De jongen is volkomen verlamd. Op een nacht kruipt hij naar de zee en legt 
zich in het water. Waarom? Hij weet het zelf niet, het is de drang ín hem, die 
hem ertoe dwingt te kruipen en hij voelt, dat niemand hem mag zien. Ineens 
springt hij op, hij is genezen! Wat is dit? 

Mijn meester verklaarde mij die toestand. Niemand mocht er bij zijn, die 
anderen zouden hem in deze toestand hebben gestoord. Zij zouden hem in 
dit contact, dat door Gene Zijde tot stand kwam, alleen maar lamlendig 
hebben gemaakt en dan had hij niet alles van zichzelf kunnen geven, kun-
nen inzetten. Was dit een wonder? No, het was de eigen wil, met de hulp van 
een astraal wezen, die wist, dat het mogelijk was. Duizenden mogelijkheden 
zijn er en al die mensen krijgen hulp, wanneer de ruimte, of de astrale per-
soonlijkheid ziet en voelt, dat die aardse mens beter wil worden. Door dus 
uw gehele wil in te zetten, kan het wonder gebeuren van bezielen en kracht 
geven aan die verlamde spieren en zenuwen! 

Ik heb hier van mevrouw M. Reinderhoff de volgende vraag: „Duidt het 
spreken en fluiten van de papegaai op verhoogd gevoel en een hogere graad 
van intelligentie?” 

Jozef zegt: „Die soort, mevrouw, voelt de klank aan en bezit door de orga-
nen de mogelijkheid om het na te doen. Niet alleen de papegaai is daartoe in 
staat, vele vogels in de natuur doen anderen na, of kunnen het!” 

Mevrouw Schuling vraagt: „De man van mijn vriendin is gesneuveld op 
12 mei 1940, ’s nachts om 3.45 uur. Ieder jaar wordt zij nu om die tijd wak-
ker, hetzij uit zichzelf of soms door haar kinderen. Betekent dit iets?” 

Jozef Rulof antwoordt: „Mevrouw, dit betekent, dat gebeurtenissen, die 
voor ons leven betekenis hebben, nimmer verdwijnen, indien wij de gebeur-
tenissen nog niet hebben overwonnen, niet volkomen hebben beleefd en ze 
niet uit ons voelen en denken hebben verbannen. Het ogenblik, dat ons slaat 
door verdriet, dat wij niet kunnen overgeven, dát ogenblik reageert steeds 
weer en dit heeft te maken met occulte „wetten”. Als u de boeken ‘Gees-
telijke Gaven’ wilt lezen, dan wordt ook dit u duidelijk. Het is de geslagen 
„wil” voor de mens. Uw verlies is het, uw liefde is het, uw denken en voelen 
is het, dat precies op tijd reageert, omdat gij die tijd zélf vasthoudt. U houdt 
die tijd vast ... omdat gij innerlijk niet wilt loslaten, wat uw bezit en uw leven 
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is. Daardoor komt u steeds weer voor die shock als tijd te staan en dit heeft 
nu – en dat is toch duidelijk – met uw gevoelsleven te maken; dát is het. 
Precies op tijd wordt een magiër wakker, die zich gedurende vier weken liet 
begraven. Die wetten zijn in de boeken ‘Geestelijke Gaven’ ontleed. Alweer 
door duizenden voorbeelden te verklaren. 

Hier een ander beeld, dat ik zélf mocht meemaken. Een moeder komt bij 
mij en vraagt, wat haar gevoelens hebben te betekenen; ze schrikt altijd weer 
wakker op het tijdstip, dat haar dochter in een ander land, door een bende 
narigheid verongelukte. ‘Heb ik dat te diep aangevoeld?’, is haar vraag. ‘En 
hoe kom ik vrij van die toestand?’ Ik moest de diagnose stellen en gaf haar 
de raad: 

‘In de eerste plaats geeft u alles over. Uw dochter leeft voort en u zult haar 
terugzien. Kunt u dit niet, dan komt u nooit vrij van uw eigen verlangens en 
blijven die gevoelens uw leven hier vergallen. En als u dat kunt, dat moet ge 
trachten, om dag en nacht, elk uur, die ellende te beleven, want die ellende 
van uw kind moet thans sterven!’ En geloof me, dames en heren, dat móét 
sterven, of gij komt nooit van uw belevenissen vrij! 

Maanden later komt ze terug en zegt: ‘Ik ben zo ver, dit keer heb ik door-
geslapen, de tijd naderde en zie, ik bleef rustig.’ Waarom? Omdat zij, als 
mens en moeder, die ellende dag en nacht in zich droeg en toen het ogenblik 
kwam, wás er niets anders te beleven en voelde zij niet meer, dat zij het voor-
dien reeds had verwerkt. 

Nog een ander voorbeeld. Een dame komt bij mij. Zij kan – zo vertelde 
ze mij – niet in een afgesloten ruimte zijn. Als dit haar toch overkomt, dan 
krijgt ze het gevoel, dat zij stikt en rent ze de deur uit. Er is niets aan te doen, 
zeggen de doktoren. Ook al hebben ze haar met medicijnen volgestopt, het 
blijft. Wat nu? Ik kreeg de diagnose en haar vorige leven te zien. Deze ziel 
als vrouw, was ook toen moeder. En in dat leven is zij levend verbrand. Juist, 
doordat zij zich opgesloten heeft gevoeld en doordat zij geen uitweg zag, 
verloor zij dat leven. En nu is haar toestand precies hetzelfde. De psycho-
logen zeggen: half krankzinnig. Wij zeggen, door de meesters: ééns levend 
verbrand. En wie heeft er nu gelijk? Niets aan te doen! Niets en toch? Als ik 
haar had moeten genezen – wat niet mogelijk is, want wie kan haar diezelfde 
toestand laten beleven – had ik haar wéér diezelfde angst moeten laten door-
maken om er nu uit te halen, wat erin zit. Dán eerst zou zij weer zichzelf zijn. 
Eerst aan Gene Zijde lossen al deze verschijnselen op. En ... geloof ook dit en 
aanvaard het, hier is élk verschijnsel een wet, en dit wil zeggen, dat de mens 
ééns die narigheid heeft beleefd en dit vinden wij terug in het gevoelsleven 
van de mens. Daar de doktoren nog geen reïncarnatie kunnen aanvaarden, 
staan zij machteloos en sturen die mensen maar weg, of geven die patiënten 
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medicijnen, doch het is de geest en niet de stof! 
Zo kan ik u duizenden menselijke toestanden ontleden, omdat élk ver-

schijnsel met ons innerlijk leven heeft te maken. Dames en heren, dit gaat zó 
ver en zó diep, dat gij het niet kunt geloven. U hoorde zo-even de verklaring 
voor de genezing van mijnheer Van Straaten. Dit was zijn genezing. Maar 
wat zegt u hiervan: een man, een lieve vader, gaat over. De moeder schreit 
zich leeg. Toen de man stierf, stond de klok plotseling stil. Wie deed dit? De 
menselijke „wil” werd ingeschakeld op het moment van sterven. Maar nu 
over hetgeen de vrouw beleefde. Als het tijdstip naderde, waarop de man was 
overgegaan, begon de klok langzamer te tikken en op de seconde stond het 
uurwerk stil. Dan zei de vrouw: ‘Mijn lieverd is er!’ 

En hij was er ook en het stilstaan van de klok op het juiste moment was 
voor haar de geestelijke groet van haar liefde uit de sferen van licht! Als de 
astrale persoonlijkheid dát kan, wat dan, als wij voor de menselijke halluci-
naties komen te staan én de natuurlijke, dus gezonde „wil”!? Voelt ge, wat 
Gene Zijde én de wil van de mens kan verzetten? En hoe doodeenvoudig 
alles toch weer is? En haar man kan dat! Dat is het eenzijn met het uurwerk 
van het klokje en dit is alweer, als u het licht aan Gene Zijde bezit, doodeen-
voudig! Tevreden? Ja? Dan ga ik verder, doch over dit alles kun je alweer vele 
boeken schrijven!” 

De heer A. Brand vraagt: „In de geweldige boeken ‘Geestelijke Gaven’ 
staat: God is Geest! De Geest van God heeft echter een bestaanswereld moe-
ten aanvaarden, die de door de eerste mensen opgebouwde „hemel” is, het 
rijk dus van de geest voor de mens. Wat betekent dit? Mag ik uw antwoord?” 

Jozef zegt: „U zegt het al, mijnheer Brand, God ís Geest en wij mensen 
kregen óók die Geest van God, doch dat is ons omhulsel voor de ziel aan 
Gene Zijde. Dus de ziel wordt daar door de „geest” afgesloten en dat is de 
Geest van God, voor de mens het geestelijke astrale leven. Wij bezitten drie 
lichamen, eigenlijk twee, één voor hier en één voor daar. Hier leven wij in de 
stof en daar in de geestelijke wereld, waarvan ons geestelijk organisme de ziel 
afsluit, want de „ziel” voor al het leven van God is de goddelijke kern ín ons! 
Duidelijk? Ja, zo is het!” 

Vraag van de heer Th. Beyersbergen: „Een cliënt van ons heeft reeds ge-
ruime tijd reumatiek. Een vriend van hem zegt: ‘Neem kastanjes in je zakken 
en je wordt beter.’ Is dat waarheid?” 
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Jozef antwoordt: „Mijnheer, dat kan. Er is bijna geen Oosterling, die géén 
product van Moeder Natuur bij zich draagt om ziekten te voorkomen, want 
dit is mogelijk. Doch, omdat wij Westerlingen ons hebben losgemaakt van 
die natuurwetten, helpen deze dingen ons, op een enkeling na, niet meer. 
In de natuur is voor élke ziekte een kruid gewassen en dat is te begrijpen. 
Maar ónze kastanjes zijn westers en vooral ons gevoelsleven reageert nu niet, 
zodat alléén nog de sensitiviteit overblijft en dat is alles! Voelt ge dit? Niet zo 
kwaad bedacht, het kan helpen. Nu nog een kort voorbeeld, waardoor u die 
verschijnselen leert kennen. 

Ik was in dienst en wij hadden lange marsen te maken. De jongens liepen 
hun voeten stuk. Ik niet, en waarom niet? Ik stopte mijn zakken vol met vers 
gras. En later was het hooi. Mijn zweet trok in dat gras, ik kreeg geen pijn, 
maar die jongens wel, want de stof, die anders ons beenderstelsel kapotvreet, 
trekt uit het organisme en ín het gras. Meer is er niet! Duidelijk? Dan kan 
ik verdergaan.” 

Vraag van de heer Maartense: „Vorig jaar droomde ik, dat mijn vrouw zich 
niet lekker voelde. En in de morgen wás zij ook niet in orde. Ik ging naar 
mijn werk, doch ik dacht: Straks ligt zij in het ziekenhuis voor haar blinde-
darm. Een uur later was het waarheid. Wat is dit?” 

Jozef zegt: „Mijnheer, dit is de natuurlijke en reine telepathie, uw éénzijn 
met uw vrouw, door de liefde tot stand gekomen. Hebben wij nu Universele 
liefde ín ons, dan is dát de sensitiviteit om dergelijke dingen en zaken van 
tevoren te bedromen. Doch het was uw vrouw, die u tijdens de slaap de waar-
heid gaf en de bewijzen! 

U ziet het, onfeilbaar nam u de diagnose over. U kunt een genezer zijn!! En 
een goede ook! Dat is nu bewezen. 

U vraagt nog: „Ik ging naar mijn vrouw op ziekenbezoek. Toen ik daar 
zat, werd ik onwel. Twee dagen later onderging ook ik een blindedarmopera-
tie. Wat is dit? Onze eenheid? Nam ik haar ziekte over?” 

Jozef zegt nu: „Dit is dieper, mijnheer. Dit gaat naar beïnvloeding en om-
dat de blindedarm „geestelijk” kapot wordt gemaakt door ons „ik”, is dit de 
waarheid; de blindedarm heeft geen stoffelijke functie meer te verrichten. U 
kunt op slag blindedarmontsteking krijgen. Ik had de doktoren uw toestand 
kunnen verklaren, ik had hun van tevoren kunnen zeggen: zó ziet de blin-



311

dedarm er bij hem uit, niet ontstoken en toch ziek. U was door dit gebeuren 
geestelijk ziek en deze toestand manifesteerde zich op uw blindedarm en 
toen voelde u het verschijnsel! Dat ding ging eruit, maar ik had u kunnen 
genezen! 

Zo zien wij nu, dat wij mensen waarachtig geestelijk één kunnen zijn en 
dat wij elkaar kunnen helpen, omdat wij elkaars ziekten kunnen overnemen. 
Wat wij kunnen overnemen, kunnen wij tevens overwinnen; dit zijn wetten!” 

Mevrouw To van Houten vraagt: „Ziel en Geest! Hierover heb ik meerma-
len een vraag gesteld en toch weet ik het nog niet. Moet ik verstaan, dat de 
Geest alles omzet voor het gevoel, dat toch de ziel is?” 

Jozef: „Mevrouw, de ziel is het goddelijke deel ín ons en dat bent u zelf, 
zoals God ook is! Doch de geest, zei ik al eerder, sluit de ziel af, dat is het 
lichaam voor de ziel en u zélf bent de persoonlijkheid, doch u reageert door 
uw gevoelsleven. Is het nu duidelijk?” 

„Ik dank u, mijnheer Rulof, nu weet ik het!” 

Mijnheer Van Rossen vraagt: „Vele mensen, die de lezingen bezoeken, vin-
den het vreemd, dat er hier niet gebeden of gezongen wordt. Waarom niet?” 

Jozef Rulof antwoordt: „Wilt u ons terugvoeren tot de katholieke kerk of 
tot het protestantisme? Die mensen moeten hun kerken nog niet verlaten. 
Ze moeten dit van mij nog niet aanvaarden, ze zijn er niet voor gereed. Wij 
bidden hier niet en zingen ook niet; als u eraan wilt beginnen, ga ik weg en u 
ziet mij hier nooit meer terug, omdat ik weet, dat ik er met bidden en zingen 
niet kan komen. Dit zijn geestelijke ontspanningsavonden en niets anders! 
En wij hebben hier geen kerk, geen dominees-uurtjes, wij leven en denken 
anders, ons denken en voelen is „Universeel”! Zegt u dat maar tegen al die 
mensen. Ik begin er nooit aan en als de meesters het zouden willen, scheid ik 
er onmiddellijk uit. Doch de meesters hebben het mij getoond en ik weet het 
nu! Hier leven wij als zusters en broeders bijeen, wat u er buiten dit gebouw 
van wilt maken, moet u zelf weten, het voorbeeld is er! En dát voorbeeld 
wordt u hier goddelijk verklaard en daarom zingen wij niet, wij luisteren!” 

Mejuffrouw Bruning vraagt: „God was er nog niet en toch is God gescha-
pen. Dit naar aanleiding van hetgeen meester Zelanus zondag jongstleden 
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vertelde over de „Albron”. In het boek ‘De Volkeren der Aarde’ staat het. 
Nu is mijn vraag: was nu in de allereerste nevel de energie aanwezig, door de 
„Albron” voortgebracht? Ik kan hier niet goed uitkomen.” 

Jozef zegt: „De „Albron” is Moeder en dit moederschap was vóór het begin 
van de schepping: aura, protoplasma dus! In die energie als protoplasma, is 
alles te zien en te beleven, waardoor „GOD” aan Zijn leven kon beginnen. 
Dus ... de „Albron” is nu „GOD” en „GOD” is de „Albron”. Dit woord God 
nu, vertegenwoordigt ál het leven van de „Almoeder”, als Ziel en Geest, Va-
der- en Moederschap en al die andere levenswetten, die wij door de boeken 
en de lezingen mochten leren kennen. Is het nu duidelijk? Ja? Dan ga ik 
verder.” 

Vraag uit de zaal: „Bij ons heengaan van de Aarde laten wij alle stoffelijk 
bezit achter. Ook de kunsten en wetenschappen?” 

Hierop antwoordt Jozef: „Alles van uw persoonlijkheid als gevoel gaat met 
u mee, doch de wetenschap blijft achter, alleen de kennis zult ge behouden. 
En die kennis heeft geen waarde, als u geen liefde bezit, dat begrijpt u zeker!” 

De heer P. v. Wingerden vraagt: „Was Lazarus waarlijk dood?” 

Jozef Rulof zegt: „Neen, Lazarus beleefde de schijndood ... Ge kunt dit 
aanvaarden, omdat de meesters mij die wetten hebben verklaard, want an-
ders had Christus ook niets kunnen doen!” 

Mevrouw Luyken vraagt: „Mijn ouders hadden een winkel. Als ik in bed 
lag, kon ik toch in de winkel kijken en dan zag ik een monsterachtig wezen 
staan. Eens zag ik dat monster met een groot mes en het wilde mijn vader 
vermoorden. Toen begon ik te jammeren en te schreeuwen en mocht het 
nachtpitje aan. Maar het monster, het was een mens met vreselijke klau-
wen, ging niet weg. Als men in mijn nabijheid over lugubere zaken praat, 
waarmede moord en vernietiging te maken hebben, ga ik weg; ik kan er niet 
tegen. Wat is dit nu?” 

Jozef zegt: „U hebt natuurlijk eens iets dergelijks beleefd, anders had u dit 
niet. Wat u zag, is het kwaad van deze wereld, dat is een monster! U bent 
gevoelig. Zeker is, dat u eens door die monsters het leven hebt verloren. Van-
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daar deze angst.” 

De heer Reitsma vraagt: „Is godsdienstwaanzin demonische bezetenheid?” 

Jozef: „Lees het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ en gij weet het.” 

De heer Reitsma vraagt nog: „En geldt dit ook voor krankzinnigheid en 
psychopathie?” 

Jozef Rulof antwoordt hierop: „Lees het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde 
bezien’ en gij kent ál deze wetten en is er daarna nog iets, dat u niet begrijpt, 
kom dan terug en ik ga er dieper op in!” 

Mijnheer De Wit vraagt: „Ieder mens heeft zijn tweelingziel! Nu dacht 
ik: als mijn tweelingziel slecht doet en heel erge fouten begaat, zoals bijvoor-
beeld Adolf Hitler, wat dan, indien ik, haar tweelingziel, niet aan dat kwaad 
heb deelgenomen?” 

Jozef zegt: „Een mooie vraag, mijnheer De Wit. U moet dan, als u in de 
sferen van licht bent aangekomen, wachten op uw ziel. Maar er zijn moge-
lijkheden en wel deze: u kunt uw ziel, die nog op aarde is, helpen dragen en 
helpen goedmaken. Dit gebeurt meestal zo. Ook daarover zou ik een boek 
kunnen schrijven. Natuurlijk en eenvoudig is het, omdat gij nu niet alléén 
verder kúnt. Dus het ene leven houdt het andere vast, doch vernietigt het 
andere niet. Maar één van beiden kan dan niet verder, er is nu een dishar-
monische toestand. Eerst dán, wanneer het leven, waarmede wij hebben te 
maken, heeft goedgemaakt, gaan wij tezamen verder. Duidelijk? Ja? Dan is 
er een andere vraag.” 

„Hier komt de vraag: Mijnheer Rulof, wat gebeurt er met deze avonden, 
wordt het gesproken woord niet vastgelegd?” 

Jozef Rulof zegt: „Mijnheer, u ziet hier mejuffrouw Bruning schrijvende. 
Zij neemt buiten de „wirerecorder” alles op en mevrouw Veenkamp zal alles 
typen. Straks hopen wij u dit boek in handen te mogen geven. Als er centjes 
zijn, gaat het gauw naar de drukker. En ... het is de moeite waard! Laten wij 
hopen, dat het zover komt.” 
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Hiermee, geachte lezer, sluiten wij het boek over de vragen en antwoorden 
in de seizoenen 1949-1951 af. 
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Naschrift 
Jozef Rulof, bedankt! Gij wilt geen dank, ook de meesters willen geen 

dank, doch aanvaard van ons allen, die uw waarachtige adepten willen zijn, 
dat wij diep het hoofd buigen voor uw persoonlijkheid, uw taak en uw leven. 
Wij hebben onszelf leren kennen! Onbetaalbaar waren uw avonden! Wij zul-
len alles doen om uw werk voort te zetten. Wij allen, want wij zijn andere 
mensen geworden! Er zijn geen woorden te vinden, om uit te drukken, hóé 
wij uw persoonlijkheid hebben leren waarderen. Wij buigen ons voor de wet-
ten van God en de meesters! Moge God u de krachten schenken, om uw 
machtige taak af te maken en uw werk voort te zetten, waarvoor wij willen 
leven en zullen sterven! Wij leerden één Vader en één God kennen en „HIJ” 
is „LIEFDE”, eeuwigdurend! Door uw leven mochten wij dit beleven. 

Uw leerling, mejuffrouw Bruning 

’s-Gravenhage, 1951 
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