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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
Met dit boek Hemelse Wijsheden deel 1, “Er is geen dood! Er is alleen maar Evolutie”, willen wij je kennis laten maken met de betekenis en 
de grote Liefde die verborgen ligt in de Geestelijke Wetenschap die door Hemelse meesters naar de Aarde werd gebracht en die een unieke 
allesomvattende Heilige Waarheid onthult. Zie ook: https://hemelsewijsheden.nl en  https://www.facebook.com/groups/530760127284139/  
 
Reeds in de vroege oudheid, voelde de mensheid dat er een Goddelijke kracht moest zijn, die al het leven heeft gevormd.  
Door het zoeken van de mens en soms ook geïnspireerd door Hemelse Meesters, ontstonden religies en spirituele stromingen, waarin delen 
van die universele wijsheid werden geopenbaard. Niet alle wijsheid werd echter begrepen en op de juiste manier geïnterpreteerd. De mens 
was er ook nog niet klaar voor.  
 
De afgelopen eeuw heeft de mens zich onder invloed van groeiende welvaart en wetenschappelijke kennis en vrijheid van denken, meer 
spiritueel ontwikkeld.  
Ook is er bij veel mensen een groeiend begrip en innerlijk gevoel, dat er één allesomvattende Goddelijke Intelligentie moet zijn, één 
Universele Waarheid, één Goddelijke Kosmologie. Deze bewustwording ligt verborgen in ieder mens.  
Luister daarom naar je gevoel en ook naar je verstand en je zult dit steeds meer bij jezelf gaan herkennen. 
 
De Hemelse Wijsheden uit dit boek zijn gebaseerd op de kennis uit de boeken van de metafysicus en profeet Jozef Rulof.  
Samen met zijn Hemelse meesters mocht hij uit zijn lichaam treden en als geest de werelden na de dood bezoeken.  
Hier kreeg hij onderricht in de Kosmische Wetten, waaruit het Universum en al het leven is geboren en die ook nu nog alles wat er is, 
zichtbaar en onzichtbaar, aansturen.  
Geïnspireerd door zijn Hemelse meesters heeft Jozef Rulof 27 boeken geschreven, waarin deze unieke Kennis is vastgelegd. 
Zie ook: https://www.rulof.nl  
 
Het Genootschap Hemelse Wijsheden 
Bram Maljaars  
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Les 1. Alles om je heen is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

 
 

Alles om je heen is Goddelijk. 
De wereld om ons heen, het zichtbare heelal  

waarin we leven, mensen, dieren, natuur, water,  
zon en planeten, is de fysieke manifestatie van  

de grote mystieke kracht 
die wij “God” noemen. 

                                                                                                                         
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-Kijk omhoog en naar beneden, zie rechts en links 
 zie de sterren en planeten en zie alles wat in  

het universum leeft  
en stel je dan de onzichtbare werelden eens voor, 

die de mens zal leren kennen. 
 

-Dat alles is God. Wij mensen moeten dit leren 
kennen en ons eigen maken. 

Is het echter de moeite niet waard om daarvoor  
te leven en je geheel te geven? 

 
-Dit moeten de mensen verdienen en 

in volle liefde aanvaarden, want dat is Gods wil, 
daarom zijn wij goddelijk. 

 
Het ontstaan van het Heelal p.262 

 
 

1.1 Jouw Ziel is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren 



 7 

 

 
 

Voor de Albron van Liefde zich manifesteerde  
             in de schepping, leefde deze in een  

onzichtbare wereld van stilte en rust. 
Daaruit zijn wij, als mensen, 

tot leven gekomen  
en ook het dierenrijk en Moeder natuur. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-Alles wat nu God is, leefde vóór de 
Schepping in een wereld van stilte en 
rust, onzichtbaar, want er was nog 
geen bewust stoffelijk leven te zien. 

 
 

-Maar daaruit zijn wij als mens, het 
dierenrijk, moeder natuur tot het leven 

gekomen. 
Kosmologie 1 p.18 

 
-Wij allen zijn kinderen van God  

aan ons die goddelijke afstemming  
eigen  

te maken. 
Het ontstaan van het Heelal p.231 

 
 1.2 De Albron van Liefde openbaart zich in de schepping 
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De Albron van Liefde openbaarde zich 
 in miljoenen vormen 

en al deze openbaringen vertegenwoordigen 
dit Goddelijk Leven. 

Wij, de menselijke wezens,  
zijn de kern van de schepping,  

geboren uit die Goddelijke Liefde kracht. 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-God werkt en leeft in de schepping 
 

-In miljoenen vormen openbaarde 
God Zich en  

al die openbaringen 
vertegenwoordigen 

Zijn eigen leven. 
 

-Het is de vonk van bezieling, 
die afstemming heeft op 

Zijn Goddelijk leven. 
 

Het ontstaan van het Heelal p.231 
 
 
 

 
 

1.3 Je kunt de Albron van Liefde zien in miljoenen vormen 
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Het belangrijkste doel van onze ziel is om  
terug te keren naar de Goddelijke Bron  

en de enige manier daarvoor,  
is ons bewustzijn te ontwikkelen door het geven  

van onvoorwaardelijke liefde  
aan alle levende wezens om ons heen.  

Wij hebben als mens een vrije wil.  
Dat betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn  

voor wat we doen. 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-In welke vorm het bezielende leven ook is,  
dat leven bezit die wil en die Goddelijke vonk, 

is zelfstandig en kan doen en laten wat het zelf wil. 
 

-Daarom zal het innerlijke leven opnieuw worden  
geboren, in duizenden levens overgaan en daarin  
ontwaken, wil het de Goddelijke Sferen bereiken. 

 
-De onzichtbare mens stuwt het stoffelijke wezen  
omhoog, gaat van het ene lichaam in het andere  

over en daardoor ontwaakt het zielenleven. 
 

Het ontstaan van het Heelal p.231 
 

 1.4 Elk mens heeft een eigen vrije wil en volgt zijn eigen pad 
van spirituele ontwikkeling 
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Kijken met liefde en respect naar 
de natuur en al het leven om je heen, 

is kijken in de ogen van de Goddelijke Albron. 
En het dienen van al dat leven zal  

je spirituele pad verlichten  
en je ziel ontwikkelen. 

 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 
 

-Wie Gods schepping op de natuurlijke  
wijze leert kennen, 

wie de natuurwetten voelt en beleeft, 
buigt zich diep voor al die eenvoud, 

al die onfeilbare wetten en ziet daarin het 
goddelijke doel. 

 
 

-Hij ziet en voelt dat het zo moet zijn, 
dat dit de ware 

werkelijkheid is. 
 

Het ontstaan van het Heelal p.266 
 

 
 1.5 Je kunt de Goddelijke Albron van Liefde voelen  

en beleven in de natuur 
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Het belangrijkste doel van je ziel is om terug  
te keren naar de Goddelijke Albron van Liefde 

en dat bereik je alleen door je bewustzijn te  
ontwikkelen en te leren om onvoorwaardelijke Liefde  

te geven aan alle levende  
wezens om je heen. 

En dat is precies wat Jezus bedoelde toen  
hij zei: “Heb uw naaste lief als uzelf.” 

 
 

-Wij, de menselijke wezens, zijn  
de kern van de schepping, geboren uit die  

Goddelijke kracht. 
 

-Dus kijken met liefde en respect naar het leven  
om je heen is kijken in de ogen van God. 
En het dienen van al dit leven zal je ziel 

en je eigen spirituele pad verlichten. 
 
 

-Wat voor religie of filosofie je ook volgt, 
dat maakt niets uit. 

Als je de weg van de liefde volgt, 
zal je ziel zijn weg naar Huis vinden. 

 
Het Genootschap Hemelse Wijsheden 

 1.6 Door met Liefde en respect naar het leven om je heen te 
kijken opent je Ziel zich voor het Goddelijk Licht 
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Les 2. Er is geen dood, er is alleen maar evolutie 
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Er is geen dood, er is alleen maar evolutie.   
De Goddelijke wetten van Vader- en Moederschap,  

en Reïncarnatie en de wetten van Karma en Oorzaak  
en Gevolg voeren de mens terug naar de Bron.  
Daarvoor krijgt de mens steeds nieuwe levens. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 
 

-Het einde van één leven is het  
betreden van het volgende. 

Dat moet het kind  
van de aarde weten. 

 
 

-Heb geen angst meer voor uw  
dood, heb hem als ‘wet’ lief,  

gij gaat verder! 
De Kosmologie1 p.134 

 
 

-Maar weet dat het uw innerlijk leven is, 
zoals u denkt en voelt en liefde bezit. 

-Liefde, mijn broeder, liefde te bezitten, 
is licht en geluk aan deze zijde. 

Zij die terugkeerden uit de dood p.128  
2.1 Er is geen dood. Ziel en geest gaan verder 
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In de cyclus van leven en dood is het sterven een  
natuurlijke overgang naar de volgende fase van  

de ontwikkeling van onze ziel. 
Het is niet nodig om bang te zijn voor de dood.  

Alleen ons lichaam sterft. 
Jijzelf, je ziel, je persoonlijkheid verlaat het  

lichaam en gaat als geest verder.  
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-De menselijke dood, hoe onwaarschijnlijk ook, 

voert het leven tot God terug. 
De Kosmologie 2 p.240-241 

 
-Alles wat nu God is, leefde vóór de Schepping in een  

wereld van stilte en rust, onzichtbaar, want er was nog  
geen bewust stoffelijk leven te zien. 

Maar daaruit zijn wij als mens, het dierenrijk, 
Moeder natuur tot het leven gekomen. 

De Kosmologie1 p.18 
 

-De mens zal miljoenen malen moeten sterven,  
moeten leven en terugkeren, voordat hij afscheid  

neemt van Moeder Aarde.  
 De Kosmologie 2 p.240-241 

 
-Dát zijn de Goddelijke wetten voor de  

‘Universiteit van Christus’  
De Kosmologie 2 p.240-241 

 
2.2 De cyclus van leven en dood voert het leven  

terug naar de Goddelijke Albron 
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Alle mensen zijn kinderen van God en keren  

vroeg of laat allemaal terug naar de  
Hemelse Sferen van Licht en hier gaan  

ze verder met hun ontwikkeling  
op hun weg terug naar de Goddelijke Albron.  

De Kosmische wetten zijn rechtvaardig.   
Eeuwige verdoemdheid bestaat dus niet en  

God straft ook niet. 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 
 

-Het overgaan is de geboorte van de geest in 
de sferen, zoals het kind op aarde geboren wordt. 

Maar de geest heeft bij zijn geboorte 
meer hulp nodig dan het kind. 

 
-De geestelijke dokter heeft al zijn krachten 

daarbij nodig en  gebruikt tevens die van 
anderen om de stervenden te halen. 

 
-Ook kunnen de gedachten van de 

achterblijvenden hen helpen om gemakkelijker 
van hun lichaam los te komen. 

 
Een Blik in het Hiernamaals p. 92,93,94 

 2.3 Doodgaan is de geboorte van de geest in de  
astrale sferen 
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De ziel verlaat het lichaam en wordt aangetrokken  
door die astrale sfeer, die past bij het niveau van  

bewustzijn, dat die ziel in al zijn aardse levens  
heeft bereikt. 

Is de ziel nog niet klaar op Aarde, dan wordt deze  
aangetrokken door de astrale Wereld van het  

Onbewuste voor een nieuwe reïncarnatie. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Het levenskoord verbindt beide lichamen en 

houdt de geest in myriaden draden omwikkeld. 
Het is een zacht fluïdum, waarin het geesteslichaam leeft. 

-Het is te ontwikkelen door het gevoel in de geest  
af te stemmen.  

Een Blik in het Hiernamaals p.26 
 

-Wat zou het een droevig bestaan voor het leven zijn  
wanneer het eeuwig op aarde zou moeten blijven. 

Nogmaals, mens, verheug u dat gij daar mag sterven,  
er wacht u hoger geluk,  hogere liefde en zaligheid  

aan deze zijde! Een Blik in het Hiernamaals p.330 
 

-Er is geen sterven.  
U maakt zich als geestelijke persoonlijkheid vrij van  

uw lichaam en u gaat naareen nieuwe geboorte, 
 of u gaat regelrecht door naar de  

sferen van licht.  
Vraag en Antwoord deel 5 p.244    

2.4 De geest maakt zich vrij van het stoffelijk lichaam 
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Uw doden leven.  

U zult ze later weer terugzien. 
Wees daarom niet bang voor de dood.  

Hoe verdrietig het afscheid ook is,  
de ziel gaat verder en vroeg of laat 

zie je elkaar weer terug in de 
Sferen van Licht. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-Uw doden leven! 
Zij leven aan onze zijde, in het land 

van eeuwige liefde en eeuwige vrede. 
 

-Gij moet hen niet tegenhouden in hun 
evolutie naar de hogere sferen,  

want die kunnen zij niet bereiken  
wanneer zij steeds naar de aarde worden  

getrokken door de achtergeblevenen  
die hen blijven betreuren. 

 
-Daarom moet gij aan hen denken als aan 
dierbaren, die gij weliswaar verloren hebt, 

maar die gij later weer zult terugzien. 
Een Blik in het Hiernamaals p.214 

  
2.5 Uw doden leven. Ooit zult u ze later weer terugzien 
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Een kind dat de Aarde op jonge leeftijd verlaat,  

wordt opgevangen in de Sferen van Licht en liefdevol  
verzorgd door een geestelijke moeder.  

Deze ziel had de ervaring van dit stukje leven en  
de overgang nodig, om weer verder  

te kunnen in de Sferen van Licht 
 

Bron: De boeken van Jozef Rulof                                                                                    
-Het kind dat vroeg de aarde verlaat, bevindt 

zich in een kosmische begenadiging.  
Geestelijke gaven p.200 

 
-De ziel heeft deze vroege dood en deze overgang naar  
het astrale leven te beleven en zelfs in eigen handen. 

Dit houdt verband met het oorzaak en gevolg van die ziel.  
Zij heeft nu iets op aarde beleefd en keert terug naar  

de sferen van licht. Geestelijke gaven p.200, 201 
 

-Een kind, dat het aardse leven op jonge leeftijd verlaat,  
wordt aan deze zijde door een geestelijke moeder  

opgenomen en liefderijk verzorgd, zoals een aardse  
moeder het niet zou kunnen. (Geestelijke gaven p.200) 

 
-De geestelijke moeder neemt het geestelijke leven van  

de aarde in haar stralende armen, drukt het 
aan haar hart en voert het naar de sferen van licht. 

Geestelijke Gaven p.201 2.6 Een kind dat de Aarde verlaat wordt liefdevol 
opgevangen in de Sferen van Licht 
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Is de ziel nog niet klaar op Aarde, dan wordt deze  

na het verlaten van het lichaam, aangetrokken door  
de astrale Wereld van het Onbewuste.  

In deze wereld verblijft de ziel in een soort  
meditatieve slaaptoestand, tot de tijd dat deze  

weer wordt aangetrokken voor een nieuw leven  
op Aarde. 

 
Bron: De boeken van Jozef Rulof 

-Moet deze ziel echter nogmaals naar de aarde  
terugkeren om iets goed te maken of te beleven,  

dan trekt de “Wereld van het Onbewuste”  
dit zieleleven aan. 

 
-Deze wereld is voor de ziel om uit te rusten en zich  

gereed te maken voor de nieuwe geboorte.  
De ziel daalt  nu tot het vonkstadium af, dat is tot het ogenblik  

van het ontwaken, toen de schepping een aanvang nam. 
 

-Als vonk Gods kan de ziel in het moeder organisme  
afdalen, waarna het groeiings proces kan beginnen. 

-Als volwassen bewustzijn kan de ziel niet in het  
moederlichaam afdalen omdat de ziel de vrucht  

dan dooddrukt, daar er thans te veel bezieling is. 
 

-De ziel als vonk wordt nu in de moeder  
wakker, waarna het groeiings-proces begint.                                                                                                                                            

Geestelijke Gaven p.200, 201 2.7 Een Ziel die nog moet reïncarneren, wacht in 
de “Wereld van het Onbewuste” op een nieuw leven 
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Er is geen dood, er is alleen maar evolutie.  

De Goddelijke wetten van Vader- en Moederschap en 
Reïncarnatie en de wetten van Karma en  

Oorzaak en Gevolg voeren de mens terug naar de Bron.  
Voor deze evolutie krijgt de mens steeds nieuwe levens. 

Het leven is heilig. Mensen, dieren, natuur, planeten. 
Alles is uit de Goddelijke Bron geboren.  

Ons hele universum is een zichtbare manifestatie van  
dat, wat wij mensen “God” noemen. 

 
-In de cyclus van leven en dood is het sterven  

een natuurlijke overgang naar de volgende fase  
van de ontwikkeling van onze ziel. 

 
-Het is niet nodig om bang te zijn voor de dood.  

Alleen ons lichaam sterft.  
Jijzelf, je ziel, je persoonlijkheid verlaat het lichaam  

en gaat als geest verder.  
Ons lichaam, dat ons gediend heeft gedurende dit leven,  

geven we terug aan Moeder Aarde.  
 

-Bij het sterven wordt de ziel vaak opgehaald door  
bekenden uit de sferen van Licht. 

 
-Is de ziel klaar met zijn ontwikkeling op Aarde,  

dan wordt deze aangetrokken door die astrale sfeer  
die past bij het niveau van bewustzijn dat die ziel in  

al zijn aardse levens heeft bereikt.   
2.8 Er is geen dood, er is alleen maar evolutie 
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Alle mensen zijn uit de Goddelijke Albron van Liefde  

geboren en keren vroeg of laat allemaal terug   
naar de Hemelse Sferen van Licht  

en hier gaan ze verder met hun ontwikkeling  
op hun weg terug naar de Goddelijke Albron. 

Elke ziel volgt zijn eigen spirituele ontwikkelingspad. 
 

De Kosmische wetten zijn rechtvaardig.  
Voor eeuwig verdoemd bestaat dus niet en  

God straft ook niet. 
Maar… de mens heeft wel een vrije wil gekregen en  
is daarom verantwoordelijk voor zijn eigen daden! 

 
Moeder Aarde is een belangrijke leerschool.  

Alle fouten die ooit in vorige aardse levens zijn begaan  
moeten eerst worden goedgemaakt.  

Dit zijn belangrijke lessen, waar de ziel van leert 
en dan weer verder kan met zijn evolutie.  

 
Welke religie of stroming je ook volgt, dat maakt  

niet uit. Als je de weg van de Liefde volgt, zal je ziel  
zijn weg naar Huis vinden. 

Wees daarom niet bang voor de dood.  
Hoe verdrietig het afscheid ook is.  

De ziel gaat verder en vroeg of laat zie je elkaar weer  
terug in de sferen van licht.  

Het studie Genootschap Hemelse Wijsheden 
 

Zie ook de boeken:   Zij die terugkeerden uit de Dood 
                                                      Een Blik in het Hiernamaals 

2.9 Elke mens volgt zijn eigen spirituele ontwikkelings pad op 
weg naar de Goddelijke Albron 
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Les 3. De Goddelijke kringloop van de mens 
 

 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljarden jaren geleden is ons Universum uit de Albron,  
de Goddelijke Almoeder geboren. Het baringsproces van  
de Almoeder, kende zeven tijdperken van ontwikkeling.  

In de laatste fase ontstaat er een enorme bol van Goddelijk 
geestelijke plasma, die uiteenscheurde en zich  

verspreidde in het universum.  
Deze plasma splitste zich in twee Goddelijke Basiskrachten:  
het uitdijende Moederschap en het scheppende Vaderschap. 

Hieruit werd het universum en al het leven geboren, dat 
vervolgens begon te evolueren. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-En nu had elke vonk… élke vonk die uit die Albron kwam en  
die nog niet was te zien, die gaat zich vergeestelijken,  

verstoffelijken en moet naar het bewuste Goddelijke Al terug. 
-Dat bent u, dat zijn wij, dat zijn de bloemen, dat zijn de wateren,  

dat is het dier. Al dat leven gaat naar God terug móét tot God  
terug, anders stort dat heelalbestaan in. Lez.1 p.439 

 
-Aldus, André, sterven en geboren worden, overgaan en het 

terugkeren tot de goddelijke bron, geldt voor al deze  
ontzaglijke lichamen, maar ook voor het kleinste insect  
dat men op aarde kent. Het Ontstaan van het Heelal p.136 

 
-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 overwonnen. Wij keren tot God terug om Hem daar, in  
het Goddelijke ‘Al’, te vertegenwoordigen, want wij zijn Goden!  

Vraag en Antwoord deel 1 p.70) 
3.1 Al het leven is uit de Almoeder geboren en moet evolueren 

om terug te keren 
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Wij mensen zijn als vonk van Gods leven uit de Albron  
geboren en het is de bedoeling dat wij ons bewustzijn  
zodanig ontwikkelen dat wij uiteindelijk weer terug  

kunnen keren in het bewuste Goddelijk Al. 
Om dat bewustzijn te bereiken, moet de mens zich het hele 

universum en de Heilige kosmische wetten eigen maken. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-In het begin van de schepping heerste er duisternis.  

Die duisternis was in wezen energie en die energie is God. 
-Onzichtbare energie dus, die zich verdichtte in zonnen,  

sterren en planeten en zich openbaarde in mensen  
en dieren. Het Ontstaan van het Heelal p. 265 

 
-Toen God Zichzelf deelde, Zichzelf wegschonk, Zich  

in miljoenen deeltjes splitste, waaruit wij mensen  
groeiden, geschiedde dit met een vast doel. 

-God wilde, dat wij, Zijn Leven, de ene evolutie na  
de andere zouden volgen, graad na graad zouden  

beleven om ons Zijn heilige wetten eigen te maken. 
-Zijn wil was het dat we ons van heel Zijn schepping  

bewust zouden worden.  
Volkeren der Aarde p.13 

 
-We hebben als mens een Goddelijke kringloop 

 te aanvaarden. Lezingen deel 2 p.70 3.2 Voor het hoogste bewustzijn moet de mens zich het hele 
universum en de Heilige kosmische wetten  

eigen maken 
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De mens staat centraal in het Goddelijk evolutieplan. 
Om dit te kunnen begrijpen en te herkennen in ons  
dagelijks leven, is het nodig om de oorsprong en het  

ontstaan van Alles te leren kennen. 
De mens als Goddelijke vonk moet Goddelijk bewustzijn 
ontwikkelen, door zich het Universum eigen te maken,  

zichtbaar en onzichtbaar. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Om ons dit mogelijk te maken schiep Hij ons,  

man en vrouw, naar Zijn beeld.  
-In de man en de vrouw legde Hij Zijn Goddelijke kern,  

Zijn eigen afstemming, Zijn Goddelijk gevoel. 
-In hun handen legde Hij Zijn heelal, het stoffelijke en  

astrale universum. REV-volkeren p.13 
 

-God schiep dus voor de mens het heelal, schiep sterren en  
planeten, maar schiep de mens naar Zijn evenbeeld.  

Het Ontstaan van het Heelal p.82 
 

-God wilde dat wij door Zijn afstemming als God zouden  
worden, bewust in het universum zouden overgaan en ons  

dat eigen zouden maken. 
-Een vonk Gods is het dier op aarde, ook een stuk steen,  

een stuk ijzer, doch wij zijn de bewúste, bezíelende wezens  
die dit Godsgeschenk ontvingen. 
Het Ontstaan van het Heelal p.210 

3.3 Alles is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren. 
Alleen de menselijke Ziel is Goddelijk bewust 
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De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn,  

is vrouwelijke en mannelijke.  
De Kosmische basiswetten van Uitdijing en Schepping  

ofwel Moederschap en Vaderschap en de wet van  
Reïncarnatie sturen de evolutie van de mens en al het leven.  
Deze wetmatigheden zien we in het hele universum en ook  

in alles direct om ons heen terug. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-God gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte.  

Dat kreeg de mens voor niets.  
-Dat is de Goddelijke kern voor de mens, voor het dier,  

voor het leven in Moeder Natuur. 
 Lezingen deel 2 p.458 

 
-Al deze wetten behoren u toe.  Ze leven onder uw  
menselijke hart. Maar gij hebt ze u eigen te maken.  

-En dat wordt uw bewustzijn. Dat wordt uw vader- en moederschap.  
-Wij als mens maken ons het gevoelsleven van de ‘Almoeder’ eigen! 

En dat is álles!  
De Kosmologie deel 1 p.176) 

-Dat het vader- en moederschap voor de ruimte en voor al het leven 
de essentiële bron is waardoor gij evolueert, moet gij aanvaarden. 

Lezingen deel 1 p.452 
 

-De schepping is Goddelijk heilig. De scheppingsdaad, de 
vermenigvuldiging voor mens, voor man en vrouw is 

 Goddelijk rein.  Lezingen deel 2 p.247 

3.4 De Kosmische wetten van Vader- en Moederschap en 
Reïncarnatie sturen de evolutie van de mens  

en al het leven 
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Als de mens voelt dat alles in essentie Goddelijk is,  

zal hem dat diep ontroeren en dat is Liefde.  
Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit  
is de liefde kracht, die wij allen eens zullen bezitten. 

Dan zijn wij zelf, lichtgevende wezens, zoals het heelal  
is en zullen wij zijn als God! 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

 
-Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud, 

 want God is eenvoud en liefde. Wanneer de mens dat voelt,  
zal het hem heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde. 

-Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is  
liefde kracht, niets dan liefde kracht, een kracht die  

wij allen eens zullen bezitten. 
-Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals  

het heelal is en zullen wij zijn als God.  
Het Ontstaan van het Heelal p.103 

 
-Wij die aan gene zijde leven, hebben de boodschap van  

Christus leren kennen en begrijpen en aanvaarden  
dat de gehele kosmos bewoond is. 

Wij hebben geleerd dat wij als God zijn en bewust  
daarin overgaan. Dit moet gij u eigen maken. 

-Heb elkander lief, zoals gij uzelf liefhebt. Zie omhoog, 
 het hemelse geluk wacht u. Aan u dit te verdienen,  

dit alles eigen te maken.  
Het Ontstaan van het Heelal p.393 3.5 Alles trilt van LIEFDE en straalt als een Zon en  

dat is LIEFDEKRACHT 
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Miljarden jaren geleden is ons Universum uit  
de Albron, de Goddelijke Almoeder geboren. 

Bij deze “oerknal” verdeelde deze energie zich en  
hieruit ontstonden sterren en planeten, waarop  

de mens en al het leven als cellen-leven uit  
de Godsvonken ontstonden en begon te evolueren. 

 
-Het zichtbare Universum om ons heen: mensen, dieren,  

natuur, water, rotsen, sterren en planeten, is een stoffelijke 
manifestatie van die enorme Intelligentie die wij mensen  

God noemen. Daarnaast is er ook nog het astrale,  
onzichtbare Universum. Dit alles is God! 

 
-Wij mensen zijn als vonk van Gods leven uit de Albron  

geboren en het is de bedoeling dat wij ons zodanig ontwikkelen  
dat wij uiteindelijk weer terug kunnen  

keren in het Goddelijk Al. 
Hiervoor heeft God voor de mens het Universum geschapen. 

De mens als Goddelijke vonk moet zich ontwikkelen en  
zich het Universum, zichtbaar en onzichtbaar eigen maken. 

 
-Dat kan alleen door evolutie, zowel op stoffelijk  

alsook op geestelijk niveau.  
Ten behoeve van dit evolutieproces reïncarneert de  

menselijke ziel steeds weer in nieuwe  
lichamen en nieuwe levens.  

 
Het Genootschap Hemelse Wijsheden 

 
3.6 Eens zullen wij zelf Goddelijk bewuste, schitterende 

lichtgevende wezens zijn 
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Het Goddelijke evolutieplan is een ordelijk plan en  

wordt op natuurlijke harmonische wijze  
aangestuurd door miljoenen levenswetten.  

Deze levenswetten zien we  
ook hier op Aarde gewoon weer in alles terug. 

De belangrijkste Kosmische Wetten voor de mens zijn  
de Wetten van Vader- en Moederschap en de Wet van 
Reïncarnatie. Deze wetten sturen de menselijke Ziel  

door het evolutieproces. 
 

-De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn,  
is vrouwelijke en mannelijke, uitdijing en schepping.   

Deze wetmatigheden zien we in alles terug.  
Ook ons universum, het uitdijende heelal, is alleen maar  

Vader- en Moederschap, schepping en uitdijing, evolutie en  
zal uiteindelijk terugkeren in het Goddelijk Al. 

 
-De mens staat centraal in het Goddelijk evolutieplan. 

Om dit te kunnen begrijpen en te herkennen in ons  
dagelijks leven, is het nodig om de oorsprong van  

alles te leren kennen. 
 

-Deze les met Hemelse Wijsheden is ontleend aan de  
boeken van de mysticus Jozef Rulof en laat je zien wie je  

werkelijk bent; een Goddelijk kind dat zijn eigen spirituele  
pad volgt, terug naar de Goddelijke bron.  
Het Studie Genootschap Hemelse Wijsheden 

 
3.7 Miljoenen levenswetten sturen op harmonische wijze de 

evolutie van de ziel 
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Les 4. De Kosmische wetten van Vader- en Moederschap sturen de evolutie  
van Mens en Universum 
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Miljarden jaren geleden is ons universum uit de  

Goddelijke Albron geboren door werking van de Almoeder.  
Deze werking manifesteerde zich als een veranderende aura, 

verdeeld over zeven tijdsvakken. 
Deze zeven fasen vinden we nu nog steeds terug in  

alles wat zich in het universum ontwikkelt. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-U ziet, mijn broeders, dat de ‘Albron’ als Moeder zich  

opent en aan baring begint. 
-Deze ‘Al-aura’ zal dus deze ruimte vullen en dat is  

dan het ‘Almoederlijke-Lichaam’.  
Maar door het vader- en moederschap zal zich  

dit leven uitdijend verdichten.  
Aldus, de ‘Albron’ is ‘Moeder’! De Kosmologie deel 1 p.21,22 

 
-Ik heb u laten zien dat toen de Albron, de Almoeder  

zich ging manifesteren die aura de ruimte in zweefde;  
dat waren zeven tijdperken, zeven overgangen,  

telkens weer ging die aura veranderen. 
 

-En die tijdperken zien wij nu voor al het leven, 
het bestaande waartoe gij behoort, die zien wij terug.  

Wij kennen op aarde bijvoorbeeld de zeven graden voor de slaap,  
de zeven ‘maanden’ voor het kind volgens de natuur.  

U berekent het in maanden, maar er zijn zeven tijdperken  
voordat het kind volkomen volwassen is in de moeder,  

dat zijn zeven graden. Lezingen deel 1 p.483 
 

 
4.1 Het Heelal is uit de Almoeder geboren  
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Uit de aura van de Almoeder werden twee Goddelijke 
basiskrachten geboren: het Moederschap-de uitdijende  
kracht en het Vaderschap-het scheppende vermogen. 

Het Moederschap vormde in het universum een bol van  
verdichte geestelijke energie waaruit het leven en  

de eerste planeet geboren werden. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-De moeder, de Almoeder is aan haar baringsproces begonnen. Er 

komt aura en die aura verbindt zich, verspreidt zich door deze 
onmetelijkheid. Dat is het lichaam, het organisme voor de Almoeder 

waaruit God geboren is, 
 waaruit de Vader is ontstaan. Lezingen 1 p.457 

 
-Ik zie thans dat de ‘astrale kosmos de stoffelijke’ heeft geschapen. 

En dat gebeuren vertegenwoordigt God als ‘Moeder’!  
Het leven ging vanuit het Moederschap tot het  

scheppende vermogen. De Kosmologie deel 1 p.101,102 
 

-De Almoeder splitste zich, de Almoeder baarde om vader  
te worden. Wat doet de moeder? Wat gebeurt er als het  
kind ontwaakt? Maar dat baren is scheppen geworden!  

Lezingen1 p.472 
 

-Nu zullen wij aanstonds zien dat dit hele ganse, onmetelijke, 
oneindige universum niets meer is dan een vader en een moeder.  

En dat is alles. En u zult zien hoe eenvoudig eigenlijk alles is 
wanneer u dat beginstadium maar kent. Lezingen 2 p.44 4.2 De Almoeder baarde de twee Goddelijke Basiskrachten: 

Moederschap en Vaderschap 
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Alles in ons universum, zichtbaar en onzichtbaar, is van 
oorsprong opgebouwd uit Goddelijke Energie.  

Deze manifesteert zich door twee Kosmische Basiskrachten,  
twee Kosmische wetten. Beide krachten vinden we in  

alles terug. Alles is in essentie energie.  
Moederschap en Vaderschap. Baring en Schepping.  

Uitdijing en Verdichting. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Toen God het heelal schiep, was er alleen bezieling.  

Het eerste dat uit dat alles tevoorschijn trad, waren de sterren  
en planeten, de zonnestelsels en duizenden andere lichamen.  

Daarna de mens en dit wezen zou het vermogen bezitten  
te scheppen. Het ontstaan van het Heelal p.209-211 

 
-Wij weten nu, dat ook de ruimte een gewaad heeft en dat dit  

gewaad schept en baart, dat het uitdijen is voor dit leven  
als plasma. De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.216 

 
-Maar de mens heeft deze wetten te aanvaarden,  

ruimte en mens zijn één.  
Het uitdijende heelal zien wij in het nietigste insect terug.  

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.219 
 

-Dit ganse universum nu, mijn broeders, is eigenlijk  
slechts twee wetten. Dit ontzagwekkende geheel kunt ge  
overzien, indien u het vader- en moederschap volgt en  

aanvaarden wilt. Méér is er niet! De Kosmologie deel 1 p.106) 4.3 De Kosmische Basiswetten van Moederschap en 
Vaderschap laten het Heelal en al het leven uitdijen 
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Uitdijing en evolutie vinden we in ons dagelijks  
leven op Aarde in alles terug. Ook de menselijke ziel,  
als Goddelijke vonk, moet uitdijen, moet evolueren en  

zich de Goddelijke Levenswetten eigen te maken.  
Door het maatschappelijk leven en door vader- en moederschap 
kan de ziel zich ontwikkelen en krijgt uiteindelijk afstemming  

op de eerste Hemelse Sfeer. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Juist door het huwelijk, en het maatschappelijke leven en bestaan, 

kan de mens zich de ruimtelijke levenswetten eigen maken en is  
voor de ontwaking van zijn Goddelijke afstemming.  

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.182-186 
 

-Wanneer man en vrouw willen dienen, krijgen zij afstemming  
op de eerste sfeer en eerst nu beleven wij óngekend geluk,  

thans is het huwelijk universeel én gereed voor het dragen van  
de levenswetten! De Kosmologie deel 5 p.203-205 

 
-De uitdijingswetten voeren ons tot de Goddelijke harmonie,  

de levensgraden tot al die goddelijke eigenschappen, 
 waarvan de liefde de hoogste is. 

-Aanvaard dit alles, het is Goddelijke waarheid!  
Al deze wetten behoren u toe. Ze leven onder uw menselijke hart. 
Maar gij hebt ze u eigen te maken. En dat wordt uw bewustzijn.  

Dat wordt uw vader- en moederschap.  
De Kosmologie deel 1 p.228 en p.176 

4.4 Door Vader- en Moederschap kan de Ziel zich op Aarde 
ontwikkelen 
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De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat  
onze Ziel steeds weer nieuwe lichamen, nieuwe levens, krijgt  

om te evolueren. Door liefde te geven aan het  
leven om ons heen verruimen wij ons bewustzijn, ons gevoel  

en het belangrijkste ons niveau van LIEFDE. 
Dat was ook de essentie van de boodschap die Christus  

op Aarde bracht: “Heb u naaste Lief als uzelf” 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Dat wil dus zeggen, dat de wedergeboorte een Goddelijke wet is.  

Een allesoverheersende wet wil zijn vóór het uitdijen,  
vóór het terugkeren tot God. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.213,214 
 

-Doordat ge telkens weer nieuwe lichamen kreeg, was uw leven 
gereed om de wedergeboorte te ondergaan. Moederschap, 

vaderschap, wedergeboorte; meer is er niet. 
 

-U bent gevoel, u bent leven.  
Dat alles is de Goddelijke kern in de mens. En nu dijt die kern uit. 

Zoals het universum uitdijde, zoals alles verruimt, verruimt de  
mens zich nu door zijn karakter, door zijn denken,  

door zijn voelen. Lezingen dl 2 p.477 
 

-God gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte.  
Dat kreeg de mens voor niets. Dat is de Goddelijke kern voor  

de mens, voor het dier, voor het leven in Moeder Natuur.  
Maar de mens zal zich nu die Godheid eigen maken,  

dat is nu het woord Lezingen deel 2 p.458 

4.5 De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat 
onze kan ziel steeds weer nieuwe levens krijgt om zich te 

ontwikkelen 
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Miljarden jaren geleden is ons universum uit de Goddelijke 
Albron geboren door werking van de Almoeder.  

In de laatste fase van deze werking ontstond er een enorme  
bol van trillend en sidderend goud licht, die op zeker moment  

uit elkaar barstte en zich als Goddelijk plasma verspreidde  
in het Universum. Vergelijkbaar met wat de Aardse  

wetenschap de Oerknal noemt. 
 

-De Goddelijke Energie manifesteerde zich door twee  
Kosmische Basiskrachten, twee Kosmische wetten. 

Beide krachten vinden we in alles terug. 
Alles is in essentie energie. Moederschap en Vaderschap.  

Baring en Schepping. Uitdijing en Verdichting. 
 

-Moeder Maan en Vader Zon waren de oorspronkelijke 
vertegenwoordigers van deze Goddelijke krachten en zijn 

nog steeds het middelpunt van de schepping en van het uitdijend 
Heelal, waar moederlijke planeten en vaderlijke zonnen  

baren en scheppen. 
 

-Dit proces van “Oerknal” en uitdijend Heelal werd door  
de mysticus Jozef Rulof al in de jaren ’30 uitvoerig beschreven 

in het boek “Het ontstaan van het Heelal”.  
Dit verklaart ook waarom juist ons zonnestelsel het middelpunt  

en startpunt van het uitdijend Heelal is.  
Iets dat de huidige wetenschap niet kan verklaren.  

 
                  Bron het boek: Het Ontstaan van het Heelal 4.6 Mens, Zon en Maan waren het begin van het uitdijende 

heelal 
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Les 5. Het Heilige Vader- en Moederschap in de oude Veda’s 
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Hemelse wijsheden beschrijven een unieke geestelijke 

wetenschap, een coherent stelsel van Kosmische  
wetmatigheden en feiten, dat de grondslag vormt van  

alles wat er is. 
Van oudsher heeft de mensheid via Hemelse meesters,  

soms aangeduid als engelen, kennis uit deze Bron  
mogen ontvangen. 

Zo zien we in oude spirituele stromingen  
zoals Advaita Vedanta, een Hindoeïstische stroming en  
in de filosofie van het oude Egypte en later in het vroege 
Christendom, al eenvoudige uitingen van basisprincipes  

van deze universele Geestelijke Wetenschap terug,  
zoals de Goddelijke Almoeder, de Kosmische Wetten van  

Vader- en Moederschap en Reïncarnatie.  
Het Vedische principe van Atman is Brahman duidt  

op de Goddelijkheid van de menselijke ziel. 
 

In de Vedische leer vinden we de Almoeder terug als Devi Mata,  
de Goddelijke moeder, de Bron van al het leven.  

Met het chanten en reciteren van de mantra  
wordt Devi Mata vereerd. 

 
Jaya Jaya 
Devi Mata  
Namaha 

 
“Eer aan de Goddelijk Moeder,  
vol overgave buig ik voor U” 

 

5.1 De Vedische Leer kent de Goddelijke moeder Devi,  
die vereerd wordt in de mantra Jaya Jaya Devi Mata 
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Het samenkomen van het vrouwelijke en  
het mannelijke zorgt hier op Aarde voor nieuw leven,  

zodat de Ziel zich verder kan ontwikkelen. 
In de oude Vedische literatuur van duizenden  

jaren voor onze jaartelling, werd het samenkomen van  
het Vrouwelijke en het Mannelijke als een Goddelijk  

en Heilig gebeuren omschreven, zoals in  
de Moola mantra zo mooi wordt verwoord. 

 
 
 

Om Sat Chit Ananda Parabrahma 
Purushot’hama Paramath’ma 

Sri Bagavati Sametha 
Sri Bagavate Namaha  
Hari Om Tat sat (4x) 

 
 
 

Betekenis mantra: 
Als het Goddelijke Moederschap (Sri Bagavatï) 

samenkomt met het Goddelijke Vaderschap (Sri Bagavate) en de 
ongemanifesteerde vrouwelijke energie zich met de manifesterende, 

scheppende, mannelijke energie verbindt, dan is daar Goddelijke 
gelukzaligheid (Ananda), 

grote Goddelijke bezieling (ParaBrahma, Purusha Utama) 
 

Refrein: Dat zijt gij o God (Hari om Tat sat) 
 
 
 

5.2 Het samenkomen van het Vrouwelijke en het Mannelijke 
is in de Veda’s Heilig 
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De Advaita Vedanta stroming gaat ervan uit 
dat de menselijke Ziel (Atman) één is met het alles  

omvattende Goddelijke (Brahman). 
In het Sanskriet, de taal van de Veda’s 
en andere heilige Indiase geschriften, 

betekent “Advaita” letterlijk “niet tweeheid” 
ofwel geen dualiteit. 

 
De Gayatri mantra is een oude mantra die het  
Goddelijke aanroept voor geluk en verlichting  

voor alle levende wezens. 
 

Ohm Bhur Buva Svaha 
Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasia Dhimahi 
Dyoyo Naha Prachodayat 

 
Vertaling: Ohm, in alle werelden: de aardse, de astrale en de hemelse. 

Mogen we mediteren op de luister van dat Heilige,  
dat ons allen verlicht. 

Moge al dit gouden licht ons begrijpen verhelderen 
en ons leiden op onze reis naar het Allerhoogste. 

 
Bron: Rigveda 

 
Betekenis: De mantra geeft een krachtige zuiverende energie en bidt  

voor vrede, geluk en verlichting voor alle levende wezens. 
 
 

5.3 In de Advaita Vedanta is er geen dualiteit tussen het 
Goddelijke en de menselijk Ziel 
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Een bekende Sanskriet uitspraak, die de oorsprong  
vindt in de Chandogya Upanishad is: ”Tat Tvam asi”. 

Daarin staat een verhaal dat handelt over de Goddelijkheid  
van de menselijke Ziel.  

In dat verhaal onderwijst de geleerde Udallaka zijn  
zoon Shvetaketu over het Goddelijk Brahman,  

dat de bron is van alle wezens: 
 

-Breng mij een vrucht van de Nyagrodhaboom 
en splijt deze open. 

Wat ziet gij? Kleine zaden heer. 
Splijt er een open. Wat ziet gij daar? 

In het geheel niets heer. 
 

-Waarlijk mijn zoon, uit dat ijle dat gij niet ziet 
rijst deze machtige boom op. 

Wat dat ijle is heeft de ganse wereld als haar ziel. 
 

-Dat is werkelijkheid.  Dat is de Atman. 
Dat zijt gij, o Shvetaketu. 

“Tat tvam asi” Bron: Oepanisjads p.42-43 
 

Soham Soham, 
Soham shivo Ham 

 
Vertaling: Ik ben Hem, Hij is mij 

Betekenis: De menselijke Ziel is Goddelijk;  
Atman is Brahman. 5.4 Al het leven is Goddelijk bezield: Tat tvam asi  

en de Soham mantra 
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Sri Ramakrishna (1836-1886) was een bekende  
Indiase Guru met een vernieuwde interpretatie  

van de Advaita Vedanta. 
Sri Sarada Devi (1853–1920, links op de foto) was zijn  

vrouw en spirituele partner. 
-Swami Vivekananda (1863-1902, rechts op de foto)  

was een belangrijke discipel. Hij zorgde ervoor dat de  
leer van Ramakrishna bekend werd. 

Ramakrishna leerde hen dat alle levende wezens  
een vorm van God zelf waren. Daarom kan  

dienstbaarheid aan God vorm worden gegeven  
door dienstbaarheid aan de mensheid. 

 
Hij benadrukte God-realisatie als het allerhoogste  

doel van alle levende wezens.  
Hij maakte onderscheid tussen Amaya en Maya.  

Amaya  (niet Maya) staat voor de donkere krachten,  
zoals kwaadheid, wreedheid, zelfzucht, die mensen  

op een laag bewustzijnsniveau houden en vasthouden  
in de cyclus van leven en dood.  
Deze moet de mens overwinnen. 

 
Vidaya maya daarentegen, staat voor spirituele deugden  
zoals, onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid, zuiverheid,  

liefde en toewijding, die de mens verheffen naar  
de hogere gebieden van bewustzijn.  

 
Hij leerde dat de Goddelijke Moeder en Brahman  

hetzelfde zijn. 

5.5 Sri Ramakrishna: ‘Dienstbaarheid aan de mensheid is 
dienstbaarheid aan God’ 
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De metafysicus en profeet Jozef Rulof (1898-1952)  

mocht samen met zijn meesters uittreden en  
de Hemelse werelden na de dood betreden.  

Hier had hij ook contact met Ramakrishna.  
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Ik zal aan Ramakrishna zeggen, dat ik U mocht leren kennen  
en dat zal ook hem gelukkig maken. Weet U, ‘Moeder’, hoe  

dat kind Uw leven liefhad? Hoe hij zichzelf voor de  
mensen heeft ingezet? De Kosmologie deel 2 p.12 

 
-Ramakrishna vond de wateren heilig, weet hij en kreeg hij van dat 
leven te horen, dat hij eerst nu kan begrijpen. Ja, mijn broeders uit 

het Oosten, jullie gingen diep, jullie wisten, dat wij uit de wateren zijn 
geboren, dat de wateren moederschap bezitten voor al het leven van 
God. Wat weet het nuchtere Westen af van deze ruimte? Niets. Het 

Westen denkt, dat het Oosten niets te betekenen heeft.  
Doch dat verandert! 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.48,49 
 

-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, was Ramakrishna verdronken.  

Vraag en Antwoord deel 1 p.292-295 
 

-André ziet Ramakrishna met zijn adept deze éénheid  
beleven, ook Vivekananda volgt zijn meester,  

nóg zijn zij één. De Kosmologie deel 2 p.272 
5.6 Jozef Rulof ontmoet Ramakrishna in de Sferen van Licht 
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Les 6. Het Moederschap van de mens is Kosmisch Heilig 
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Tijdens de zwangerschap ervaart de moeder  

de hoogste Goddelijke Wet.  
De moeder die in verwachting is en een kind zal baren,  

geeft een nieuw leven aan een Ziel en  
dient daarmee het Goddelijk Evolutieplan.  

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-Aanvaard onherroepelijk, dat God vóór alles ‘Moeder’ is.  
De ‘Almoeder’ is het waardoor ál het leven háár  

zelfstandigheid kreeg. De Kosmologiedeel 1 p.38 
 

-Moeder te zijn wil zeggen: álles bezitten, omdat het  
macro kosmische beeld, de Albron zich tijdens die korte tijd,  

die maanden, in de moeder manifesteert. Lezingen deel 1 p.84-8) 
 

-De man beleeft géén éénheid met God. De man kán die  
éénheid niet beleven. Dat is alléén mogelijk door het moederschap, 

omdat het moederschap de Goddelijke schepping bezit! 
-Daarom zijn moedertranen dieper dan die van de man!  
Wanneer de moeder schreit, schreit haar afstemming,  

schreit de ruimte, waarvan de man niets te beleven krijgt,  
omdat hij géén universeel contact beleeft,  

vrij is door zijn scheppend organisme.  
De Kosmologie deel 3 p.51 

 
-Als u een kind hebt mogen baren – weet het thans – is dit een  

hoger gaan voor het aardse leven; door te baren betreden  
de moeders een hogere levensgraad.  

Vraag en Antwoord 1 p.65 

 
6.1 Het Moederschap is Heilig 
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Iedere ziel zal de reine moederliefde leren kennen en  
zich daardoor verbonden voelen met het Goddelijk  

wonder van de schepping. 
Door dit Heilige Moederschap zal de ziel van de moeder  

zich ook extra ontwikkelen.  
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Dit is, opdat ieder de reine moederliefde zal leren kennen  

en om het wonder van God in al zijn diepte te kunnen  
beleven, het is het ontstaan van de schepping,  

maar als individueel leven. 
 

-De moeder beleeft dit wonder.  
In het moederlichaam is die eerste werking en het  

ontstaan van de schepping aanwezig. 
 

-Eenieder zal en móet moeder worden, dat bezielende  
levenis een man en een vrouw op aarde, is het scheppende  

en stuwende, het dienende leven. 
 

-Duizenden malen zullen deze wezens het mannelijke en  
vrouwelijke lichaam binnengaan. 

 
-Dat is, zoals ik zei, om te ontwaken, om het  

scheppingsplan te beleven. 
Het ontstaan van het Heelal p.290-291 

 6.2 Elke ziel, man of vrouw, zal het Heilige Moederschap 
ervaren 
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Verliefdheid en het uiteindelijk samenkomen van  
het mannelijke en het vrouwelijke en het aantrekken van  
een nieuwe ziel is de uitvoering van een Goddelijke wet  
en dient omgeven te zijn van oprechte zorg, respect en  

bovenal zuivere Liefde. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-De schepping is Goddelijk heilig.  

De scheppingsdaad, de vermenigvuldiging voor mens,  
voor man en vrouw is Goddelijk rein.Lezingen deel 2 p.247 

 
-Dat gebeuren is dus een kosmisch wonder, een kracht die  

deze verbinding versterkt, waarin beide wezens zijn opgenomen.  
Op hetzelfde ogenblik dus dat de vader of moeder zich  
daarop instelt, wordt het leven, de ziel, aangetrokken.  

De Kringloop van de Ziel p.313 
 

-Het vaderlijke ‘sperma’ is dus verdicht licht,  
direct uit de ‘Almoeder’ geboren, maar door de Zon  

als vader tot verdichting gebracht. 
Kosmologie deel 3 p.196 

 
-Dat elke cel, hoe dan ook, waar die cel ook leeft –  

kijkt u maar in de natuur, kijkt u maar naar een bloem,  
kijkt u maar naar het insectenleven, het dierlijke leven –  

al het leven is bezig om zich te evolueren;  
vader en moederschap.  

Lezingen deel 1 p.99  
6.3 Het geslachtwonder is een Kosmische Wet 
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Het vaderschap is ondergeschikt aan het moederschap  
en behoort het moederschap te dienen  

en dat is aanzienlijk meer dan het vervullen van  
de seksuele daad. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-Als man lopen wij naast de schepping, doch u ziet  
dat lichaam en ziel wetten vertegenwoordigen waarvan  

men op aarde nog niets weet. 
 

-Hiervoor moet de wetenschap nog ontwaken.  
De geestelijke wijsheid is de wetenschap van de aarde  

duizenden eeuwen vooruit.  
Spirituele Gaven p.331 

 
-Als je dat allemaal kent, voel je,  
dat het Goddelijke ‘IK’ ín je leeft,  

wij behoeven het alléén maar te verstoffelijken en te  
vergeestelijken, méér is er niet te beleven! 

 
-En door het vader- en moederschap komen wij zover! 

 
Dáárom, mijn Jeus, zijn wij vader én moeder,  

ook de organen zijn ín ons.  
De Kosmologie deel 4 p.111 

6.4 Het Vaderschap behoort het Moederschap te dienen 
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De Goddelijke Kracht is mannelijk en vrouwelijk.  
Dus ook de menselijke ziel,  

geboren uit de Goddelijke Albron,  
zal voor zijn ontwikkeling zowel het vaderschap alsook  

het moederschap moeten ervaren. 
Daarom zal elke ziel, in de vele levens die ontvangen worden, 
steeds wisselend zeven keer in een vrouwelijk lichaam worden 

geboren en daarna zeven keer in een mannelijk lichaam. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Ik ga voelen, dat ik een deel ben van God, maar nu volgt er,  
dat ik de Goddelijke levensbron als vader- en moederschap 

vertegenwoordigen moet. 
 

-Ik zal mens worden, maar ik ben een vonk van de  
Goddelijke zelfstandigheid, een deeltje van de Goddelijke 

eigenschappen, waardoor ik aanvaarden moet,  
dat de mens gelijk God is, dat de mens zich niet verdoemen kan, 

omdat hij die ‘Albron’ als stof, ziel, geest en persoonlijkheid,  
als vader en moeder verruimen zal. 

 
-Néén, mijn meester, wij zijn géén mensen meer,  

maar Goddelijke cellen.  
 

-Wij zijn Goddelijke embryo’s!  
Men zegt op aarde, dat wij mensen zijn,  

maar wie heeft ook dat woord uitgevonden? 
De kosmologie deel 2 p.204,205 6.5 De Goddelijke Levensbron is mannelijk en vrouwelijk en 

daarom ook onze ziel 
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De moeder die in verwachting is en een kind zal baren,  
geeft een nieuw leven aan een Ziel en dient daarmee het 
Goddelijk Evolutieplan.  Ook de ziel van de moeder zelf 

ontwikkelt zich door dit Heilige Moederschap. 
De Goddelijke Kracht is mannelijk en vrouwelijk.  
Dus ook de menselijke ziel, geboren uit Goddelijke  

Albron, zal voor zijn ontwikkeling zowel het vaderschap  
alsook het moederschap moeten ervaren. 

 
-Op deze wijze zal iedere ziel de reine moederliefde leren  

kennen en daardoor zich verbonden voelen met  
het Goddelijk wonder van de schepping. 

 
-Daarom zal elke ziel, in de vele levens die ontvangen worden,  
steeds wisselend zeven keer in een vrouwelijk lichaam worden 

geboren en daarna zeven keer in een mannelijk lichaam. 
-Het vaderschap is ondergeschikt aan het moederschap en  
dient het moederschap te dienen en dat is aanzienlijk meer  

dan het vervullen van de seksuele daad. 
 

-Verliefdheid en het uiteindelijk samenkomen van het mannelijke  
en het vrouwelijke en het aantrekken van een nieuwe ziel is de 

uitvoering van een Goddelijke wet en dient omgeven te zijn  
van oprechte zorg, respect en bovenal zuivere Liefde.  

Helaas zien we in onze huidige wereld nog vaak een heel  
ander beeld: onderdrukking en misbruik van de vrouw,  

hartstocht en grove seksualiteit. 
Het Genootschap Hemelse Wijsheden 

6.6 De zwangere moeder ervaart de hoogste  
Goddelijke wet 
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Les 7. Het ontroerende “wonder” van de zwangerschap 
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Op het moment dat de mannelijke zaadcel en  

de vrouwelijke eicel samensmelten, wordt een nieuwe  
ziel aangetrokken, die indaalt in de bevruchte eicel.  

Dit nieuwe kind, deze ziel, heeft overigens al vele levens gehad 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Dat gebeuren is dus een kosmisch wonder, een kracht die deze 

verbinding versterkt, waarin beide wezens zijn opgenomen.  
Op hetzelfde ogenblik dus dat de vader of moeder zich  
daarop instelt, wordt het leven, de ziel, aangetrokken. 

De Kringloop der Ziel p.313 
 

-Wanneer de mensen op aarde zich verbinden, dàn André,  
beleven zij het ‘scheppingsplan’, hierin is niets veranderd. 

 
-Een duizendste van het mannelijke zaad, de kracht die  

dit organisme bezit, is voldoende dit ontzaglijke wonder tot  
stand te brengen. Dit beseft en voelt de mens niet, dit  

geschiedt in onbewuste toestand, omdat de mens zijn eigen  
leven, zijn dood en geboren worden en het heelal niet kent. 

Het Ontstaan van het Heelal p.251 
 

-En dan blijkt het dat het vader- en moederschap,  
uw vrouw-zijn en man-zijn, uw moederlijke kracht,  

uw scheppend vermogen het allerheiligste is  
dat gij als mens in uw handen bezit en  
dat zo minderwaardig wordt beleefd.  

Lezingen deel 1 p.53 
7.1 Wanneer wordt de ziel van het kindje aangetrokken? 
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Voordat deze ziel aangetrokken werd, 
verbleef deze in de Wereld van het Onbewuste. 

Hier werd alle informatie van vorige levens uit het  
dag-bewustzijn van die ziel gewist. 

Alleen het karakter en de persoonlijkheid en aspecten als  
aanleg en talent, die in vorige levens zijn opgebouwd,  

worden meegenomen naar het nieuwe leven. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Moet deze ziel echter nogmaals naar de aarde terugkeren  
om iets goed te maken of te beleven, dan trekt de wereld  

van het onbewuste dit zieleleven aan. 
Deze wereld is voor de ziel om uit te rusten en zich  

gereed te maken voor de nieuwe geboorte. 
 

-De ziel daalt nu tot het vonkstadium af,  
dat is tot het ogenblik van het ontwaken,  

toen de schepping een aanvang nam. 
 

-Als vonk Gods kan de ziel in het moederorganisme afdalen,  
waarna het groeiingsproces kan beginnen. 

Als volwassen bewustzijn kan de ziel niet in het  
moederlichaam afdalen omdat de ziel de vrucht dooddrukt,  

daar er thans té veel bezieling is. 
 

-De ziel als vonk wordt nu in de moeder wakker,  
waarna het groeiingsproces begint.  

Geestelijke Gaven p.200, 201 
 7.2 Waar komt de ziel van het kindje vandaan? 
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De Goddelijke Almoeder doorliep zeven ontwikkelingsfasen, 
voordat de basiskrachten van het universum met een soort 

oerknal werden geboren.  
Deze zeven fasen van ontwikkeling zien we ook nu nog 

 in alles in ons universum terug.  
Ook bij zwangerschap doorloopt de foetus in de baarmoeder 
zeven ontwikkelingsfasen, alvorens het kindje wordt geboren. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-In het embryo, dat kleine nietige vruchtje,  
dat in het moederlichaam is en het kind wordt,  

ligt toch reeds in dat stadium de gehele schepping vast. 
 

-De geleerden op aarde zijn reeds zover, dat zij het  
menselijke visstadium erin terugzien. Maar wij zien meer.  

Wij zien daarin alle tijdperken die de planeet aarde heeft beleefd,  
het planetenstelsel, het universum dus,  

maar tevens al die vorige overgangen die het  
menselijke wezen heeft afgelegd.  

Het Ontstaan van het Heelal p.381-382 
 

-Thans zullen wij zien, dat het embryo noch vaderlijk noch  
moederlijk is, doch ook het vader- en moederschap krijgt die 

Goddelijke zelfstandigheid te beleven.  
En dat wil dus zeggen, mijn meester, dat het vaderschap zich  

van het moederschap  zal scheiden, zich zal splitsen,  
omdat wij dit proces tevens voor de ‘Albron’ als moeder  

mochten waarnemen.  
Dat zijn de levenswetten!  

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.140 
7.3 Evenals de Goddelijke Almoeder doorloopt de menselijke 

foetus zeven ontwikkelingsfasen 
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De gevoelskracht van een ziel is opgebouwd in de  
vele levens die zijn beleefd.  

Als een ziel nog maar net is ingedaald,  
is de gevoelskracht nog niet op volle sterkte. 

Dat hoort ook zo, want een ziel met gevoelskracht op  
volle sterkte zou de tere vrucht in de moeder  

kunnen beschadigen of zelfs doden. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-De substantie in de geest vertegenwoordigt de werkelijkheid  

van de stof, omdat God al het leven zo geschapen heeft.  
Hij heeft het voorzien van ziel, leven en  

geest, dat zijn de drie fundamenten. 
-De ziel is de Goddelijke kern, het leven is de Albron.  

En dat leven verruimen wij, vergeestelijken wij  
en verstoffelijken.Lezingen deel 1 p.346-347 

 
-De directe bewustwording aanvaardt het embryo tussen  

de derde en vierde maand. De ouders hebben op het ogenblik  
van instellen verbinding met het heelal, dus met deze wereld,  

en die verbinding kan alleen door bruut geweld worden  
verbroken en is een geestelijke moord.  

De Kringloop der Ziel p.313-314 
 

-Dan zal ik u even laten zien: de mens is licht, de mens is leven,  
de mens is vader- en moederschap, de mens is ziel en geest,  

maar de mens is ook gevoel. En dat is het gevoel van  
de Almoeder. En gevoel is stuwing, is bezieling, is ook  
baring, dat is ook de Albron in ons. Lezingen deel 2 p.30 

7.4 De ziel stuwt het nieuwe leven in de moeder tot 
ontwikkeling 
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Tussen de derde en vierde maand is de gevoelskracht en  
de hersenfunctie van het ongeboren kind zo ver ontwikkeld,  
dat het zich merkbaar met het gevoelsleven van de moeder  

kan verbinden. Deze verbinding is heel bijzonder.  
De moeder voelt het kind en niet alleen fysiek,  

maar ook geestelijk.  
Bepaalde eigenschappen van het kind kunnen zich dan 

manifesteren in het gedrag van de moeder. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Wanneer de moeder in blijde verwachting is,  

is er een verbinding tot stand gekomen met een  
ander wezen, een andere gevoelskracht.  

 
-Deze verbinding duurt negen maanden.  

Zij verkeert dus in een verhoogde geestelijke kracht door het wezen 
dat zij draagt. Wanneer deze kracht die in haar ligt in de geest 
afstemming vindt, komt de moeder in een verhoogde toestand,  

waardoor zij helderziend kan zijn. Wanneer het kind geboren wordt, 
voelt de moeder dat haar iets wordt ontnomen; wat het is kan zij niet 
vaststellen, ze kan er ook geen woorden voor vinden. Het was dus de 

gevoelskracht van het wezen dat haar dit gevoel deed aanvoelen. 
-Ik wil dus aantonen dat de moeder die het grote wonder begrijpt, 

 zij die de verbinding met een ander wezen kan aanvoelen,  
zich die liefde eigen kan maken in deze korte tijd, waar een ander 

leven jaren van strijd voor nodig heeft.  
Het moederschap is het heiligste dat God een vrouw op  

aarde kan schenken.  
Blik in het Hiernamaals 2 p.289,290 

Free download het boek: Een Blik in het Hiernamaals 
7.5 De Gevoelskracht van moeder en kind verbinden zich 

tussen de 3e en 4e maand 
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Op het moment dat de mannelijke zaadcel en de  
vrouwelijke eicel samensmelten, wordt een nieuwe ziel 

aangetrokken, die indaalt in de bevruchte eicel.  
Dit nieuwe kind, deze ziel heeft hiervoor al  

vele levens gehad. 
Voordat deze ziel aangetrokken werd,  

verbleef deze in de Wereld van het Onbewuste,  
de wereld van de Almoeder.  

Hier werd alle informatie van vorige levens uit het  
dag-bewustzijn van die ziel gewist. 

Alleen het karakter en de persoonlijkheid en aspecten  
als aanleg en talent die in vorige levens zijn opgebouwd  

worden meegenomen naar het nieuwe leven. 
 
 

-De Goddelijke Almoeder doorliep zeven ontwikkelingsfasen, 
voordat de basiskrachten van het universum met een  

soort oerknal werden geboren.  
Deze zeven fasen zien we in alle evolutieprocessen weer terug.  

Ook in de baarmoeder doorloopt de foetus  
zeven ontwikkelingsfasen. 

 
 

-De evolutie van de mens was ooit als cel leven 
in de wateren begonnen. 

Vanuit het visstadium is de mens het land opgegaan en  
uiteindelijk geëvolueerd tot de stoffelijke mens  

die we nu zijn. 
 

7.6 De diepere betekenis van zwangerschap 
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7.6 vervolg: 
 
-In de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder zien we  
deze evolutie in verkorte vorm weer terug.  
In negen maanden tijd zien we het beginnend cel-leven zich 
ontwikkelen naar een volwaardig mens.  
De plaats waar onze staart en kieuwen gezeten hebben en ook  
de restanten ervan, vinden we zelfs nu nog in het menselijk 
lichaam terug. 
 
-De gevoelskracht van een ziel is opgebouwd in de vele  
levens die zijn beleefd.  Als een ziel nog maar net  
is ingedaald, is de gevoelskracht nog niet op volle sterkte. 
Dat hoort ook zo, want een ziel met gevoelskracht op  
volle sterkte, zou de tere vrucht in de moeder kunnen 
beschadigen of zelfs doden. 
Gedurende het verloop van de zwangerschap neemt de 
gevoelskracht van de ziel toe. 
 
-Tussen de derde en vierde maand is de gevoelskracht en de 
hersenfunctie van het ongeboren kind zo ver ontwikkeld,  
dat het zich merkbaar met het gevoelsleven van de moeder  
kan verbinden. Deze verbinding is heel bijzonder.  
De moeder voelt het kind en niet alleen fysiek, maar ook 
geestelijk.  

 
 

Door de eigen gevoelskracht, samen met de gevoelskracht van het 
ongeboren kind, ondervindt de moeder een hogere geestelijke kracht. 
Veel moeders zullen dit bijzondere gevoel ervaren in de vorm van 
geluk, liefde, meer gevoel, meer intuïtie. 
 
-Ook kan het zo zijn dat bepaalde eigenschappen van het kind 
gedurende de zwangerschap zich manifesteren in het gedrag van de 
moeder. Het is interessant om als zwangere moeder dit bij jezelf te 
onderzoeken. Soms gaat het over eenvoudige dingen zoals 
verandering van smaak. Een vrouw die nooit van snoep hield, kan 
ineens verzot op snoep worden. Door alles goed te overdenken en  
aan te voelen kun je als zwangere moeder al voor de geboorte 
bepaalde kenmerken van je kindje te weten komen. 
 
Deze verhoogde gevoelskracht kracht en het feit dat de moeder  
de werking van de belangrijke Goddelijke Wet van  
het Moederschap ondergaat liggen hieraan ten grondslag. 
Moederschap is daarom Heilig en geeft de ziel van de moeder  
een extra ontwikkelingsmogelijkheid. 
-Als het kind geboren is kan het zijn dat de moeder het kind op een 
vreemde manier mist. Wat zij dan mist, is dan de verhoogde 
gevoelskracht, die al die tijd, dat zij met haar kind was verbonden, 
 in haar was. 
 
 

Het Genootschap Hemelse Wijsheden 
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Les 8. Waarom lijkt een kind op de vader of op de moeder? 
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Tussen de moeder en het ongeboren kind is er  

een natuurlijke gevoelsverbinding. 
Daarnaast is er nog de karmische gevoelsverbinding  

met de vader of de moeder, die te maken heeft  
met vorige levens.  

De vader of de moeder heeft deze nieuwe ziel  
dus aangetrokken. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-Door te baren en te scheppen trekken wij  
nieuw leven aan.  

En met dat leven hebben wij te maken of  
wij zouden het niet aantrekken. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.230 
 

 -Als de ziel de stoffelijke graden voor het  
organisme heeft beleefd,  

staat zij voor de wetten van oorzaak en gevolg. 
Geestelijke Gaven p.16 

 
-Moet de ziel naar de aarde terugkeren om  

het een of ander goed te maken,  
dan regelt zich dit vanzelf en  

dat zijn Gods wetten. 
Het Ontstaan van het Heelal p.415 

 8.1 Tussen de moeder en het ongeboren kind bestaat een 
natuurlijke gevoelsverbinding 
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Aan het gelaat van het kind kan men zien  
met welke ouder, vader of moeder,  

er een karmische relatie is. 
Lijkt het kind op de moeder dan is de 

karmische relatie met de moeder. 
Andersom: lijkt het kind op de vader dan 
ligt er een karmische relatie met de vader. 

 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
 

-Dat is niet het kind dat nu maar komt,  
want we hebben al reeds met dat leven te maken.  

Hebben we niet met dat leven te maken,  
met die ziel, die persoonlijkheid, dan konden we  

dat leven niet eens aantrekken. 
 

Vraag en Antwoord Deel 2 p.355 
 
 

-Wie zich eerlijk openstelt en  
zich geheel overgeeft,  

zal dit voelen en begrijpen,  
zal oorzaak en gevolg waarnemen. 

 
Het Ontstaan van het Heelal p.370 

 8.2 Wat betekent het als je kind op jou lijkt? 
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In eerste instantie wordt het gelaat van  
het kind in de baarmoeder door het  
eigen gevoel van het kind gevormd. 

Daarnaast heeft de karmische gevoelsverbinding  
met de ouders invloed. 

Hoe sterker de karmische relatie,  
hoe meer  

het kind op deze ouder zal lijken. 
 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Dus het gevoelsleven, hebben we zoeven over  

gesproken, schept en baart het gelaat. 

 
-Het lijkt op de moeder of op de vader,  

maar u schept en baart het gelaat. 
Vraag en Antwoord Deel 2 p.358 

 
 

-En u heeft het menselijke vaderlijke oog  
en u hebt het moederlijke oog.  

En als u weten wilt waar het moederlijke oog leeft  
én is voor de vader, dan is dat altijd de linkerkant,  

uw hartkant, want daar leeft het moederschap. 
Lezingen deel 2” p.56 

 
 

8.3 Hoe wordt het gelaat van het kindje in de moeder 
gevormd? 
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Elke ziel heeft het eigen karakter in vorige  

levens zelf opgebouwd. 
Het karakter van uw kind heeft het dus helemaal  

van zichzelf en kan dus niet geërfd  
worden van de ouders. 

Talent en aanleg zijn van vorige levens.  
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Bij kinderen ziet men deze toestanden  

het duidelijkst.  
Op aarde spreekt men dan van aanleg of van  

verstand, doch dit is de waarheid niet.  
De ziel heeft zich deze eigenschappen in  

het vorige leven eigengemaakt,  
of wellicht vele levens daarvoor. 
Het Ontstaan van het Heelal p.335 

 
-Wij kunnen u verklaren dat de ziel een astrale  

persoonlijkheid is, want aan elke gedachte  
of handeling is dit vast te stellen.  

Als uw baby u bijvoorbeeld toelacht,  
dan kunt u reeds aanvaarden dat hij put uit het leven  

waarin hij eens was. 
 

-Het is helemaal niet wonderbaarlijk dat dit  
kind piano speelt. Zijn ziel heeft zich dit gevoel 

 in vorige levens eigen gemaakt. 
Historisch Document p.43,44 

Zie ook artikel :Karakter 
8.4 Waar komen het karakter en de talenten van het kind 

vandaan? 
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De mens als Goddelijke vonk moet zich  
ontwikkelen en zich het Universum, zichtbaar en  

onzichtbaar eigen maken. 
Dat kan alleen bereikt worden door stoffelijke  

en geestelijke evolutie.  
Daarom heeft de menselijke ziel steeds weer  
een nieuw lichaam, een nieuw leven, nodig. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

 
-Stoffelijk én geestelijk beleeft de mens zijn evolutie!  

Wanneer de ziel als mens schept en baart,  
evolueert de mens! 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.156 
 

-Voor het kind van Moeder Aarde is dit eenvoudig,  
doch het kent deze wetten nog niet,  

het voelt niet, dat dóór het vader- en moederschap  
ál de Goddelijke Openbaringen in ’s mensen  

handen werden neergelegd. 
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.135 

 
-Dat ál het leven, dat door deze ontwikkeling geboren  

wordt, door het vader- en moederschap evolueert, staat  
dus vast en zijn Goddelijke fundamentele eigenschappen. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.167 
 

8.5 Waarom is het krijgen van kinderen zo belangrijk? 
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De gelijkenis in gelaat van ouder en kind komt als  
volgt tot stand: In eerste instantie wordt het gelaat  
van het kind gedurende de groei in de baarmoeder  

door het eigen gevoel gevormd.  
Is er een sterke karmische relatie met bijvoorbeeld de moeder, 

dan zal ook dit gevoel van de moeder invloed hebben op de 
vorming van het gelaat van het kind. 

 
-Hoe sterker de karmische relatie, hoe meer het kind op de 
betreffende ouder zal lijken. Deze karmische verbinding  

met een van de ouders beperkt zich niet alleen tot het gelaat. 
Ook gevoeligheid voor bepaalde ziekten of juist de resistentie  

voor bepaalde ziekten of kwalen kan het kind van de ouder  
hebben gekregen waar deze het meest op lijkt. 

-Tussen de moeder en het ongeboren kind bestaat ook een  
natuurlijke gevoelsverbinding. 

 
-Elke ziel heeft het eigen karakter in vorige levens zelf opgebouwd. 

Het karakter van uw kind heeft het dus helemaal van zichzelf  
en kan dus niet geërfd worden van de ouders. 

Toch kunnen de karakters van kinderen op die van de ouders  
gaan lijken want er is natuurlijk wel beïnvloeding  

door opvoeding. 
Ook is het zo dat ouders kinderen aantrekken die  
afstemming hebben op hun eigen gevoelsleven. 

 
 
 

Het Genootschap Hemelse Wijsheden 
 

 
8.6 De kosmische relatie tussen ouder en kind 
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Les 9. Door reïncarnatie in nieuwe levens kan de ziel zich ontwikkelen 
 

 
 
That is why life will be born again,  
pass on into thousands of  
lives and awaken in those  
lives, in order to reach the Divine Spheres. 
    Jozef Rulof 
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De menselijke ziel is uit de Goddelijke Bron,  

de Almoeder geboren.  
Maar om Goddelijk bewustzijn te verkrijgen, moet  

de ziel evolueren en zich het gehele Universum,  
zichtbaar en onzichtbaar, eigen maken. 
De wetten van Vader- en Moederschap,  

Reïncarnatie, Karma en Oorzaak en Gevolg  
sturen dit evolutieproces.  

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-God wilde dat wij door Zijn afstemming als  
God zouden worden, bewust in het universum zouden overgaan en 

ons dat eigen zouden maken.  
Het Ontstaan van het Heelal p.210 

 
-Daarom zal het innerlijke leven opnieuw worden geboren,  

in duizenden levens overgaan en daarin ontwaken,  
wil het de Goddelijke Sferen bereiken. 

Het Ontstaan van het Heelal p.231 
 

-God gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte.  
Dat kreeg de mens voor niets. Dat is de Goddelijke kern  
voor de mens, voor het dier, voor het leven in Moeder  
Natuur. Maar de mens zal zich nu die Godheid eigen  

maken, dat is nu het woord. 
LEC-lezingen2 p.458 

 9.1 De menselijke ziel is uit de Albron geboren  
en zal zich moeten ontwikkelen om  

Goddelijk bewust te worden 
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Menselijke Ziel en Kosmos moeten zeven evolutie fasen 
doorlopen alvorens het Goddelijk Al wordt bereikt.  

De eerste drie Kosmische levensgraden bevinden zich in  
ons universum met als moederplaneten  

Maan, Mars en Aarde. 
De eerste Kosmische Graad, die leven ontving, was de Maan.  

De mens is hier als bezielde cel in de wateren geboren.  
De planeet Mars is de kern van de tweede Kosmische graad.  

De Aarde, waarop wij nu leven, is de kern van de derde 
Kosmische Graad. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-God schiep voor deze ruimten drie opvolgende levensgraden.  
Als hoofdplaneten zijn dit: Maan, Mars en Moeder Aarde. 

Lezingen Deel 3 p.195-196 
 

-Geloof mij, André, wanneer ik zeg dat er geen honderden  
maar duizenden levens voor nodig zijn, om de derde graad,  

de planeet aarde, op komische afstemming geheel te beleven,  
wat je in ‘De Kringloop der Ziel’ door de  

geest Lantos is verteld. 
Het Ontstaan van het Heelal p. 170 

 
-De mens krijgt dat bewustzijn eerst door Moeder Aarde,  

want de aarde is een kind van zon en maan,  
de aarde zal het hoogste bewustzijn bezitten voor deze ruimte. 

Lezingen Deel 2 p. 106 9.2 De eerste drie Kosmische levensgraden bevinden zich in 
ons universum met als moederplaneten  

Maan, Mars en Aarde 
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De Aarde is een belangrijke leerschool. 
De ziel ervaart hier voor het eerst bewust goed en kwaad. 
Om het gevoelsleven te kunnen ontwikkelen krijgt de ziel  

vele levens en zal alle vormen van menselijk leven  
op Aarde moeten leren kennen. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-De aarde was een planeet waar de mens te leren had,  

een school en in die school moest men zichzelf  
 leren kennen. De Kringloop van de Ziel p.235 

 

-Wij weten, dat Moeder Aarde de énige planeet is voor de  
Derde Kosmische Levensgraad, die bewust goed en kwaad bezit.  

De Kosmologiedeel 1 p.278 
 

-Moeder Aarde stuwt haar leven tot hoger voelen en  
denken, tot de geestelijke ontwaking. 

Dat is alléén door het vader- en moederschap mogelijk  
én de wedergeboorte. De Kosmologie deel 4 p.224 

 
-De planeet aarde is gereed, doch de mensheid is ten achter.  

Het stoffelijke leven is het innerlijke ver, heel ver vooruit.  
En toch willen al deze mensen dit niet inzien. 

Het Ontstaan van het Heelal p.389 
Free download het boek: De Kringloop der Ziel 

9.3 De aarde is een belangrijke leerschool. 
De ziel kan hier bewust goed en kwaad ervaren 
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De kosmische wetten van Vader- en Moederschap en 
Reïncarnatie sturen de menselijke Ziel steeds verder  
door het Universum op weg naar het Goddelijk Al. 

Er zijn in totaal zeven Kosmische Graden van  
geestelijke Liefde. 

De Aarde en de Hemelse sferen vormen de  
derde Kosmische Graad.  

Daarna gaat de Ziel door naar de vierde Kosmische Graad,  
een nieuw universum  

voor de volgende evolutie fase. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-In het universum zijn zeven graden van geestelijke liefde,  

hetgeen de universele afstemming is. 
-Het leven nu dat in de zevende graad leeft, gaat van daaruit  

in het Al over. Een Blik in het Hiernamaals p.328-329 
 

-En hierdoor reeds, mijn zusters en broeders, weten wij voor  
de ruimte dat deze ruimte, dit universum, een ander universum  
heeft moeten scheppen, omdat dit het Goddelijke Al nog niet is  

en betreden wij straks de  
vierde kosmische levensgraad. Lezingen 3 p. 321 

 
-Het leven nu dat op de vierde afstemming leeft,  

dat zijn heiligen op geestelijke afstemming.  
Zij kunnen zich heiligen noemen omdat zij deze  

krachten bezitten en daarom  
geestelijke wezens zijn.  

Een Blik in het Hiernamaals p.329 

9.4 De vierde Kosmische Graad is een nieuw universum voor 
de evolutie van de ziel 
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Om geestelijk en stoffelijk te kunnen evolueren heeft  

de menselijke ziel steeds weer een nieuw lichaam,  
een nieuw leven, in steeds wisselende situaties, nodig. 

Als deze stoffelijke evolutie op Aarde klaar is,  
begint de Ziel met het oplossen van het directe karma.  

Pas als dat klaar is, laat Moeder Aarde de ziel gaan en wordt  
deze aangetrokken door de sfeer, die aansluit op het niveau  
van bewustzijn dat deze in al de aardse levens heeft bereikt. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Niet alleen dat de mens voor zijn stoffelijke ontwikkeling miljoenen 

jaren nodig had, maar dit is ook voor het innerlijke leven.  
Beide gaan één weg en vervolgen die weg tot in het  

allerhoogste toe, wat de Goddelijke Sferen zijn. 
Het Ontstaan van het Heelal p.185 

 

-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. 

Vraag en Antwoord Deel 1 p.285 
 

-Stoffelijk én geestelijk beleeft de mens zijn evolutie!  
Wanneer de ziel als mens schept en baart, evolueert de mens! 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.156 
 

Schilderij:	‘Het	menselijk	levenspad’.	Geschilderd	door	
	de	geest	van	de	schilder	Vincent	van	Gohg	
met	als	instrument	Jozef	Rulof	in	trance 

 
9.5 Door reïncarnatie kan de mens geestelijk en stoffelijk 

evolueren 
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Wij mensen zijn als vonk van het Goddelijk Leven uit  
de Albron geboren en we moeten ons alle graden  

van LIEFDE eigen maken, zodat we uiteindelijk het  
Goddelijk Al zullen bereiken. 

Daarvoor werd voor de mens vanuit de Goddelijke krachten  
het universum geschapen. 

De mens als Goddelijke vonk moet zich ontwikkelen en  
zich het Universum, zichtbaar en onzichtbaar eigen maken. 

 
-Dat kan alleen door evolutie, zowel op stoffelijk niveau,  

alsook op geestelijk niveau. 
De Kosmische wetten van Vader- en Moederschap,  

Reïncarnatie, Karma en Oorzaak en Gevolg sturen dit  
evolutieproces.  

De wetten van Karma en Oorzaak en Gevolg zorgen ervoor  
dat elke ziel zijn fouten mag goedmaken. 

 
-De Goddelijke wetten zijn rechtvaardig,  

eeuwige verdoemdheid bestaat niet. 
 

-Er zijn in totaal zeven Kosmische Graden. 
De Maan is de eerste Kosmische Graad.  

De planeet Mars is de kern van de tweede Kosmische graad.  
De Aarde, waarop wij nu leven, is de kern van  

de derde Kosmische Graad. 
 

-Na de Aarde en de Hemelse Sferen gaat de menselijke ziel  
verder naar de vierde Kosmische Graad. 

Het Genootschap Hemelse Wijsheden 9.6 Elke ziel heeft een vrije wil en volgt zijn eigen pad naar 
verlichting 
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Les 10. De Kosmische Wetten van Reïncarnatie, Karma en van Oorzaak en Gevolg 
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Het begrip karma wordt in veel situaties al snel genoemd  

als men met iemand iets goed heeft te maken. 
Toch is er een fundamenteel verschil tussen direct karma  

als Wet en algemeen karma wat Oorzaak en Gevolg is. 
Bij direct karma gaat het altijd over het goedmaken van moord, 

want bij moord heeft men een “leven” genomen  
en het “leven” is Goddelijk.  

Dan pas treedt de Wet van Karma in werking.  
Deze ziel heeft disharmonie gecreëerd en moet dit goedmaken. 

 
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 

-Er zijn mensen die maken van alles karma, maar karma is:  
als u met een mens iets goed hebt te maken.  

Dus karma lost reeds op in oorzaak en gevolg.  
Kleine dingen, leugen, bedrog en we leven-maar-raak,  

dat is nog altijd oorzaak en gevolg.  
Maar karma, direct karma is een wet. En oorzaak en gevolg 

 is ook wel een wet, maar die wetten hebben,  
moet u goed luisteren, met de mens te maken en  

karma direct met God. 
 

-Het verschil nu tussen oorzaak en gevolg en karma wil dus  
zeggen, dat wat we zelf in handen hebben, en dat wat de  

goddelijke wet aangaat: de geboorte, moederschap, vaderschap. 
Maar alleen reïncarnatie, dat is karma. En nergens anders is er 

karma voor want die ene wet heeft 
 alleen maar met wedergeboorte te maken.  

Vraag en Antwoord deel 2 p.330 
           Zie ook de artikelen: Karma 
                                             Oorzaak en gevolg 

10.1 De Wet van Karma of de Wet van Oorzaak en gevolg? 
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Wanneer we een moord plegen,  
ontnemen we een ziel een leven.  

We hebben disharmonie gecreëerd en moeten dit herstellen.  
Die ziel moet gecompenseerd worden door een nieuw leven  

te ontvangen. De Wet van Karma kent een paar oplossingen  
om dit te bereiken. De meest gebruikelijke is, dat we  

in een volgend leven als moeder, deze ziel als kind  
een nieuw leven geven.  

In speciale situaties kan een moeder ook een kind  
voor het karma van de vader baren. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Dit is verdergaan! De ziel schenkt aan het vermoorde leven  

een nieuw organisme en gaat nu verder. Zij zal zich vrijmaken  
van haar ‘oorzaak en gevolg’ en van de disharmonische wetten.  

En dan zal zij haar kringloop beëindigen!  
Dan is het stoffelijke leven volbracht en staat zij voor  

haar geestelijke wereld. De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.106 
 

-De ziel die een einde aan het aardse leven maakt, moet en zal  
op aarde terugkeren, om de derde kosmische graad te beleven.  

Het Ontstaan van het Heelal p.513,514 
 

-De vader kent die ziel.  
Dus de moeder baart voor zichzelf, en baart ook voor de man.  

Dus twee verschillende karma’s zijn daar bezig.  
Het scheppende karma en het moederlijke karma. 

Vraag en antwoord deel 3 p. 176 
 

10.2 Door moederschap kunnen we karma weer goed maken 
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We krijgen in ons leven vooral te maken met mensen,  
waar we een karmische relatie mee hebben,  
meestal door gewoon oorzaak en gevolg en  

soms als gevolg van moord.  
Algemeen karma als gevolg van oorzaak en gevolg,  

kan op vele manieren worden goed gemaakt. 
Dit type karma kan zelfs nog worden goedgemaakt,  

als de ziel al de eerste Hemelse lichtsfeer heeft bereikt. 
 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Maar niet een mens, hoor wat ik zeg, ontmoet levens, 

zielen dus, waarmee hij niet te maken heeft. 
 
 

-Al die andere mensen, er zijn er miljoenen op aarde,  
beleven dus hun eigen karma, ontmoeten mensen waar zij  

weer mee te maken hebben, het zijn hun vaders,  
moeders, broeders of zusters, want een wet brengt hen bijeen  

en dat is de wet van oorzaak en gevolg. 
Het Ontstaan van het Heelal p.441 

 
 

-Wanneer wij vrij zijn van haat, hartstocht en geweld en  
reeds liefde bezitten, kunnen wij de eerste sfeer aan deze  

zijde binnengaan, om toch nog fouten en zonden te bezitten,  
die wij eerst nu goed kunnen maken.  

Het Ontstaan van het Heelal p.560   
 

10.3 We ontmoeten vooral mensen, waar we een algemene 
karmische relatie mee hebben 
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Door alles wat wij gedurende onze levens  
meemaken, ontwikkelt de ziel meer bewustzijn,  

meer Liefde en meer gevoel.  
Daardoor evolueert ons gevoelsleven, dat bij elke incarnatie  

ook weer meegaat naar het nieuwe leven. 
Vanuit dit reïncarnerend gevoelsleven zorgt onze ziel ervoor,  

dat we ons aangetrokken voelen tot die  
mensen, die een karmische relatie met ons hebben. 

 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Zomaar: ik wil dat graag zijn, ik wil dit;  

en dan spreekt natuurlijk vanzelf het gevoelsleven,  
maar dat hebt u wel meegebracht uit vorige levens. 

 
-Want als wij beginnen hierzo, dan beginnen we met  

een schone lei voor dít leven, maar wat er is, 
 is allemaal reïncarnatie. 

We zijn volkomen blank voor dit leven. 
Dit licht moeten we verwerken. 

Na zeven dagen komt het licht in de ogen pas;  
en dan gaan we kijken en dan zakt onmiddellijk het verleden. 

 
-Als dat kind nu volwassen kon zijn en kon spreken,  

dan lag de reïncarnatie volkomen open en  
dan zag u in al die andere levens.   

Vraag en Antwoord Deel 2 p.21 
 10.4 Al onze levens liggen in ons reïncarnerend  

gevoelsleven 
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Iemand die overgaat en later weer moet reïncarneren  
in een nieuw leven, wordt aangetrokken door de  

Wereld van het Onbewuste.   
De ziel valt hier in slaap en alle informatie van het  
voorgaande leven verdwijnt uit het dagbewustzijn.  

Dan pas is de ziel weer gereed voor een nieuw leven. 
Vanuit de eerste Lichtsfeer kan een ziel vrijwillig  

reïncarneren, maar dan alleen om een taak uit te voeren.  
Zelfs vanuit de donkere sferen kan men soms de genade 

ontvangen om te incarneren in een leven op Aarde. 
 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof 
-Wat dus daar in de wereld van het onbewuste in slaap is  
gevallen, zal ontwaken wanneer het leven opnieuw wordt  

geboren en dit is die bezieling voor de totstandkoming van het 
stoffelijke organisme. Het Ontstaan van het Heelal p.123-124 

 
-Als wij in de wereld van het onbewuste leven en op een 

incarnatie wachten, dan ontvangen wij juist dát wat wij niet  
willen, omdat het juist datgene is wat wij nog niet bezitten. 

Het Ontstaan van het Heelal p. 303 
 

-Vergeet niet dat, wanneer men in de duisternis leeft,  
men niets bezit dan duisternis en koude. 

-Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven ontmoeten  
waaraan goedgemaakt moet worden.   

God komt dus dit leven te hulp.  
Het Ontstaan van het Heelal p.534 10.5 Waar komt de ziel vandaan, die reïncarneert op Aarde? 
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Karma doet zich voor in situaties, waar men met  
iemand anders iets goed heeft te maken.  

Karma is een bekend begrip in Oosterse religies.  
In de wijsheid van Jozef Rulof wordt een fundamenteel  

verschil gemaakt tussen direct karma volgens  
de Wet van Karma en algemeen karma volgens  

de Wet van Oorzaak en Gevolg.  
 

-Direct karma is van toepassing als het over het goedmaken van  
een moord gaat. Met moord neemt men het leven van een ander  

en daarmee komt men aan het “leven” en het “leven” is God.  
Dan pas treedt de Wet van Karma in werking.  

Dit kan worden goed gemaakt door die ziel een nieuw leven te geven. 
 

-De Wet van karma kent meerdere oplossingen om dit te bereiken. 
Eén daarvan is dat we in één van onze volgende levens weer  

moeder worden en deze ziel als kind ontvangen. 
In speciale situaties kan er sprake zijn van scheppend karma.  

De vader trekt het kind aan en de moeder baart het kind  
voor het karma van de vader.  

 
-Ook algemeen karma, als gevolg van oorzaak en gevolg,  

zal goed gemaakt moeten worden.  
Dat kan op vele manieren en zelfs nog als de ziel al in  

de eerste Hemelse Sfeer is. 
Vanuit het reïncarnerend gevoelsleven zorgt onze ziel ervoor,  

dat we ons aangetrokken voelen tot die mensen,  
die een karmische relatie met ons hebben. 

Het Genootschap Hemelse Wijsheden 
10.6 Hoofdlijnen van Reïncarnatie en Karma 
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https://www.rulof.nl  
 
Klik linksboven in de website en zie het overzicht  
van de boeken en de artikelen: 
 
- 27 vrij te downloaden boeken van Jozef Rulof 
 
- 4 naslagwerken met 140 vrij te downloaden artikelen:  

• Deel 1 Ons Hiernamals (40 artikelen) 
• Deel 2 Onze Reïncarnaties (40 artikelen) 
• Deel 3 Onze Kosmische Ziel (30 artikelen) 
• Deel 4 Universiteit van Christus (30 artikelen) 

 
 
 
- Aanbevolen free download boeken: 

• Zij die terugkeerden uit de Dood 
• Een Blik in het Hiernamaals 
• Het Ontstaan van het Heelal 
• Tussen Leven en Dood 
• Lezingen Deel 1 
• Lezingen Deel 2 
• Lezingen Deel 3 

 
 
 
 

 

 
Hemelse Wijsheden zijn gebaseerd op de boeken van 
de metafysicus en profeet Jozef Rulof (1898-1952).  
Met hulp van zijn Hemelse meesters kon hij uit zijn 
lichaam treden en als geest de astrale werelden 
na de dood bezoeken. 
Hier kreeg hij onderricht in de Kosmische Wetten 
die al het leven sturen. 
Op de vermelde website vind je alle boeken, 
artikelen en naslagwerken die tezamen een schat aan  
geestelijke Wijsheid en Kennis bevatten. 
 
 
 
 
 
                                                           Jozef Rulof 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook de biografie van Jozef Rulof: 

• Jeus van Moeder Crisje Deel 1 
• Jeus van Moeder Crisje Deel 2 
• Jeus van Moeder Crisje Deel 3 
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Lees en verwonder je! 
 

Hemelse Wijsheden gaan over het ontstaan en de essentie van het Leven en geven een duidelijk inzicht  
in onderwerpen zoals: 
 - Het leven na de dood en de zin van het leven 
 - De geboorte van de ziel uit de twee Goddelijke Basiskrachten  
 - Het spirituele pad van de ziel, de evolutie terug naar de Bron 
 - Alles in het Universum verandert en evolueert 
 - De menselijke ziel is de kern van deze Goddelijke evolutie  
 - De belangrijkste Kosmische Basiskrachten en Wetten: 
  - Het Kosmische Moederschap, de uitdijende kracht 
       - Het Kosmische Vaderschap, de verdichtende en scheppende kracht  
  - De Wet van Reïncarnatie 
 - De Wet van Karma en de Wet van Oorzaak en Gevolg 
 - Deze Kosmische wetten sturen het uitdijende Heelal, maar ook de geboorte van een kind op Aarde 
 - De ontwikkeling van de zwangerschap in de moeder en het moment van indalen van de ziel  
 - Wat het betekent als het kindje op de moeder of de vader lijkt 
 - Waarom wij als mensen moeten reïncarneren en hoe de Wet van Reïncarnatie werkt 
 - Wat de werking is van “Karma” en van “Oorzaak en Gevolg”   
 
Al deze wijsheden zijn gebaseerd op een unieke Allesomvattende Wijsheid, die direct afkomstig is uit de Sferen van Licht en die pas in de 
vorige eeuw, gedetailleerd en goed onderbouwd, door de metafysicus Jozef Rulof en zijn Hemelse Meesters naar de Aarde werd gebracht. 
Wij, de mensen van onze tijd, zijn nu zo ver geestelijk ontwikkeld, dat wij deze Hemelse Kennis kunnen begrijpen en nog belangrijker, we 
kunnen het aanvoelen!  

 
          
         https://hemelsewijsheden.nl 


