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Voorwoord
Beste lezer,
Met dit boek Hemelse Wijsheden deel 2, “Reïncarnatie. Schepping. Tweelingzielen”, gaan we dieper in op 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 11. Bij wie, waar en hoe reïncarneren we
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Een ziel, die nog niet klaar is op Aarde,
wordt aangetrokken door de astrale Wereld van het Onbewuste.
In deze wereld verblijft de ziel tot de tijd dat deze weer
aangetrokken wordt voor een nieuw leven op Aarde.
Door de vele moorden die ooit gepleegd zijn en eerste
goedgemaakt moeten worden is deze wereld overbevolkt.
Een nieuwe incarnatie kan voor deze zielen wel
honderden jaren duren.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Tachtig jaren, volgens aardse tijd, zijn er voorbijgegaan
en dat is kort, want velen zijn honderden jaren in die
wereld, voordat zij tot de aarde worden aangetrokken.
De kringloop der Ziel p. 313

-Houd op te moorden!
Schenk aan de ziel een nieuw organisme,
duizenden wachten met ongeduld om het stoffelijke leven
te mogen voortzetten.
MAS-maskers p. 821

-Indien wij nu vrij waren van zonden, fouten, disharmonie,
meneer, dan zou het kunnen, mogelijk zijn.
Maar dan is het een taak, dan zouden wij in korte tijd,
in zeven maanden, zelfs in zeven uur zou u aangetrokken
kunnen worden en weer op aarde geboren worden.
Vraag en Antwoord Deel 2 p.429 (Q2.14304.14306)

1.1 Hoelang duurt het voor we weer reïncarneren?
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We hebben in al onze levens met duizenden
mensen te maken gehad.
We hebben ook in vele volken van de Aarde
geleefd en vele talen gesproken.
Dat ligt opgeslagen in ons onderbewustzijn.
Als we incarneren op Aarde komen we daarom
ook altijd terecht bij mensen die we kennen
uit vorige levens.

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Ja mevrouw, Amerika, Frankrijk, Duitsland,
het oerwoud en alle talen en alle volkeren der aarde
die leven in ons hart,
die maken deel uit van ons onderbewustzijn.
Vraag en Antwoord 2 p.75

-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 Kosmologie2 p.230

-Onze levensgraad is het dus en géén andere, die ons,
op het ogenblik van splitsing móét aantrekken,
want wij behoren tot die kern, dat stadium.
De Kosmologie2 p.214

11.2 Bij wie en waar incarneren we?
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Vanuit de Sferen van Licht kan men ook vrijwillig
incarneren om op Aarde nog
een taak uit te voeren.
Op deze wijze worden nuttige uitvindingen en nieuwe
geneesmethoden naar de Aarde gebracht.
Ook zijn er Zielen die vrijwillig incarneren om
het goede op Aarde te versterken.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-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. ORIontstaan p. 414

-Er zijn duizenden mogelijkheden waardoor wij weer naar
de aarde terug keren, maar voor een vast doel en dat doel wordt
bereikt. Ik ken vele geleerden die op aarde zijn en
alleen daar werden geboren voor een uitvinding
ten goede voor de mensheid. ORI-ontstaan p.560
-Ook voor andere wetenschappen is dit mogelijk.
Als de doctoren vanaf deze zijde niet naar de aarde
terugkeerden, om iets voor de mensheid daarachter te laten,
dan kwam men nooit verder.
-Vanaf het ogenblik dat de hel en de sferen van licht een
aanvang namen, keerden reeds geestelijke wezens
in een stoffelijk organisme terug en brachten hun innerlijke
kennis op aarde.

11.3 Terugkeer naar de Aarde om een taak
uit te voeren

Het Ontstaan van het Heelal p.560,561
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Wanneer iemand zich al in de Eerste Lichtsfeer bevindt
en nog iets goed te maken heeft, kan men, in combinatie met
het uitvoeren van een taak, hiervoor naar
de Aarde terug keren.
Ook als de ziel een bepaalde ervaring mist en niet
verder kan in de sferen, is er de mogelijkheid om
hiervoor op Aarde te incarneren.
En altijd via de Wereld van het Onbewuste.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-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.
-In de eerste sfeer, André, zal en moet alles oplossen,
eerst dan kunnen wij verder gaan.’
En daarvoor keren velen van hen naar de aarde terug?
Ja André, om de zonden en fouten goed te maken en
tevens te dienen. Het Ontstaan van het Heelal p.560
-Ik vertelde je van een moeder,
die het moederschap wilde beleven.
Vijftig jaren lang verlangde zij en eindelijk werd
ook haar gebed verhoord en werd zij opnieuw geboren.
Dat zijn wonderen, André, in al deze toestanden komt God
ons te hulp en daarvoor moeten wij dankbaar zijn.
Het Ontstaan van het Heelal p.536

11.4 Terugkeren vanuit de sferen van Licht om iets goed te
maken of om iets te ervaren
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Er zijn zielen die al hun aardse levens hebben
voltooid en toch nog geen liefde hebben ontwikkeld.
Na hun laatste leven worden ze dan aangetrokken
door die schemer- of donkere sfeer, die bij hun
ontwikkelingsniveau past.
Vroeg of laat verlangen ook deze zielen om alles weer
goed te maken en dan kunnen ook zij weer
reïncarneren op Aarde.
Er bestaat geen eeuwige verdoemdheid.
Alle zielen evolueren naar het Licht.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-De wedergeboorte geschiedt uit alle overgangen,
uit die oorden die daarvoor innerlijk gereed zijn.
Eenieder die verlangt om datgene goed te maken
wat hij misdeed,
kan dit doen en keert dan naar de aarde terug.
-Ik ga je duidelijk maken dat ieder wezen de geboorte,
de wedergeboorte op aarde kan beleven en
zal ontvangen, wanneer die verlangens in hem zijn.
-Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven
ontmoeten waaraan goedgemaakt moet worden.
-Alleen daarvoor keert de ziel naar de aarde terug.
God komt dus dit leven te hulp.
Miljoenen wezens ontvangen deze genade.

11.5 Reïncarnatie vanuit de donkere sferen.
Alle zielen evolueren naar het Licht

Het Ontstaan van het Heelal p.534
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Is de ziel klaar met zijn ontwikkeling op Aarde,
dan wordt deze aangetrokken door die astrale sfeer,
die past bij het niveau van bewustzijn en Liefde dat
in al die levens is bereikt.
Een ziel, die nog niet klaar is op Aarde
wordt 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 aangetrokken wordt
voor een nieuw leven op Aarde.
-Door de vele moorden die ooit gepleegd zijn en
weer goedgemaakt moeten worden, is deze wereld
van het onbewuste overbevolkt.
Een nieuwe incarnatie kan voor deze zielen wel
honderden jaren duren.
-We hebben in al onze levens met duizenden
mensen te maken gehad.
We hebben ook in vele volken van de Aarde geleefd
en vele talen gesproken.
-Dat ligt opgeslagen in ons onderbewustzijn.
Als we incarneren op Aarde komen we ook altijd terecht
bij mensen die we kennen uit vorige levens.
11.6 Wat weten we over reïncarnatie

-Vooral jonge kinderen kunnen zich soms vorige levens
nog goed herinneren.
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Ze herinneren zich vroegere tijden, waarin ze een
ander lichaam hadden.
Toch voelen ze dat zij dat zelf waren,
in dat vorige lichaam, maar ze luisterden toen
naar een andere naam. *

* Zie ook: “Het Jozef Rulof Naslagwerk
Deel 2 Onze Reïncarnaties.
https://jozefrulof.org/online/download_pdf.php?pdf=nl_naslagwerk2.pdf
Ondrmeer de artikelen: 41. Onze reïncarnaties
42. Herinneringen aan vorige levens

-Men kan vanuit de Sferen van Licht vrijwillig incarneren
om op Aarde om een taak uit te voeren.
Nuttige uitvindingen en nieuwe geneesmethoden worden
op deze wijze naar de Aarde gebracht.
Ook zijn er Zielen die vrijwillig incarneren om het goede
op Aarde te versterken.
-Men kan zelfs vanuit de Eerste Lichtsfeer weer incarneren
op Aarde om nog iets goed te maken in combinatie met
het uitvoeren van een taak.
Ook als de ziel een bepaalde ervaring mist om verder
te kunnen in de sferen, is er de mogelijkheid om hiervoor
op Aarde te incarneren.
-Er zijn zielen die al hun aardse levens hebben voltooid en
toch nog geen liefde hebben ontwikkeld.
Na hun laatste leven worden ze dan aangetrokken door
die donkere- of schemersfeer, die bij hen past.
Vroeg of laat verlangen ook deze zielen om alles weer goed
te maken en dan kunnen ook zij weer reïncarneren op Aarde
en zich verder ontwikkelen op hun weg naar het licht.
Het Genootschap Hemelse Wijsheden
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Les 12 Talent, karakter, gevoelsleven, fobieën en angsten
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We kennen allemaal de ervaring, dat het lijkt of je
een nieuw iemand al heel lang kent of dat een vreemd land
direct als thuis aanvoelt.
Sommige mensen hebben ook visioenen uit hun
vorige leven gehad of erover gedroomd.
Vooral kleine kinderen kunnen zich vorige levens
nog wel eens herinneren.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-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 van binnen en van buiten uitzag.
Vraag en Antwoord Deel 1 p.332 (Q1.8833.8836)

-U voelt wel, onze reïncarnatie, onze vorige levens
sturen ons naar dromen, sturen ons naar andere landen.
U staat voor mensen en zegt:
‘Mijn hemel, waarom ken ik die mensen zo goed,
waarom voel ik me tot die mensen aangetrokken?’
Misschien is het uw kind wel, uw moeder, uw vader.
Vraag en Antwoord Deel 2 p.88 (Q2.2462.2464)

-Van al die levens weet men echter op aarde niets en
dat is alweer een grote genade, want al die ellende bewust
te moeten dragen, daarvoor zijn menselijke krachten,
is ons zenuwgestel, niet op berekend.
Het Ontstaan van het Heelal p.434 (OR.11114)
Zie ook: 42. Herinneringen aan vorige levens

12.1 Herinneringen aan vorige levens
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Elk aangeboren talent voor een wetenschap
of kunst is door hard werken in vorige
levens opgebouwd.
Ook de karaktereigenschappen, die we bij de
geboorte meekrijgen,
zijn opgebouwd in vorige levens.
Vanuit de sferen van licht kan men op aarde
reïncarneren, om een taak te volbrengen.
Hoe hoger de lichtsfeer, hoe groter de taak zal zijn
voor de ontwikkeling van de mensheid.
Op aarde ziet men dan een ‘wonderkind’
geboren worden.
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

-U put nu uit uw vorig leven, uw Frans,
uw Duits of uw Russisch wellicht,
u hebt talent, ook dat behoort er bij.
Vraag en Antwoord 1 p.100
Zie ook: 43. Aanleg talent gave

12.2 Talenten zoals kunst, zingen, talen, wiskunde
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Wij kennen ze allemaal, vooral in muziek en kunst,
wonderkinderen die op jonge leeftijd al een
verbazend talent vertonen.
Dat talent hebben ze opgebouwd in vorige levens
en wordt met een nieuwe reïncarnatie meegenomen
naar het nieuwe leven.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Voor het Westen is het onderbewustzijn een diepte
waarin alles van vorige levens verborgen ligt,
en datgene wat opneemt alles
wat tijdens het leven beleefd wordt en als ballast dient,
of het zenuwstelsel zou al vroeg bezwijken.
En hieruit putten uw wonderkinderen, wanneer ze
vroegtijdig bewust zijn van hun kunnen en aan kunst
willen gaan doen.
Geestelijke Gaven p.433 (SP.10877.10883

-Het moet nu voor u niet zó moeilijk zijn te begrijpen,
waarom de één iets bereikt en eigenlijk om niets krijgt,
waar een ander zich dood voor moet zwoegen.(…)
-De één wordt kunstenaar, een ander wordt het nooit!
Het gevoel wijst aan hoever ge gekomen bent
voor de kunst.
Geestelijke Gaven p.117
Zie ook artikel:Wonderkind

12.3 Wonderkinderen

16

Ons karakter wordt in vele levens langzaam gevormd
en omdat karaktertrekken mee reïncarneren hoeven
we niet steeds in elk leven opnieuw te beginnen.
Alleen zo kunnen we een sterk en vooral liefdevol
karakter opbouwen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-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.
QUE-vraag1 p.100-101

-Als je het leven liefhebt, dan komt dat karakter
en die persoonlijkheid vanzelf.
Vraag en Antwoord Deel 4 p.449 (Q4.16330.16333)

-Ik kan u verzekeren, dat er stoffelijke erfelijkheid is.
Niet echter voor de ziel! Wat wil dit zeggen?
De ziel krijgt geen gedachten of gevoelskracht
geschonken voor haar leven op Aarde.
Maskers en Mensen p.884
Zie ook: Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties” p.271
https://jozefrulof.org/online/download_pdf.php?pdf=nl_naslagwerk2.pdf

12.4 Karakter en reïncarnerend gevoelsleven is opgebouwd in
vele levens

Zie ook artikel: Karakter
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Sommige mensen hebben een panische angst
voor vuur, voor water, voor kleine ruimten,
voor grote hoogte of alleen maar als ze
zich op straat begeven.
Als er dan in dit leven niets is gebeurd,
dat die angst kan verklaren,
dan spelen vorige levens een rol.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof
:

-We hebben hier mensen bijvoorbeeld
die durven niet over de straat;
die zijn onherroepelijk een keer
doodgereden of wat dan ook.

-We hebben hier iemand onder ons die kan niet
alleen zitten in een klein huisje,
een afgesloten ruimte,
dan wordt ze angstig, dan barst die boel bijna.
-Die ziel – ik keek in dat leven, en ik zag het –
die is levend verbrand.
Vraag en Antwoord Deel 3 p.211 (Q3.6144.6151)
Zie ook artikel: 46. Fobie en angst

12.5 Fobieën en angsten afkomstig van vorige levens
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Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Na mijn allerlaatste leven te hebben beleefd,
keerde ik naar het leven na de dood terug en ik zag in
al mijn vorige levens.
Ik had levens geleefd waarin ik kinderen baarde en het
‘Moederlichaam’ bezat, zodat ik de wetten leerde kennen.
-In dat leven ontmoette ik een ziel waaraan ik had goed te maken,
wat ik met mijn eigen lichaam deed.
Die ziel daalde in mij af en ik moest aanvaarden dat het
machtige wonder in mij bewust werd.
-Daarin diende ik, daarin kon ik alléén dienen,
daarin gaf ik mijzelf.
In dat leven beleefde ik het machtigste wonder
dat door God is geschapen.

-In mij geschiedde dat wonder, mijn ziel ging in dat
wonder over, vanuit de duisternis kwam het
jonge leven omhoog en werd in mij bewust.
Daarin was ik ‘Moeder’.
-Toen zag ik vele levens, waarin ik de wet
van ‘oorzaak en gevolg’ beleefde.
Ik leed honger en gebrek, beleefde ontzettende pijnen,
ziekten en verschrikkingen, die men op aarde beleven kan
als dat leven ons tot slavernij voert.

12.6 Verhalen uit vorige levens
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-Ik zag mijzelf als een slaaf, werd door anderen omgebracht,
om, na mijn leeftijd te hebben bereikt, toch weer opnieuw
op aarde te sterven en daar terug te keren.
-Steeds weer werd ik door de aarde, door twee zielen
aangetrokken, totdat er op aarde geen zielen meer waren
waaraan ik had goed te maken.
Zo stond ik voor mijn allerlaatste leven op aarde.

Free download het boek: Tussen leven en Dood

Tussen leven en dood p. 324,325

-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.
-Daar de doktoren nog geen reïncarnatie kunnen aanvaarden,
staan zij machteloos en sturen die mensen maar weg, of geven
die patiënten medicijnen, doch het is de geest en niet de stof!
-Zo kan ik u duizenden menselijke toestanden ontleden, omdat élk
verschijnsel met ons innerlijk leven heeft te maken.
Vraag en Antwoord Deel 1 p.341 (Q1.9091.9113)
:
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Les 13. Homo. Lesbisch. Tweeslachtig
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De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn,
is vrouwelijke en mannelijke, baring en schepping.
Onze ziel, als Goddelijke vonk, moet evolueren om
weer terug te kunnen keren naar deze Goddelijke Bron.
De Kosmische Wetten van Vader- en Moederschap
zorgen ervoor dat elke ziel het moederschap en het
vaderschap zal ontwikkelen en ervaren.
Deze wetten zien we in ons dagelijks leven op Aarde
in alles weer 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

-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

-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

13.1 Elke ziel zal het moederschap én het vaderschap
moeten ervaren
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Er zijn op Aarde zeven verschillende levensgraden
voor het vader- en het moederschap.
Elke ziel ervaart steeds zeven levens het vrouw-zijn
en daarna zeven levens het man-zijn enzovoort.
In de overgang van een vrouwelijk naar een mannelijk
Lichaam, overheerst in de man nog het vrouwelijke
gevoel van de vorige levens.
Daarom voelt deze zich dan nog steeds aangetrokken
tot andere mannen.
In de levens daarna zal het mannelijk gevoel zich steeds
verder ontwikkelen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-We gaan zo zevenmaal in het mannelijk organisme,
en dan komen we hier en dan komen we vanzelf weer
in het moederlijke….Vraag en Antwoord 4 p.15
-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.
-Een vrouw leeft nu dus in het mannelijk organisme
en voelt zich nog, 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.

13.2 Homoseksualiteit is de natuurlijke overgang van
vrouwelijk naar mannelijk

Vraag en Antwoord 1 p. 103-104
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Alle evolutie in het universum wordt aangestuurd door
de Kosmische Wetten van Vader- en moederschap.
Homoseksualiteit is dus een natuurlijke overgangsfase
voor mens, dier, plant en universum en is niets anders
dan nog onbewust vader- en moederschap.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Maar dat wil dus zeggen, dat er op aarde zeven verschillende
levensgraden geboren zijn voor het vader- en moederschap.
Dat daarin vaders en moeders leven, die het bewuste gevoel om
te baren en te scheppen nog niet bezitten, maar dat zij zich dat
gevoel dóór de levens die komen eigen kunnen én moeten maken,
eerst hierna voelt man en vrouw zich bewust vader én moeder
en is er van homoseksualiteit geen sprake meer!
De Kosmologie Deel 2 p. 212

-En we zijn het allemaal. Iedereen moet erdoor.
Want dat zijn de zeven graden voor vader- en moederschap.
Vraag en Antwoord 4 p.111-112

-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 onbewust moederschap!

13.3 Het lichaam is mannelijk, maar het gevoel is nog steeds
vrouwelijk

QUE-vraag1 p. 107
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Er zijn op Aarde zeven verschillende levensgraden
voor het vader- en moederschap.
Elke ziel ervaart steeds zeven levens het man-zijn en
daarna zeven levens het vrouw-zijn enzovoort.
In de overgang van een mannelijk naar een vrouwelijk
lichaam overheerst in de vrouw nog het mannelijke gevoel
van de vorige levens.
Daarom voelt deze zich dan nog steeds aangetrokken
tot andere vrouwen.
In de levens daarna zal het vrouwelijke gevoel zich
steeds verder ontwikkelen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Maar de homoseksualiteit is niets anders dus dan dat de geest,
de ziel, als mens naar het andere lichaam gaat,
want wij leven in beide organismen.
-De een is man, de ander is moeder, maar wij zijn beide;
wij gaan in beide organismen. Duidelijk?
En dat wil de wereld nog wel niet aanvaarden maar
dat komt straks allemaal.
En dat is onherroepelijk een goddelijke wet.
In al de organismen is dat te zien en te beleven.
-Dat is niet alleen voor de mens, maar dat is ook
voor de dierenwereld.
Die reïncarnatie gaat altijd door.

13.4 Lesbisch is de natuurlijke overgang van mannelijk naar
vrouwelijk

Vraag en Antwoord 4 p.15
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Alle evolutie in het universum wordt
aangestuurd
doorde Kosmische Wetten van
Vader- en Moederschap.
Lesbisch zijn is dus een natuurlijke overgangsfase
voor de mens, maar ook voor dier,
plant en universum
en is niets anders dan nog onbewust
vader- en moederschap.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-En nu ik de homoseksualiteit ken, nu ik weet dat
de man uit het mannelijke gaat...’
De scheppende kracht, langzaamaan, zevenmaal leeft
de persoonlijkheid erin als geest, en gaat dan over
naar het moederschap.
Dan is plotseling de mens in een lichaam gekomen en
weet er geen raad mee, voelt zich nog scheppend en
zit daar met een moederlijk organisme.
-De maatschappij maakt deze mensen kapot.
Ik niet, want we kennen de graden van deze maskers.
Die maskers die zijn voor ons afgerukt want de mens
als geest, als ziel, de ziel van God als mens,
zal ik het zo zeggen,
leeft in beide organismen, want anders stond
het leven op een dood punt.

13.5 Het lichaam is vrouwelijk, maar het gevoel is nog
mannelijk

Vraag en Antwoord 4 p.90
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Tweeslachtig is het gevolg van een lichamelijke
storing in de groei van de foetus,
veroorzaakt door de werking van
man en vrouw gevoelens
van gelijke kracht.
In de boeken van Jozef Rulof vermelden de Hemelse Meesters
hierover het volgende vermeld
:

-Dat weten ze, ziet u, tussen de derde en de vierde graad
krijgt u de vorming van het organisme,
dan gaat u uit het vaderschap naar het moederschap en
nu is er geen gevoel, geen gevoel ergens in.
Dat wil zeggen, ze zijn noch vader noch moeder.
-En nu gaat die schepping door en heeft geen bestaansvorm,
geen beïnvloeding en daardoor komen er nu twee gevoelens
tot stand op gelijke kracht omdat ze beide in de mens leven,
en komen die twee geslachtstoestanden naar voren en zijn
op halfwakend bewustzijn in de mens.
Vraag en Antwoord 2 p.363-366

-Als u moederschap, vaderschap, homoseksualiteit, moederlijk,
vaderlijk, celkracht, celbewustzijn, celpsychopathie,
en al die wetten gaat ontleden,
hebt u een boek nodig van vijfduizend pagina’s,
alleen over de geboorte van een kind.

13.6 Tweeslachtig is het gevolg van een lichamelijke storing in
de foetus, door man en vrouw gevoelens van gelijke kracht

Vraag en Antwoord 2 p.114
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Les 14. Water is bewust leven en kan met de mens communiceren!
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Toen de Goddelijke krachten en wetten zich openbaarden in de
schepping ontstond uit de astrale Goddelijke plasma nevelen,
waaruit het Water werd geboren. Water vertegenwoordigt God
als Moeder.Al het leven is in de wateren geboren. Water is
moederlijk, is levensbloed, is verdichte aura, verdicht leven en
heeft naast de stoffelijke manifestatie ook een ziel en een geest.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wát is ‘water’? Verdichte levens adem voor al die levens!
Een antwoord van de‘Universiteit van Christus’!
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.276

-‘En wat ben ik nu voor mijn leven?’Verdichte levensadem.’‘
Mijn hemel nog aan toe, André, dat is het Goddelijke antwoord,
machtig is het, want dat is waarheid.
Immers, toen wij aan ons leven óp onze ‘Moeder’... de Maan
begonnen, werd het water levensadem voor ál het leven.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 3 p. 62

-‘Dat is het schoonste wat je mij geven kunt, André.
Já, ik ben moeder! Maar ik bén verdichte levensadem voor ál mijn
levensgraden. Ik ben de moederlijke ruimte voor mijn
organismen geworden. De Kosmologie van Jozef Rulof deel 3 p.65

14.1 Water is verdichte levensadem, levensbloed

-Water is levensbloed voor alles.
Voor de mens, we hebben ons apart bloed, maar was er geen water
in ons, dame, dan had het bloed al geen betekenis meer.
Maar de essentiële bron voor ons lichaam is het levensbloed.
Voor ons en voor het dier.Vraag en Antwoord Deel 3 p.133
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Al het leven is ooit uit de astrale Almoederlijke plasma
voortgekomen. De eerste verstoffelijking waren nevelen en
daaruit ontstond water. In dit water, Moeder Water, ging dit
astrale leven zich als celleven verstoffelijken.
Het eerste celleven dat geboren werd, waren de menselijke cellen,
bestaande uit ziel, geest en stoffelijk lichaam. Toen dit celleven
verder ging, ontstonden uit de restanten van de menselijke cellen
het dierenrijk en de natuur.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-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 dierenrijk het eigen bestaan. 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.
Vraag en Antwoord Deel 1 p.39

-Door mij heeft het dier, heeft het kleurenrijk, het bloemen- en
plantenleven uitdijing, bloedsomloop, harteklop ontvangen.
Want de mens en al het leven, André – dat heb je toch gezien –
is in de wateren geboren.’ Lezingen deel 3 p.370

14.2 Water is Heilig Moederschap. Al het leven is in de
wateren geboren

-De mens die in deze ruimte bewust wordt, die dankt Moeder Aarde
en kust haar. Deze aarde heeft een ziel en een geest, een
persoonlijkheid en bezit de Goddelijke rechtvaardigheid,
want u krijgt leven na leven. Zij zorgt voor uw slaap, zij zorgt
voor uw eten en drinken. LEC-lezingen2 p.160
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De mens is ooit als celleven in Moeder Water
geboren en kon daar evolueren en het
waterlijk bewustzijn ontwikkelen.
Het water heeft op veel mensen nog steeds een grote
aantrekkingskracht.
Soms kan men dat niet weerstaan en loopt dan
het water in en verdrinkt.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Hij zegt: ‘Ja, moeder, ik heb je diepte leren kennen.
Alles is waarheid. De mens en al het leven is door je leven geboren,
moeder. Dat kan ik nu bewijzen, dat kan ik nu verklaren.
De mens, al het leven van onze Moeder en Vader is in jouw leven
ontstaan en kreeg door jouw baring verdichting en verruiming.
Lezingen deel 3 p.463

-Miljoenen mensen hebben de aantrekkingskracht van het water
gevoeld en sprongen er onbewust in en verdronken natuurlijk.
Er zijn mensen die, als de Maan aan de hemel staat, buiten
geen weerstand meer bezitten en zo vanzelf in het water lopen.
Dat is, omdat wij mensen in de wateren zijn geboren.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.75,76

14.3 Veel mensen voelen zich sterk aangetrokken
door Moeder Water

-Dat is de natuur-hypnose. Gelooft u daar niet in?
Half Egypte is erin gelopen, in de Nijl, en hebben zich verdronken,
omdat ze het water hoorden spreken.
Dat is de eenheid met het leven van God.
En het water is God als moeder.
Vraag en Antwoord Deel 4 p.162
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Water als geheel is ook een stoffelijk wezen met eigen
ziel en geest en ook alle vitale organen die we in
de mens en in de hele kosmos terugvinden.
Water heeft ook een baarmoeder.
Het waterlijk leven op Aarde is van oorsprong hier geboren.
Op sommige dieren heeft deze baarmoeder nog steeds
aantrekkingskracht als ze zichzelf willen voortplanten.
De paling wijst ons de weg naar de baarmoeder
van het Water, de Sargassozee.
Ook dit mysterie, wat de Aardse wetenschap niet kan
verklaren, is hiermee dus opgelost!
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

14.4 De paling moet naar de baarmoeder van Moeder Water
om te paren, de Sargassozee

-Een aal in de wateren kruipt terug, die grote reis van de paling,
en gaat naar de zee – en ze weten maar niet waarom die dieren
naar de zee gaan – en ze sterven ervoor.
-Als u nu goed luistert, dames en heren, is dit een profetie voor de
wereld, die ken ik al zo lang, die heeft meester Alcar mij getoond. Die paling kan niet in een zijarm (ont)staan want dat dier is een
zelfstandigheid voor baring, maar.die vindt de rust, en het
baringsprincipe, en het ingaan, en het aanvaarden en het
ontvangen, gebeurt precies in de baring van de zee,
en dat is de baarmoeder van de wateren.
Want de moeder is water, water is baring, is moeder,
dus die moeder moet ergens een moederschap bezitten en een
baarmoeder; bewijs, dat de mens het heeft, en al het leven heeft het,
moet ook in de wateren ergens een plaats zijn waar die eigenlijke
baring leeft. Vraag en Antwoord Deel 3 p.136-137
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Moeder Water vertegenwoordigt God als Moeder.
In de oude Egyptische religie hoorden de priesters het
water van de Nijl spreken en zij zochten hierin
de mystieke eenheid met God.
In onze tijd zien we dat nog in India,
waar men de Heilige Ganges als Moeder aanbidt.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Gij, onschuldigen, weerloze kinderen van Amon-Ré schaamt u
toch niet, gij draagt dat, waardoor Moeder Aarde u geschapen heeft.
Zij baarde u en zij kent uw leven. Zij wil dat ge tot haar komt als in
de eerste uren van uw geboorte, daarin bent ge één.(….)
Ga in de Moeder en geef u aan haar over.’
De priesters gingen naakt te water en mediteerden daarna soms
naakt, indien het de ontwikkeling van het mediumschap betrof.
Ze gingen naakt tot Moeder Natuur en kwamen door hun reine
meditatie tot het mystieke éénzijn.
En voor deze zittingen beleefden zij dezelfde wetten,
het contact met Gene Zijde. Geestelijke Gaven p.50,51
-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.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p 48,49

14.5 In oude Oosterse religies is Moeder Water vaak Heilig
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De Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto deed proeven
met watermonsters, die hij eerst had blootgesteld aan negatieve
of positieve woorden, gedachten, emoties of aan verschillende
soorten muziek. Daarna vroor hij de watermonsters in en
maakte hij foto’s van de waterkristallen.
Tot zijn verbazing bleek dat de watermonsters die
positief waren beïnvloed prachtige kristallen opleverden,
terwijl de negatieve invloeden resulteerden in lelijke,
misvormde kristallen.
Bron: Emoto M. De boodschap van Water 2005
.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-André hoort nu het water zeggen: ‘Ik zeg je immers, André, dat ik je
leven kan verwarmen. En mijn leven als ruimte is van Hem. Mijn
leven staat voor ál het leven van de aarde open en kent het ook.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.78

-Het kristal-zien is het waarnemen van de oorspronkelijke wet,
die Moeder Natuur tevens in het organisme heeft neergelegd.
Het zien in helder water is oosters en het enige dat de eigen
verkregen sensitiviteit wakker maakt.
-Het water spreekt en omdat het levend is, komt het ene leven
tot het andere en zo is het dan mogelijk om helder te zien.
Geestelijke Gaven p.308,309

14.6 Water is bewust leven en kan met de mens
communiceren

-Wat is de helderheid nu van dat water? -Dat is de geest, dat is het
bewustzijn van het water -Zo is de zuurstofcapaciteit... de long, het
longsysteem van de wateren, is de zuurstof, is het deel van dat water,
om dat niet tot rotting te brengen, dus het is de ademhaling.
Vraag en Antwoord Deel 3 p.133-135
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Les 15. De Schepping van het Universum en het wonder van
het uitdijend Heelal
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De Albron voor de schepping begon,
was onzichtbare stilte, gevoel, rust, duisternis.
De Alziel had zich nog niet gemanifesteerd.
De individuele menselijke zielen waren nog integraal
deel van de Alziel.
Dan komt er in die duisternis beweging, trilling,
licht, afgewisseld met perioden van duisternis.
De Hemelse Meesters noemen dit proces
et baringsproces van de Almoeder.
Middels de twee Kosmische Basiskrachten van
baring en schepping, Moederschap en Vaderschap,
zal de Alziel al het leven tot vorm en evolutie gaan brengen.
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. De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.18
-In het begin van de schepping heerste er duisternis.
Die duisternis was in wezen energie en die energie God.
Onzichtbare energie dus, die zich verdichtte in zonnen, sterren
en planeten en zich openbaarde in mensen en dieren.
Maar al dat leven is God. Het Ontstaan van het Heelal p.265
-Toen de schepping nog moest beginnen, toen was er alleen
leven, men noemt dat: protoplasma, aura. Wat is leven?
Het is een bloedkern, bezield door denken en voelen, dat is
ziel, dat is geest. Lezingen deel 2 p.7

15.1 De Albron voor de Schepping begon, was onzichtbare
stilte, Liefde kracht

Zie ook de film:1. Het Ontstaan van het Heelal
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Het baringsproces van de Almoeder, kende
zeven tijdperken van ontwikkeling.
In de laatste fase ontstaat er een enorme bol van Goddelijk
geestelijke plasma, trillend en sidderend goud licht.
Alles was nog één. Dan treedt de volgende fase in.
De lichtmassa scheurt vaneen en verspreidt zich in het
Universum.
De Alziel heeft zichzelf in ontelbare deeltjes van verdichte
geestelijke energie gesplitst.
Elk deeltje bezit een stukje van de Alziel en heeft een geestelijk
lichaam en kan nu als aparte levensvorm verder evolueren.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-U ziet, mijn broeders, dat de ‘Albron’ als Moeder zich opent en
aan baring begint. -Wat gij nu ziet is dus de levensfluïde van de
‘Almoeder’ en dat betekent baren! Hierna komt de geestelijke
evolutie en dat wordt dan de stoffelijke wereld, de ruimte, het
universum waarin gij nu leeft. De Kosmologie 1 p.22
-In biljoenen deeltjes en daaronder zag hij nietige vonkjes was dit
ontzaglijke uiteengespat. -Het wordingsproces is gekomen, het
ontstaan van sterren, planeten en zonnestelsels. Wat gij ziet, zijn
lichtende vuurbollen, doch in werkelijkheid is dit Gods eigen licht
en leven, Gods heilige uitstraling.
Het Ontstaan van het Heelal p.71

15.2 De bol Goddelijk licht scheurt vaneen en verspreidt zich
in het Universum

-U moet God zien als het leven, het léven.
Dat leven is uit die ruimte gekomen, en er was voor de schepping
duisternis. Er is een aura gekomen, een werking, dat was de Albron,
de Almoeder. Vraag en Antwoord 5 p.67
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Eerst was er God als Ziel en Leven.
Daar kwam werking in en dan manifesteren de twee
Goddelijke Basiskrachten zich als geestelijke plasma.
In de volgende fase gaat deze geestelijke plasma zich splitsen.
Hierdoor ontstonden miljoenen vonken als verdichte
geestelijke energie.
De twee Basiskrachten, Moederschap en Vaderschap,
zuigen nu elk de verdichte geestelijke energie op naar een
eigen centraal punt. Door dit inzuigen vormt
het Moederschap een verdichte astrale bol.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wat u nu aanvaarden moet, is dat dit moederschap de eigen
substantie in zich opneemt. En dit opnemen heeft reeds miljoenen
jaren, volgens deze tijd en uw berekening, geduurd voordat
de maan als moeder voor deze ruimte kon beginnen.
Lezingen Deel 1 p.481-482 (L1.12273.12277)

-En nu zien wij dat die aura, dat plasma zich verzamelt en als het
ware opzuigt in één bron, dat trekt zich tezamen. En dat tezamen
trekken manifesteert zich doordat die kracht daar als moeder en die
ruimte hier als vader (zich) manifesteert en de zelfstandigheid als
moeder aanvaardt. We zien nu, we beleven – dat hebben wij te
aanvaarden – dat er in de ruimte, in deze onmetelijkheid
niets anders is dan vader- en moederschap.
Lezingen Deel p.478 1 (L1.12207.12210)

-Nu gaan er weer miljoenen jaren voorbij. In die dampkring leeft
dus een lichtende bol en blijft daarin voort zweven. Hieruit treedt
straks een planeet tevoorschijn. ORI-ontstaan p.72

15.3 Het Kosmische Moederschap zuigt het eigen plasma
in naar één plaats
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In dat centrum van het Kosmisch Moederschap
ontstond uit die geestelijke plasma de astrale Moederplaneet
voor het universum, Moeder Maan.
Moeder Maan vertegenwoordigde de Almoeder,
de uitdijende Basiskracht voor al het leven
dat daarna geboren zou worden.
Veel later, in zeven tijdperken van evolutie,
van steeds weer uitdijing en verdichting,
ontwikkelt zich dan de eerste stoffelijk planeet,
die wij als mensen nu nog kennen als de Maan.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-De Maan schiep voor héél deze ruimte de ziel, doordat zij zich
heeft kunnen splitsen, kreeg ál haar leven een zelfstandigheid.
Hier is dus te beleven en vast te stellen, dat ál het leven in
dit Universum door de Maan als moeder het ínnerlijke leven
heeft ontvangen.
-Maar dat kent men op Aarde niet en zijn openbaringen voor de
mens. Elke andere planeet schiep het organisme, doch de Maan
als moeder schonk door haarzelf te splitsen aan al die miljoenen
vonken het eigen „ik”! De Kosmologie 2 p.146
-Het leven is God! En dit leven zal scheppen en baren. Vanuit een
bron, die wij hier als de ‘Oerbron’ zien en beleven, is het
vergeestelijkte en verstoffelijkte leven geboren. En dat ‘leven’
werd door de Meesters God genoemd!
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 p.137

15.4 In het centrum van het Kosmisch Moederschap vormde
zich de eerste planeet: Moeder Maan
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De tweede Goddelijke Basiskracht, het Kosmische
Al-vaderschap, de scheppende en verdichtende Kracht,
bundelde zich in een lichtende astrale bol van
energie-plasma.
In die geestelijke plasma ontstond de eerste astrale ster:
Vader Zon. Vader Zon vertegenwoordigde de Alvader voor
al het leven dat daarna geschapen zou worden.
Door samensmelting van Vaderlijke energie met Moederlijke
energie ontstond nieuw leven. In het hart van het astrale
Moederschap ontwaakte het biologisch leven van mens,
dier en plant.
In het Universum werden nieuwe planeten en sterren
in het universum geschapen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Bij het ontstaan van de schepping hebben Zon en Maan zich
het eerst kunnen verdichten en bleef het moederschap die
verwarmde plasma aanvaarden, doch hierdoor verdichtte zich
het leven in embryonale toestand.
De Zon als het vaderlijk gezag zond die kracht uit en de Moeder
als de eerste kosmische levensgraad zoog die heilzame werking
in zich op.
-Daardoor is Zon en Maan één leven, zijn het tweelingzielen.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.208

-Vader- en moederschap zijn één, die ruimte gaat door,
er komt steeds meer leven.
Lezingen deel 1 p.459

15.5 Het Kosmisch Vader- en Moederschap: Zon en Maan,
schiepen het leven
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Wat onze aardse wetenschap eenvoudig “Oerknal” en
“Uitdijend heelal” noemt, is in werkelijkheid de
zichtbare stoffelijke manifestatie van een heel bijzonder
geestelijk scheppings- en evolutieproces.
Hemelse meesters, die al veel verder zijn in hun evolutie,
beschrijven in de boeken van Jozef Rulof, hoe de Goddelijke
Alziel zich op het niveau van Ziel, Geest en Stof openbaart,
als start van een Goddelijk evolutieproces.
De menselijke Ziel is een evoluerende levensvorm van de Alziel.
Menselijke Ziel en Kosmos moeten zeven evolutie fasen
doorlopen alvorens het Goddelijk Al wordt bereikt.
De eerste drie bevinden zich in ons universum met als
moederplaneten Maan, Mars en Aarde.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-In deze aura, in deze oneindigheid van het universum verdichten zich
sterren en planeten. Lezingen deel 2 p.13
-Alle hebben een eigen dampkring en die kracht kwam uit het lichaam
voort en is tevens de bescherming voor dit ontzaglijke wonder. Het is
tevens het wonder hoe planeten en sterren en andere lichamen hun
eigen loop verzekerd hebben. Het Ontstaan van het Heelal p.72

15.6 De geboorte van Maan, Mars, Aarde, Zon en miljoenen
sterren en planeten. Het Uitdijend Heelal

-Hierdoor, mijn broeders, zien wij, dat de ruimte nieuw leven zal
baren en scheppen en dat wil zeggen, dat er méér ruimten zullen
ontstaan en dit universum dus het ‘AL’ nog niet kan zijn. Dit leven is
nog niet zover! Doch straks zien wij die werelden. Dat zijn dan de
‘Vierde, Vijfde, Zesde en de Zevende Kosmische Levensgraden’,
waarvan de Zevende het Goddelijke ‘AL’ vertegenwoordigt.
De Kosmologie 1 p.103
Free download het boek: Het Ontstaan van het Heelal
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Les 16.De Schepping en de Evolutie van de mens
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Voor de schepping begon waren individuele menselijke
zielen nog integraal deel van de Alziel.
Daarna splitste de Alziel zich in ontelbare deeltjes van
Goddelijk geestelijke plasma.
Onze menselijke ziel is een Goddelijke levensvonk, een
zelfstandige afsplitsing van de Alziel en heeft dus ook
dezelfde stuwing om te evolueren.
Deze stuwing om te evolueren vinden we later in elke
levensvorm in de kosmos terug.
Je zou kunnen zeggen, dat de mens een ontwikkelingsstadium
van de Alziel is.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Voordat de scheppingen begon – verklaarde ik u – was er
alleen leegte, maar die leegte dat was de Alziel, het Alleven,
het Alvader- en het moederschap.
Lezingen Deel 1 p.473 (L1.12082.12082)

-En dan kan ik nu al duizenden vergelijkingen maken met u,
want die Albron is in u, leeft in de mens, leeft in de plant,
leeft in de wateren, leeft in de natuur.
Overal ziet u die Albron terug.
Lezingen Deel 3 p.92

-Maar ik ben Albron, ik ben Allicht, Alleven, Algeest, Alvader-,
Almoederschap, Alrechtvaardig, ik ga al deze wetten voelen,
deze krachten, dit bezielende plasma leeft in mij.
Ik voel nu dat ik uit dit alles ben geboren.
Lezingen Deel 3 p.76 (L3.1882.1883)
Zie ook de film:1. Het Ontstaan van het Heelal

16.1 Voor de schepping begon, was de menselijke ziel een deel
van de Alziel

43

Bij het begin van de schepping vormde het Al-Moederschap
een bol geestelijk nevelplasma, waarin Moeder Maan ontstond.
Hierin scheidden zich miljarden god-menselijke cellen af.
Kleine doorschijnende druppeltjes, opgebouwd uit plasma en ziel.
Deze cellen vormden paren en verbonden zich. Elke cel gaf een
klein deel van zichzelf aan de ander, waaruit een nieuwe vrucht
groeide. Vervolgens splitste de vrucht zich in twee kindercellen.
Deze hadden voldoende kracht om tot volwassenheid te groeien,
maar onvoldoende om zich voort te planten. Hiervoor hadden ze
de kracht van de oudercellen nodig, die inmiddels gestorven
waren en wachtten in de in de wereld van het onbewuste.
Hun zielen verbonden zich met het voortplantingsproces van de
kindercellen en bezielden de nieuwe vrucht die zich ook weer in
twee cellen splitste. Een proces, dat we ook in onze tijd, hier op
Aarde, nog steeds in de baarmoeder terugzien.
Daarna herhaalde dit proces van voortplanting zich, waarbij
ouders en kinderen telkens bij elkaar reïncarneerden.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Die eerste cellen kwamen terug en die maakten dit barings- en
scheppend proces mee en die tweede cellen scheidden nieuw leven
af en die vader en die moeder nu komen in dat tweede embryo.
Dus de kinderen scheiden af en de vader en moeder bezielen het
nieuwe leven, de nieuwe geboorte. Lezingen Deel 1 p.67
-God gaf aan ál het leven zichzelf! Vanzelfsprekend ook ‘Zijn’
karaktertrekken en eigenschappen, Zijn Persoonlijkheid.
En hierbij ál de Goddelijke gaven. De Kosmologie Deel 2 p.135
16.2 De geboorte van de eerste menselijke cellen

Zie ook artikel+film: https://rulof.nl/Onze-eerste-levens-als-cel.html
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Op deze wijze werden op de eerste planeet, Moeder Maan,
miljarden menselijke cellen geboren die zich steeds weer
splitsen en zielen aantrokken die op reïncarnatie wachtten.
Pas na zeven levens waren de eerste zielen moeder of vader.
Daarna wisselt dit steeds na zeven levens, zodat de ziel beide
basiskrachten: moederschap en vaderschap leert ervaren.
De cellenparen die zich in Moeder Maan vormden zijn
tweelingzielen. Middels vader- en moederschap en
reïncarnatie doorlopen de cellen, in miljoenen levens, zeven
stoffelijke graden ofwel zeven niveaus van ontwikkeling:
van cel naar visje naar een zeeleeuwachtig wezen,
dat uit de wateren kruipt en sterft.
Deze ontwikkeling in zeven levensgraden zien we op elke
planeet weer terug,
zowel voor de mens als het dier en de natuur.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Dat zijn nu die tweelingtoestanden. Kun je zeggen tweelingzielen?
Ja, zielen uit één bron ontstaan, uit één cel.
Vraag en Antwoord Deel 3 p.139

-Want de cel als mens was dit, met een staartje zoals we zo’n klein
visje zien. En dat hoofd, dat bolletje, dat lichaampje dat bezat alles:
stof, ziel, geest, gevoel. Lezingen Deel 2 p.31
-Uiteindelijk bereikt de ziel de levensvorm die op een zeeleeuw lijkt,
en kruipt het land op. Hierdoor stikt dit wezen, want dit lichaam op
deze planeet kan nog niet buiten het water ademhalen. De Kosmologie
Deel 3 p.111
Zie ook film:

16.3 De evolutie van de mens in de wateren van Moeder
Maan
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De zielen op Moeder Maan, werden daarna
aangetrokken naar een astrale planeet van
de Tweede Kosmische levensgraad.
Hier moesten zij opnieuw beginnen als cel, want er was
nog geen groter lichaam aanwezig.
Ze bouwden opnieuw hun lichaam op van cel tot een
zeeleeuwachtig organisme, kropen op het land, maar ditmaal
volgde ook een landelijke vorm. Deze planeet had door de Zon
een sterkere verdichting gekregen. Latere zielen konden direct in
een zeeleeuwachtig organisme incarneren, dat aansloot bij hun
laatste gevoelsniveau.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Voelt gij nu, dat de ziel thans in slaapt valt en tot het
embryonale stadium terugkeren moet?
Dit vis-bewustzijn zinkt terug tot het eerste stadium voor de
geboorte en zal zich verwijderen van deze ruimte,
omdat, wij hebben dat zo-even beleefd, ons
volgende stadium gereed is.
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.173

-Aanstonds beginnen wij aan onze eerste geboorte, precies dus als
op de Maan, met dat verschil echter, wij hebben miljoenen levens
beleefd, wij bezitten hogere evolutie en zullen steeds verder gaan
om dit Universum te overwinnen, dat mogelijk is!
Wij gaan van planeet tot planeet, lichamen dus,
die ons zullen dienen.
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p174 (C3.4771.4777)

16.4 De start van de evolutie van de mens op het land
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Op de zes overgangsplaneten tussen Maan en Mars zet de ziel
de opbouw van het landelijke lichaam voort bereikt dan de
moederplaneet van de Tweede Kosmische Levensgraad: Mars.
Hier evolueert het menselijk leven opnieuw van eencellige
organismen in de wateren naar uiteindelijk grofgebouwde,
onbewuste grote menselijke wezens, die op het land leefden.
Het menselijke wezen moest zich voortbewegen om voedsel
zoeken om de honger te stillen. Zo ontwikkelde dit wezen gevoel
en instinct. Hier ontwikkelde de menselijke ziel ook een eerste
vorm van geestelijk gevoelsleven: het voordierlijke bewustzijn. In
het kielzog van de mens ontwikkelden zich op een vergelijkbare
wijze de dierenwereld en de natuur.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wij hebben zes overgangen beleefd en al die planeten liggen in het
Universum verspreid, waarvan gij het ontstaan in de boeken hebt
ontleed. Wij zien thans, dat de ruimte één proces beleven kan en dat
is het vader- en het moederschap. En die wetten dienen, werken aan
het menselijke organisme, iets anders kunnen wij niet beleven, doch
daardoor ontwaakt de ziel, de geest, het innerlijke leven voor ál deze
stelsels. Het menselijke wordingsproces krijgt nu een gestalte en dat
ís de „Mens”! De Kosmologie 3 p.206

16.5 De mens evolueert op meerdere planeten en bereikt de
moederplaneet Mars

-Het wezen dat hier leeft is op de begaanbare planeet overgegaan.
Het heeft dus zijn bestaanswereld bereikt, is reeds volwassen en
wacht op verhoging. Het zijn allen reuzen. Ook in de allervroegste
tijden leefden deze reuzen op aarde.
Het Ontstaan van het Heelal p.157-158
Zie ook film: 2. Het Ontstaan van de Mens
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Na Mars gaat de ziel over naar de Derde Kosmische levensgraad.
Zes overgangsplaneten, verspreid in het universum en dan de
Moederplaneet Aarde. De Aarde bestond toen nog uit een
geestelijke substantie. De eerste zielen moesten hun menselijke
lichaam weer helemaal opbouwen van cellenleven in de wateren
tot mens op het land.
Latere zielen incarneren direct in een menselijk embryo.
Na de Aarde gaan de ziel, samen met de tweelingziel, verder in
de Hemelse sferen en dan naar de eerste planeet van de Vierde
Kosmische levensgraad. Die planeet bevindt zich in een ander
heelal, dat uit een ijlere substantie bestaat.
Dan zal elke ziel zich nog de 5e, 6e, en 7e Kosmische graad
moeten eigen maken, alvorens op te gaan in het Goddelijk Al.
Bron: In de boeken van Jozef Rulof

-Er komt een tijd dat de mensen en dieren de aarde zullen verlaten,
doch al die mensen die de hoogste graad hebben bereikt, zien wij in
ons leven, het leven van de geest terug. Al die wezens verlaten de
aarde en gaan op de vierde kosmische graad over.
Het Ontstaan van het Heelal p.87

16.6 De Aarde en dan als tweelingziel verder, op weg naar het
Goddelijk Al

-Dít machtige universum, dat de mens van de Aarde af ziet, ís alléén
vader- en moederschap en niets, niets anders! En dat vader- en
moederschap moet de mens zich eigen maken, waarvoor het kind van
God miljoenen levens te beleven krijgt. En daarachter leeft de
wedergeboorte, ook voor Zon en Maan, voor dit universum, zodat wij
kunnen en moeten aanvaarden, dat waarachtig ook de ‘Vierde
Kosmische Levensgraad’ zich heeft kunnen verstoffelijken en
vergeestelijken. De Kosmologie Deel 2 p.242
Zie de film de 4e Kosmsische graad: 4. Onze Kosmische Bestemmming
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Les 17. Ooit leefden er primitieve mensen op Mars
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In 2018 heeft NASA meegedeeld dat Marsrover Curiosity
organische moleculen had gevonden in het drie miljard jaar
oude afzettingsgesteenten op Mars en ook methaan in de
atmosfeer. De vondst van organisch materiaal kan erop
wijzen dat er leven op Mars is geweest, maar een bewijs
daarvoor is het niet, aldus VTM
Bron: Science 08 Jun 2018

Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw gaf Jozef Rulof (1898-1952)
een gedetailleerde beschrijving van het leven, dat ooit op Mars
aanwezig was. Miljarden jaren geleden, toen het leven op Aarde
nog moest beginnen was er al leven op Mars.
Het Ontstaan van het Heelal van Jozef Rulof:
Zie ook het boek: Het Ontstaan van het Heelal

De metafysicus Jozef Rulof kon uit zijn lichaam treden en werd dan
door zijn Hemelse meesters rondgeleid in de astrale werelden van na
de dood. Zijn Meesters lieten hem ook het leven van mens, dier en
natuur zien, zoals dat miljarden jaren geleden uit de Goddelijke
Basiskrachten werd geboren en daarna evolueerde op Maan, Mars,
Aarde en tussenplaneten. (zie ook Les.15 en 16)
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. Zij werden met
elkaar verbonden en aanvaardden deze kosmische éénheid.
De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.103

17.1 Eens, miljarden jaren geleden was er leven op Mars!
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Al het leven is ooit uit de Goddelijke basiskrachten
op Moeder Maan geboren.
Hier evolueerde het leven van mens en dier van
cel naar visje en dan naar een zeeleeuwachtig wezen, dat uit de
wateren kroop en uiteindelijk op het land stierf.
(Zie ook les 15 en 16)

Van hieruit ging het leven verder op zes verschillende
overgangsplaneten alvorens er voldoende landbewustzijn
was ontwikkeld om de zevende planeet, de moederplaneet
Mars te kunnen bewonen.
In de wateren op Mars bouwden mens en dier opnieuw
hun lichaam op van cel tot een zeeleeuwachtig organisme
en kropen op het land, maar ditmaal volgde ook
een landelijke vorm.
Latere zielen konden direct in een organisme incarneren,
dat aansloot bij hun laatste gevoelsniveau.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Aanstonds beginnen wij aan onze eerste geboorte,
precies dus als op de Maan, met dat verschil echter,
wij hebben miljoenen levens beleefd,
wij bezitten hogere evolutie en zullen steeds verder gaan om
dit Universum te overwinnen, dat mogelijk is!
Wij gaan van planeet tot planeet, lichamen dus,
die ons zullen dienen.
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.174

17.2 Het leven op Mars begon in de wateren
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Ons Universum kent drie macrokosmische levensgraden met
als moederplaneet respectievelijk Maan, Mars en Aarde.
Op al deze planeten begint de evolutie van het stoffelijk leven
in de wateren.
Aangestuurd door de Kosmische levenswetten evolueerde het
leven op Mars van eencellige organismen in de wateren naar
uiteindelijk grofgebouwde, onbewuste grote menselijke en
dierlijke wezens, die op het land leefden.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Voor dit universum zijn dus levenswetten en levensgraden
geboren die ons als mens zouden dienen.
Op de Maan leefden wij in de wateren,
Mars gaf ons reeds het landelijke bewustzijn en Moeder Aarde
het volmaakte voor deze ruimte, omdat zij die taak door
Zon en Maan in handen kreeg.
De Kosmologie 1 p.113

-Je ziet, André, nu heeft het dier zich verhard.’ ‘Is dat een schildpad,
Alcar?’ ‘Juist, maar het dier verkeert in de eerste graad van
ontwikkeling. Het is reusachtig groot, maar die grootte gaat het op
aarde afleggen. De Kosmologie deel 1 p.180
-Dus deze drie macrokosmische levensgraden nu werken aan
het menselijke, dierlijke en het plantenleven’, vóór de menselijke,
dierlijke, moederlijke zelfstandigheid als organisch leven.
En het innerlijke leven verruimt zich en wordt het gevoelsleven
en de persoonlijkheid.

17.3 Op Mars ontwikkelden mens en dier het primitief
landelijk bewustzijn

Lezingen Deel 3 p.229 (L3.5705.5706)
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Al wat op Mars leefde, mensen, dieren, bomen en planten was
grofgebouwd en reusachtig om te zien. Je zou dit tijdperk het
reuzentijdperk in de stoffelijke ontwikkeling van het leven
kunnen noemen. Toen dit leven met zijn ontwikkeling op Mars
klaar was, stierf dit hier uit en verplaatste zich via zes
overgangsplaneten naar de Aarde.
In de prehistorische periode van de Aarde zagen we nog veel
invloeden terug van dit reuzenstadium, zoals dat er ooit op Mars
heeft uitgezien.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Het wezen dat hier leeft is op de begaanbare planeet overgegaan.
Het heeft dus zijn bestaanswereld bereikt, is reeds volwassen en
wacht op verhoging. Het zijn allen reuzen. Ook in de aller vroegste
tijden leefden deze reuzen op aarde.
Het Ontstaan van het Heelal p.157

17.4 Op Mars beleefden mens en dier het
reuzen stadium

-Kijk naar deze oermensen, dit dierlijke wezen en gij ziet uw
prehistorisch tijdperk voor deze planeet, straks ziet gij u zelf op
Aarde terug en eerst dán kunt gij aanvaarden dat het Universum
voor de mens werd geschapen.
-Mars bracht zeven opvolgende levensgraden voort, maar die wetten
leerden wij voor de ‘Almoeder’ kennen en nog zijn ze aanwezig.
Thans beleven wij die verdichtingswetten door het menselijke
organisme. De hoogste en zevende levensgraad nu, overheerst hier
de daaronder levende graden, doch al die miljoenen mensen leven
over de planeet verspreid. Natuurlijk is het leven hier ruw en hard,
maar hoe waren de prehistorische tijdperken op aarde?
De Kosmologie 3 p.209
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De oermens op Mars, zoals die op Mars leefde, was vooral
op dierlijk voedsel in gesteld. Ook was er kannibalisme.
Andere mensen die gedood werden, werden gewoon opgegeten.
Op het land en in de wateren was er ook volop plantaardig
voedsel aanwezig.
Er waren planten, met bladeren zo groot als het dak van een huis.
Ook waren er reusachtige struiken met vruchten waarmee zowel
mens als dier zich kon voeden.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-De bomen en planten zijn ook van ontzaglijke grootte, doch het
plantenleven overheerst hier. Een blad van een plant, je ziet het, is zo
groot als een dak van een aardse woning en de dikte is geweldig.
-De ontzaglijke struiken die je hier overal waarneemt, brengen een
soort vrucht voort, waarmee zich de dieren voeden die de waterkant
hebben bereikt. Ook voor de mens is er dergelijk voedsel, dat echter
maar in enkele tijden aanwezig is, omdat dit met het klimaat verband
houdt. Toch eten zij dit voedsel, al zijn zij op dierlijk voedsel
ingesteld. In het water en op het land dus is voedsel in voorraad.
Het Ontstaan van het Heelal p.160

17.5 De oermens op Mars was vooral ingesteld op dierlijk
voedsel

-Wij zien thans, dat de ruimte één proces beleven kan en dat is het
vader- en het moederschap. En die wetten dienen, werken aan het
menselijke organisme, iets anders kunnen wij niet beleven, doch
daardoor ontwaakt de ziel, de geest, het innerlijke leven voor
ál deze stelsels. Het menselijke wordingsproces krijgt nu een
gestalte en dat ís de „Mens”!
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.206
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Het menselijk wezen op Mars kon zich voortbewegen
en moest voedsel zoeken om de honger te stillen.
Man en vrouw plantten zich als dieren voort, zonder te
begrijpen wat ze deden. Het waren grote krachtige wezens,
wild en woest. Er was nog geen taal. Wat zich niet kon
beschermen werd afgemaakt en zelf opgegeten.
Hier was alleen het recht van de sterkste van toepassing.
Toch ontwikkelde zich hierdoor een eerste vorm van gevoel
en instinct: het ‘voordierlijke bewustzijn’.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Alcar daalde op de tweede kosmische graad af. Hier waren zij
geweest en waren die ontzaglijke voordierlijke wezens.
‘Daar voor je zie je de mens die hier leeft. Hij bezit het
voordierlijke bewustzijn. -Hier, André, zoals ik reeds zei, heerst
doodslag en geweld, want het voordierlijke bewustzijn is ontwaakt.
-André keek naar deze mens, hij legde zich neer om te slapen.
Geheel naakt was hij en als een beest behaard.
Groot en sterk was zijn lichaam. Een reus op aarde was een
dwerg in vergelijking met hem. Het Ontstaan van het H. p.238 en 242

17.6 Het menselijk wezen ontwikkelde op Mars een vorm van
primitief gevoel en instinct; het voordierlijk bewustzijn

-André zag menselijke wezens. Mijn God, dacht hij, zijn dat mensen?
Roofdieren waren nog niet zoals deze wezens. Wild en woest zagen zij
eruit. Het waren grote krachtige wezens en ze straalden een
oerkracht uit, waarvan hij rilde en beefde. Honderden van deze
mensen zag hij bijeen. Hij hoorde hen spreken, maar dit was geen
spreken, dit was een vreselijk geschreeuw.
Het Ontstaan van het Heelal p.154
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Les 18. Geboorte en evolutie van dier en natuur
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Ooit begon het leven op Moeder Maan met de vorming van de
eerste god-menselijke embryonale cellen. Hieruit werden de
menselijke cellen geboren en toen deze verder gingen met hun
evolutie, waren die embryonale cellen nog niet uitgeleefd.
Deze hadden zeven verdichtingsgraden om te scheppen en te
baren en uit het resterende embryonale celmateriaal werd de
dierenwereld geboren en later de natuur. Het dier is dus uit de
eerste god-menselijke embryonale cellen geboren,
heeft een eigen zelfstandigheid gekregen en bestaat net als
de mens ook uit lichaam, geest en ziel.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Maar dat eerste menselijke ego, die eerste menselijke embryonale
cel die was niet uitgeleefd. Die cel die komt tot scheppen en baren,
maar die heeft zeven diepten als werelden, die is niet dood.
Lezingen Deel 2 p.60

-Hij zag dit kleine lichaampje in een slijmachtige toestand oplossen.
Uit dat proces echter kwam iets tot leven, hoewel het bijna niet te zien
was. Uit het eerste menselijke schilletje, als ik het zo wil noemen,
traden honderden dierlijke levens tevoorschijn.
Het Ontstaan van het Heelal p.38

-Wanneer deze cellen het stervensproces te aanvaarden krijgen,
dan komt er een rottingsproces. Daarvan weten wij reeds, dat
hierdoor de ‘dierenwereld’ geboren is en hierna de volgende
verdichtingswetten naar voren traden en zien wij
‘Moeder Natuur’ aan haar eigen evolutie beginnen.

18.1 Uit de slijmerige resten van de menselijke embryonale
cel werd het dierenleven geboren

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 p.134
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Het eerste dierlijke leven dat uit de menselijke cel is ontstaan,
heeft zich op aarde gevormd tot wat wij ‘apen’ noemen.
Daarom vertoont de aap lichamelijke gelijkenissen met de mens,
en zien we ook in het gedrag van de aap menselijke
eigenschappen terug.
De aap is voor het land het schaduwbeeld van de mens.
Er zijn verschillende diersoorten die een soort menselijk gevoel
hebben, zoals de hond en het paard. Maar desondanks zullen ze
altijd één graad onder het menselijke gevoelsleven blijven, omdat
ze van bij hun geboorte als ziel één graad minder bewust leven
hebben meegekregen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-André, wij hebben verleden gezegd: de chimpansee is het dichtst
bij u, heeft het meeste bewustzijn, maar die heeft uw armen,
uw ogen, als schaduwbeelden. Lezingen Deel 2 p.61
-Elke graad, een aap, heeft zeven vertakkingen, overgangen,
voordat je weer in een andere, lagere graad komt.
En zo zijn er zeven maal zeven, dus negenenveertig verschillende
soorten, die allemaal baren en scheppen en een eigen wereld
vertegenwoordigen, en nieuw leven baren, scheppen.
Ga daar eens eventjes op in. Dan zie je zulke aapjes, zo groot, en je
ziet ze die bijna half zo groot zijn als een huis, die gorilla’s.
Vraag en Antwoord Deel 3 p.184

-De aap beleefde zeven overgangen en eerst daarná kwam er
nieuw leven uit die cel en zijn thans al die miljoenen soorten
van dieren die de aarde bezit! De Kosmologie Deel 4 p.219

18.2 De aap was de eerste diersoort, die uit de menselijke
resten werd geboren

Zie ook artikel: De vergissing van Darwin
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Het dierlijke leven dat geboren werd beleefde dezelfde wetten
van vaderschap en moederschap als de menselijke cellen. Maar
anders dan bij de menselijke ziel die één lichamelijke evolutielijn
heeft gevolgd, en haar lichaam uitbouwde van enkelvoudige cel
tot onze huidige menselijke gestalte, heeft het dierenleven zich
gesplitst en vertakt tot een veelheid aan diersoorten, zoals die op
aarde te zien zijn. Het hoogst ontwikkelde dierlijk leven is het
paard. Het is van nature dienend.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Nietwaar, dat is hier te beleven, te zien en te volgen, wij hebben
die wetten moeten aanvaarden; uit de menselijke cel, het stoffelijke
‘ego’ zoals zij dat noemen, de eerste menselijke stoffelijke ‘schil’...
traden zeven dierlijke levensgraden naar voren en dat werd de
dierenwereld en eerst hierna begon moeder natuur.
De Kosmologie van Jozef Rulof 2 p. 230

-Doch de mens, zoals ik reeds zei, volgde maar één weg en die weg
was voor de volmaking van het stoffelijke organisme. Het dier echter
ging in duizenden diersoorten over, het aanvaardde het ene leven om
in het andere en weer hogere binnen te treden, doch bleef steeds en al
die miljoenen jaren door, één graad onder het denkende en voelende,
tot God terugkerende wezen. Het Ontstaan van het Heelal p.92-93

18.3 Het dierenleven evolueerde naar een veelheid aan
soorten. Het paard is de hoogst ontwikkelde diersoort

-Maar een paard is ten opzichte van elke menselijke gedachte, hoe
dan ook, dienend. Een paard is het hoogste dierlijke wezen in de
natuur, want het doet meer dan uw koe; ook al eet gij uw koe, en uw
melk, en alles op. Maar het paard dient nog, trekt nog, doet dat, doet
dit. Vraag en Antwoord 6 p.339
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De zeehond volgde de mens op in de wateren en heeft
zelfs een vorm van menselijk voelen en denken!
Ook andere dieren in het water, zoals de zeeleeuw en
de dolfijn, benaderen het menselijke.
In de zeehond zien wij nog goed de menselijke trekken.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Ik heb u verleden eens een beeld gegeven dat in die soorten niet
alleen de aap maar ook in de wateren uw eigen leven
nog te zien is.
-Maar u hebt ook uw zeeleeuw en uw zeehond, die u opvolgt
in de wateren en waarlijk reeds menselijk voelen en denken bezit,
zo zuiver op afstemming dat elke zelfstandigheid heeft
moeten baren, zich heeft moeten splitsen.
En daardoor hebt ge nu uw visjes om te eten en te drinken,
maar ook de dierlijke directe afstemming als een visstadium
van de mens.
-En dan ziet ge een zeeleeuw en een zeehond, die precies als
waterlijk leven en landelijk bewustzijn één wereld,
maar verschillend organisch leven vertegenwoordigen.
Lezingen Deel 2 p.32-33

18.4 De zeehond heeft een vorm van menselijk voelen en
denken
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Het dier, maar ook de plant heeft een eigen zelfstandigheid
gekregen en bestaat net als de mens uit lichaam, geest en ziel.
Sommige dieren zoals het paard, de hond en de kat raken zelfs
het menselijk gevoelsleven.
Toch is er een groot verschil.
Het dier volgt in zijn handelen zijn intuïtie.
De mens heeft echter een vrije wil, kan denken en keuzes
maken en alleen de mens zal ooit het hoogste bewustzijn
ontwikkelen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wanneer ik spreek van intuïtie dan bezit het dier deze in hoge mate.
Het dier geeft zich onvoorwaardelijk over en volgt zijn intuïtie,
dus zijn gevoel, en leeft.
De mens echter ontving een eigen wil en stemt op God af, is een
goddelijk wezen. Omdat de mens een goddelijk wezen is, heeft hij één
weg te volgen, terwijl het dier in duizenden stoffelijke organismen
overgaat.
-Steeds, in al die miljoenen eeuwen, volgde dit dierwezen de mens,
doch bleef onder de kracht en geestelijke graad van de mens
voortgaan. Het Ontstaan van het Heelal p.90
-Ik heb u verteld en kunnen verklaren en ge kunt dit aanvaarden:
de mens is een Godheid. Voor God, voor de Albron, het Alleven,
de Alziel, de Algeest, het Alplasma, het Alvader- en het
Almoederschap is de mens een Godheid. Al het leven, bloemen,
dieren, planten, ruimten zijn vonken van Zijn persoonlijkheid.

18.5 In de evolutie van de ziel volgt het dier de mens, maar
deze krijgt niet het hoogste bewustzijn

Lezingen Deel 2 p.405
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In de dieren en plantenwereld kennen we nascheppingen.
Toen de eigenlijk levensgraad van die soort klaar was met het
ontstaan, was er nog leven over, dat doorging met scheppen. Deze
vorm van leven behoort tot de Aarde, is tijdelijk en manifesteert
zich niet in de Sferen van Licht. Bekende nascheppingen zijn de
slang en de krokodil, maar ook de hele insectenwereld en zelfs
een deel van de bloemenwereld is naschepping. Zelfs ons
Universum kent een vorm van naschepping; de Melkweg!
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Bijvoorbeeld, al de insecten, ook die machtig mooie vlindertjes,
zien wij nooit aan gene zijde terug, want die diersoorten
behoren tot de naschepping, evenals slangen, krokodillen en
voor de wateren de inktvissen.
-Miljoenen soorten van diertjes en dieren zijn er geboren door
de naschepping, 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.
Vraag en Antwoord Deel 1 p.37-38

-Een slang, een insect. Waterlijk en landelijk leven nu, hebben op
die naschepping afstemming en deze zien wij nooit in het leven
‘achter de kist’. Dergelijk leven is tijdelijk en heeft geen bewust
leven voor het ‘Alstadium’! Vraag en Antwoord Deel p.278

18.6 Slang en krokodil zijn nascheppingen die we enkel op
Aarde zien

-Immers, de ‘Melkweg’ waarover men hier praat, zijn nietige zonnen
bijeen. Miljoenen zonnen zijn het en is náschepping, kruimels zijn het
van het ganse geheel.-De Melkweg is dus het overige leven van de
ruimte. De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 p.88
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In de evolutie van het dier vertegenwoordigt de zeeleeuw het
waterlijk bewustzijn en de aap het landelijk bewustzijn. Maar het
dierenrijk kent ook de vogels, zij kunnen zich van het land
verheffen en vertegenwoordigen de hoogste fase van de evolutie
van het dier: het ruimtelijke bewustzijn. Zo toont het dierenrijk
al op aarde de hoogste vorm van evolutie. De mens zal zich het
ruimtelijk bewustzijn, als geestelijke vleugels, pas in de sferen
van Licht eigen maken.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Al het leven is in de wateren tot bewustwording gekomen. Voelt u
wel? Dus de mens ook. En nu krijgt u het landelijke bewustzijn, het
waterlijke bewustzijn en het ruimtelijke bewustzijn. Het ruimtelijke
bewustzijn maakt zich los van de dierlijke graad en dat is de
gevleugelde dierlijke soort.
Vraag en Antwoord Deel 5 p.29

-Daar begint het. Dus in de wateren, dus half-waterlijk, -landelijk
bewustzijn, en daarna langzaamaan gevleugeld op het land, en gaat
het dier de ruimte in. Vvraag en Antwoord. 6 p.286-287

18.7 De vogel is ontstaan uit het dierenleven en heeft al op
Aarde het ruimtelijk bewustzijn voor het dier

-Dat dier moet terug, moet evolueren en komt wellicht nog in
verschillende soorten voor dit hondenras, dierlijk bewustzijn, terug.
Maar eens vliegt het in de ruimte, het dier, de hond, de kat, de tijger,
de leeuw, elk diersoort krijgt ruimtelijk bewustzijn. En wat is dat?
Dat heb ik u gezegd, dat is het gevleugelde soort.
Vraag en Antwoord Deel 5 p.199-200
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Al het leven is van oorsprong in de wateren geboren.
Toen mens en dier de wateren hadden verlaten ging de schepping
gewoon verder en werden in de wateren vissen en nascheppingen
geboren, die voor mens en dier een belangrijke voedselbron
vormden. Moeder water baarde dit leven, maar de kern ervan
kwam van de mens. Moeder Water als geheel is ook een stoffelijk
wezen met eigen ziel en geest en ook alle vitale organen die we in
de mens en in de hele kosmos terugvinden. Water heeft ook een
baarmoeder. Zie ook Les 14.4
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wij zien nu, dat de mens én het dier de wateren hebben verlaten. -Gij
ziet, dat ook de wateren die bewustwording hebben bereikt, ook die
zelfstandigheid zal baren en scheppen, waardoor de vis geboren
wordt en later de náscheppingen.
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 p.221

-Maar Moeder Water, dat is moederschap, bracht eigen leven voort
door ons, want wij lieten de kernen ervoor achter.
Vraag en Antwoord Deel 3 p.42

-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.

18.8 Moeder Water baarde het vissen leven, maar de kern
ervan kwam van de mens

-De vis is door mijn nieren, ruggenmerg, de klierstelsels, door mijn
bloed ontstaan. Wij kennen zelfs vissen, die de menstruatie bezitten en
dus vol-moederlijk de menselijke eigenschappen nog bezitten. Vraag
en Antwoord Deel 1 p. 117-118
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Uit het verrottingsproces van het eerste menselijke cellenleven
ontstond dus het dierenleven. Ook dit cellenleven stierf weer en er
volgde verrotting na verrotting. Deze evolutie zette zich door en
zo werd in de wateren het eerste groen zichtbaar. Moeder natuur
was geboren. Later zien we de natuur ook weer op het land terug
als plant, bloem, boom. Evenals de mens en het dier kent de
natuur een stoffelijk lichaam, geest en ziel.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Nietwaar, dat is hier te beleven, te zien en te volgen, wij hebben die
wetten moeten aanvaarden; uit de menselijke cel, het stoffelijke ‘ego’
zoals zij dat noemen, de eerste menselijke stoffelijke ‘schil’... traden
zeven dierlijke levensgraden naar voren en dat werd de dierenwereld
en eerst hierna begon moeder natuur. De Kosmologie van Jozef Rulof
Deel 2 p. 230

-Dat water kon niet weg en in dat water leefden de wezens: mens en
dier. En daarna, – maar toen waren we al miljoenen jaren op weg,
maar ik ga nog even terug, ik hou dat stadium vast – door die
rottingen kwam die slijm, kwam er weer afscheiding. Dat ging
verdichten, dat moest verdichten, dat maakte een evolutie mee. En op
een goede dag toen was het zo dicht in dat water geworden, toen
kwamen de grassprietjes boven het water uit. Voelt u? Dat is de
natuur geworden. Dat zijn nu uw bomen, uw bloemen. Vraag en
Antwoord Deel 5 p.37-38

18.9 Geboorte en evolutie van Moeder natuur als plant,
bloem, boom

-Een bloem is een deel, is een part, van God, van Zijn licht, van Zijn
leven, van Zijn kleurenrijk. Lezingen Deel 2 p. 39
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Les 19. Dier en natuur in de Sferen van Licht

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

Alleen de hoogste vorm van elke
soort, zoals de hond en het paard
zien we in de Sferen van Licht terug
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Alle diersoorten zijn afkomstig uit één bron, die zich
heeft vertakt in verschillende levensvormen.
Als groep, als massa en als groepsgeest blijven de soorten zich
ontwikkelen. De lagere soorten lossen op en de hogere soorten
gaan verder. De hoogste vorm van elke soort, zoals de hond en
het paard zien we in de Sferen van Licht terug.
Maar die massa, die groepsgeest gaat door met ontwikkeling en
uiteindelijk zullen ook deze hoogste ontwikkelde soorten
oplossen in de allerhoogste vorm:
de gevleugelde soort.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Uw hond en kat, die dieren hebben een tien miljoen jaar nodig om
gevleugeld dier te zijn, tien miljoen jaar. Want, weet u, die
diersoorten zijn nog erg jong, die zijn eerst begonnen voor enkele
duizenden jaren terug. En de schepping is miljoenen jaren oud. Dus
dat zijn al soorten. Voor een anderhalf miljoen jaar terugzag u deze
soorten niet. En dat is allemaal evolutie, aftakkingen, splitsingen, ziet
u, uit een bron. En die bron vertakt zich door verschillende
levensvormen. En uw hond en kat hebben de tijd, als groep, als een
groep... Dat noemen wij nu een groepsgeest, en een groepsleven, als
massa. Die massa die trekt zich aan en gaat voort en houdt zich in
stand tot het laatste dier oplost. -Zo komt dat dier door baring
langzaamaan in de gevleugelde soort, en lost ineens op, en ziet u
daar en daar, daar en daar.QUE-vraag 6 p.288

19.1 Diersoorten komen uit één bron en hebben
een groepsgeest

-Maar die groepsgeest als lager bewustzijn, lost volkomen op. Maar
de hoogste graad blijft. En dan krijgt u van elke graad één soort.
QUE-vraag 6 p.380-381
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Als een dier, vogel of plant doodgaat is er voor dat bewustzijn
geen aparte wereld van het onbewuste, zoals bij de mens. Toch
moet ook dit bewustzijn reïncarneren om te ontwikkelen. De
mogelijkheid tot wedergeboorte ligt voor het plantenrijk
opgesloten in het zaad. Voor het dier zit de mogelijkheid tot
wedergeboorte in de eierstokken. Elke soort is ook verbonden
met de groepsgeest.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-In de natuur zou ik hen op duizenden wedergeboorten kunnen
wijzen; in de kiem, dat nietige zaadje, ligt en leeft een volmaakte
bloem in duizenden kleuren. Zij weten dat alles, doch denken niet na,
voelen niet dat ook dat wonder de wedergeboorte voor het plantenrijk
is. En ook voor de mensen en voor het dierenrijk is het niet
anders.Het Ontstaan v Heelal p.421
-Maar het dier, de hond, de kat, als dat dier de kanker bezit, laat het
rustig inslapen, want u geeft dat dier de genade. Dat mogen wij u
zeggen en dat kunnen wij u zeggen, indien dat dier niets, maar dan
ook niets beleeft. En dan zou dat dier even de prik voelen, zegt dat
niets. -Dat dier moet terug, moet evolueren en komt wellicht nog in
verschillende soorten voor dit hondenras, dierlijk bewustzijn, terug.
Vr en Antw. 5 p.199-200

19.2 Dood en wedergeboorte voor dieren en natuur

-De kip heeft geen astrale wereld om te wachten, want dat zit in de
eierstokken, in het moederschap van dat dier; ook van de hond, en
ook van de kat, en al die soorten die voortdurend scheppen en baren
is de wedergeboorte in de eierstok. In die eitjes zit ook de geest en
ook de astrale wereld. Vraag en Antwoord Deel 3 p.229-234
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Als het dier klaar is met zijn ontwikkeling op Aarde dan gaan
geest en ziel verder in de Sferen van licht. Alleen de hoogste
vorm van elke soort, zoals de hond en het paard zien we in de
Sferen van Licht terug. Wilde dieren kunnen de sferen niet
bereiken. Dieren in de Sferen van Licht leven in de nabijheid van
de mens, maar wel in een eigen sfeer. Als de mens dat wil kan hij
het dier met gedachte kracht naar zich toe roepen. Net als bij de
mens gaat de ontwikkeling van het dier steeds verder. Ooit zullen
ze hun duizenden stadia afgelegd hebben en zich manifesteren in
de vorm van prachtige vogels die met de mens communiceren.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Ik heb je vroeger al verteld dat ook ik mijn dieren heb, maar denk
niet dat zij om ons heen zijn. Toch leven zij in onze nabijheid; maar in
een andere sfeer. Een Blik in het Hiernamaals. p.151
-Ook ik had op aarde een klein hondje en ben aan deze zijde vaak met
hem samen. Het diertje ging over en hier zag ik het terug. Wanneer ik
het wil zien, roep ik het tot mij, zoals ik je aanstonds zal tonen. Een
Blik in het Hiernamaals p.584

-Wilde dieren, André, kennen wij hier niet; zij leven niet aan deze
zijde. -Wanneer het dier de aarde verlaat, dus daar sterft, het doet er
niet toe tot welk ras het hoort, dan legt het dat leven af. Kun je dat
begrijpen? De mens treedt hier binnen zoals hij op aarde voelt, doch
het dier legt het stoffelijke leven af en treedt zijn geestelijk leven
binnen. Blik in het Hiernamaals p.585
19.3 Dieren in de Sferen van licht
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De vissen in de wateren zijn een zelfstandige wereldgroep, een
groep van gevoel met stoffelijke afstemming. Ook deze groep
ontwikkelt zich. De hoogste graad die wij hier op aarde kennen
zijn de tropische waaiervisjes. Deze visjes zien we in de Sferen
van Licht in de wateren terug. De vis als groep blijft ook in de
verdere ontwikkeling in de sferen en later op de vierde
Kosmische Graad zich manifesteren als vis.
-De vissen in de wateren sterven eens uit en hebben hun ruimte
beleefd. Nu hebt u de hoogste graad van de vissoort, dat zijn die
waaiervisjes, die mooie visjes in het Oosten. Dat is de hoogste graad.
Die u in een aquarium doet, nietwaar? Die kunt u aan gene zijde
terugzien in de wateren, want aan gene zijde zijn er wateren. U kunt
ook uw appelboom, uw paradijsboom beleven, u kunt uw appeltje
eten daar in een sfeer. Maar die groepsgeest als lager bewustzijn, lost
volkomen op. Maar de hoogste graad blijft. En dan krijgt u van elke

graad één soort. QUE-vraag 6 p.380-381
-Dus die vis, die goudvisjes, en al die soorten van vissen, die beleven
hun hoogste graad. Dat is een wereldgroep. Dat is een groep van
gevoel, met stoffelijke afstemming. Dus de vis blijft vis. De bloem
blijft bloem. En het dier blijft dier. En de mens blijft mens. -Dus u
krijgt verschillende bestaande soorten als een zelfstandigheid. Anders
zag u in de sferen geen bloemen, geen natuur. Maar die is er,
onherroepelijk. En vanzelf sprekend, wanneer u tot de vierde
kosmische graad gaat, is alles weer anders; maar u behoudt vissen, u
behoudt dieren, bloemen, bomen, mensen, ruimten, planeten, licht.
V en A 6 p.288

19.4 Vissen in de Sferen van Licht
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Ook voor de gevleugelde soort, de vogels, geldt dat we de
hogere soorten van de Aarde terugzien in de Sferen van Licht.
De hoogst ontwikkelde soorten van dieren, die de Sferen van
Licht hebben bereikt zullen ooit oplossen in de allerhoogste
vorm: de gevleugelde soort.
Vogels in de Sferen leven bij de mens en kunnen ook met
de mens spreken.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Dat dier moet terug, moet evolueren en komt wellicht nog in
verschillende soorten voor dit hondenras, dierlijk bewustzijn, terug.
Maar eens vliegt het in de ruimte, het dier, de hond, de kat, de tijger,
de leeuw, elk diersoort krijgt ruimtelijk bewustzijn. En wat is dat?
Dat heb ik u gezegd, dat is het gevleugelde soort. Vraag en Antwoord
Deel 5 p.199-200

-En een leeuw en een tijger, de werkelijke diersoorten op het land, de
aap ook, moet het daar allemaal in blijven? Die krijgen vleugels, en
vele dieren hebben het al en straks krijgen ze ook nog de geestelijke
vleugels en dan leven ze ‘achter de kist’, aan gene zijde, en gaan met
ons mee naar het bewuste goddelijke Al. Leest u dat niet in ‘Het
Ontstaan van het Heelal’? Vraag en Antwoord Deel 3 p.78
-Al dit leven gaat tot God terug. Miljoenen vogels zien we, ze komen
tot ons. Ze zetten zich op je uitgestoken hand neer en spreken een
taal, die je verstaat. Maskers en Mensen p.958
19.5 Vogels in de Sferen van Licht
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Het bloemenleven in de Sferen van Licht heeft afstemming
op het kleurenrijk Gods, is onbeschrijflijk mooi en op een
wonderbaarlijke wijze direct verbonden met de mens.
Bloemen vertolken hier het leven, de gedachten en de
karaktertrekken van de mens. Miljoenen bloemen vertolken zo
het leven van de mens. Zij leven door de mens! Indien de mens
zich zou terugtrekken, dan lost dit leven op.
Bron: Citaten uit boeken van Jozef Rulof

-Een bloem is een deel, is een part, van God, van Zijn licht, van Zijn
leven, van Zijn kleurenrijk. Lezingen 2 p.39
-Elke bloem hier vertegenwoordigt dus uw eigen leven, uw gedachten,
uw karaktertrekken, zodat miljoenen bloemen uw leven hier
vertolken. Zij leven door de mens! Indien de mens zich zou
terugtrekken, lost dit leven op.
-Elke ruimtelijke wet, als licht, leven, ziel en geest, ook voor het
vader- en moederschap, ziet gij in ons leven terug als een
levensbloem. De Kosmologie van Jozef Rulof 4 p.264, 265

19.6 Bloemen hebben afstemming op het kleurenrijk Gods en
zijn in de Sferen van Licht met de mens verbonden

-Miljoenen soorten van bloemen verwelkomden ons en vroegen aan
ons menselijke hart om liefde. Wij daalden in deze levens af en
werden een met deze gelukzaligheid. Wij begrepen!-Er waren
bloemen die in de wolken oplosten, een teken dat zij reeds met die
andere werelden een waren en daarin hun voelhorens uitzonden, de
levenssappen in zich opzogen, waardoor zij híér al een
vergeestelijking ontvingen en ondergingen. En dát is ook voor de
mens van de aarde.
Maskers en Mensen p.958
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Les 20. Tweelingzielen in kosmisch perspectief
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Bij het begin van de schepping vormde het Al-Moederschap een
bol geestelijk nevelplasma, waarin de eerste planeet, Moeder
Maan ontstond. Hierin scheidden zich miljarden cellen af. Kleine
doorschijnende druppeltjes, opgebouwd uit plasma en ziel. Deze
cellen vormden paren en verbonden zich. Elke cel gaf een klein
deel van zichzelf aan de ander, waaruit een nieuwe vrucht
groeide. Vervolgens splitste de vrucht zich in twee kindercellen.
Deze hadden voldoende kracht om tot volwassenheid te groeien,
maar onvoldoende om zich voort te planten. Hiervoor hadden ze
de kracht van de oudercellen nodig, die inmiddels gestorven
waren en wachtten in de in de wereld van het onbewuste. Hun
zielen verbonden zich met het voortplantingsproces van de
kindercellen en bezielden de nieuwe vrucht die zich ook weer in
twee cellen splitste. Een proces, dat we ook in onze tijd, hier op
Aarde nog steeds in de baarmoeder terugzien. Zo vormden zich
op de eerste planeet miljarden cellenparen die als tweelingzielen
samen aan hun evolutieproces begonnen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Maar op de maan, dat hebben we zoeven behandeld, waren wij
splitsing en splitsing, goddelijke kern als embryo, en gaf het ene leven
aan het andere. En uit dat geven van mij en van u zijn nieuwe levens
ontstaan. En dat is nu die eigenlijke kern die bij mij behoort en bij u,
waardoor wij vader en moeder zijn geworden. Dat zijn nu die
tweelingtoestanden. Vraag en Antwoord Deel 3 p.139
20.1 Tweelingzielen zijn bij het begin van de schepping
ontstaan
Zie ook artikel +film: https://rulof.nl/Onze-eerste-levens-als-cel.html

-Wie die vonk van God nu geweest is, wélke ziel, dat heeft niets te
betekenen. Ik bedoel dus voor de allereerste aanraking, het splitsen
van die cel met de andere levensvonk. Nietwaar, miljoenen vonken
van God behoren tot één afstemming.De Kosmologie van deel 5 p.63
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Op onze kosmische levensweg hebben we een vaste levenspartner,
onze tweelingziel. Reeds bij de eerste splitsing op de eerste
planeet is deze liefde ontstaan. Deze tweelingziel liefde is zo
bijzonder, omdat deze tot de goddelijke splitsing behoorde en
direct ontstaan is uit Almoederlijke denken, voelen en bewustzijn.
Een liefde die niet te vergelijken is met verliefdheid zoals wij die
als mensen hier op Aarde kennen. Die bijzondere liefde, dat één
zijn met die ander, kunnen we met niemand anders ooit nog
beleven, behalve met onze tweelingziel.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Dat deel waar wij hiermee het éénzijn hebben beleefd, dat kan u
nooit en te nimmer, niemand meer in de ruimte schenken, want hier
behoren wij tot de Goddelijke splitsing. Voelt u dit? Dit is nog
Goddelijk bewust scheppen en baren. Dit geschiedt vanuit het directe
Goddelijke, Almoederlijke denken, voelen en bewustzijn.
LEC-lezingen2 p.52

-Tweelingliefde waarop gij wacht en die gij bezig zijt te verdienen, is
de heiligste verbinding die wij aan deze zijde kennen, is het hoogste
geluk dat God aan Zijn kinderen kan schenken. Deze liefde geeft, zij
dient; zij gaat over in hem en hij in haar, zij leven door hun gevoel, in
gebed en in geloof en werken voor één doel, om de mens en al het
andere leven dat God heeft geschapen, gelukkig te maken.
CYC-kringloop p.202

20.2 Door tweelingziel liefde voor eeuwig met elkaar
verbonden

-Wanneer man en vrouw het geestelijke geluk op Aarde bezitten, zij
elkander volkomen liefhebben en begrijpen, bezitten zij meestal de
tweelingliefde en zijn tweelingzielen. Ze zijn dan één van kleur en één
in voelen en denken. Volkeren der Aarde p.392
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Als de tweelingzielen in hun evolutie door Moeder Aarde worden
aangetrokken leefden ze in het begin nog in harmonie met elkaar.
Maar toen de zielen zich verder ontwikkelden, trad er op zeker
moment disharmonie op. Ze verbonden zich met andere zielen
dan de eigen tweelingziel, pleegden moord na moord en betraden
daarmee de menselijke chaos. Door deze afbraak en disharmonie
ontstond karma, dat vervolgens door elke ziel, individueel
goedgemaakt moest worden. De wetten van Karma en van
Oorzaak en Gevolg zorgden ervoor dat elke ziel zijn eigen
ontwikkelingspad moest volgen, gescheiden van de ander.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-En wanneer de mens nu op aarde niet aan disharmonie was
begonnen – voelt u dit? – dan was er in de maatschappij alleen maar
paradijsachtig geluk geweest. Maar vanuit het oerwoud, toen wij
menselijk gingen denken, hebben wij ons met een ander leven
bemoeid, een andere levensgraad, één van die miljoenen vonken
daar. Lezingen Deel 2 p.27 (L2.533.545)
-U leeft allemaal... gans deze wereld, al die miljoenen mensen hier op
aarde beleven karmische wetten. U hebt uw eeuwigdurende
goddelijke ik nog niet naast u wandelen, dat moet u nog verdienen, of
u was hier niet meer. Vraag en Antwoord 5 p.274

20.3 Op Aarde moet elke tweelingziel zijn eigen karma
goedmaken en elk volgt daarbij zijn eigen weg

-In Holland leeft de ziel, de moeder, de tweelingziel in Frankrijk. In
Engeland leeft de man, de moeder, als tweelingziel in Rusland! In
Amerika leeft de moeder, de tweelingziel in Duitsland! In Zweden
leeft de man, de tweelingziel van deze scheppende kracht in Turkije...
zodat wij hebben te aanvaarden, dat de mens karmische wetten te
beleven heeft en eerst later zijn ziel ontvangt, doch dan is hij in
harmonie met de ruimte. De Kosmologie van Jozef Rulof 5 p.208
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Op Aarde volgt elke tweelingziel zijn eigen ontwikkelingspad.
De kosmische wetten van Karma en Oorzaak en Gevolg zorgen
ervoor, dat we vooral zielen ontmoeten waar we een karmische
relatie mee hebben. We moeten dan iets goed maken en moeten
leren van elkaar.
We worden verliefd, krijgen kinderen en als we het goed doen
leren we van al die levenslessen en lost ons karma langzaam op.
Toch zijn er mensen, die voelen dat er ook een andere diepere
liefde moet zijn, dan datgene wat zij ervaren. Het is het
verborgen verlangen naar de eigen tweelingziel, die ze normaliter
in dit leven niet zullen ontmoeten. Maar ooit komt onze
tweelingziel tot ons terug!
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-In ieder leven zocht ik naar die ‘liefde’ die mij zou begrijpen; toch
vond ik haar niet. Ik leefde in mijn eigen ‘oorzaak en gevolg’ en dat
betekende leed en smart en ontwaken. Ik bleef echter hunkeren naar
die liefde, bleef vragen ‘waarom’ en ‘waarvoor’. In mij lag gevoel,
heel veel gevoel en ik was gereed goed te maken, maar de middelen
daarvoor waren niet in mijn bereik. Dan weer arm, soms heel rijk,
maakte ik een rondreis over de aarde. Door alle volkeren werd mijn
ziel aangetrokken.
Tussen Leven en Dood p.325

20.4 Hoewel gescheiden van elkaar, voelt de tweelingziel een
verborgen verlangen naar de ander

-Gij beiden zijt tweelingzielen, zijt één in alles, in gevoel, in begrijpen
en in liefde. Doch deze verbinding zult gij eerst aan deze zijde
ontvangen.
-Deze liefde is machtig en omdat zij machtig is, zult gij die grote
kracht, die geluk en zaligheid betekent, moeten verdienen.
De Kringloop der Ziel p.187,188

77

Als gevolg van Karma moet elke ziel zijn eigen weg volgen,
zonder zijn of haar tweelingziel. Toch kan het zo zijn dat zij
elkaar op aarde ontmoeten. Dat hoeft niet altijd als man en
vrouw te zijn. Ook vader en dochter kunnen tweelingziel zijn.
Twee mannen of twee vrouwen. Elke Aardse combinatie is
mogelijk. Jong en oud, arm en rijk, lelijk en mooi. Je herkent
elkaar als tweelingziel aan het bijzondere en blijvende gevoel van
tweelingziel Liefde. Tweelingzielen begrijpen elkaar volkomen,
hebben elkaar volkomen lief en zijn dan één van kleur en één van
voelen en denken.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Er zijn reeds mensen op aarde, die dáár al hun eeuwige tweelingziel
bezitten, doch de meesten die op aarde leven en dan nog alleen zij die
dorsten en verlangen en veel liefde voelen en kunnen geven, die
bewust zijn in hun gevoelens en hun liefde, ontvangen aan deze zijde
hun tweelingziel en die band is eeuwig. Maar dat is eerst mogelijk,
wanneer zij zichzelf en het leven van hun eigen ziel en al het andere
leven liefhebben en begrijpen. Dan ontvangen zielen, dus mensen, het
hoogste geluk dat ooit een mens kan ontvangen en dit is de
tweelingliefde. Het Ontstaan van het Heelal p.504

20.5 Soms komen tweelingzielen elkaar op Aarde tegen

-Moeders en vaders hebben lief en zijn tweelingzielen, zij dragen de
ruimte, doch het kind werd aangetrokken door één ziel, door de vader
of de moeder en ontvangt, of geeft, of dient! Moeder en kind kunnen
tweelingzielen zijn! Vader en dochter kunnen tweelingzielen zijn!
Broers en zusters en zusters én zusters, kunnen tweelingzielen zijn,
omdat zij elkaar telkens weer zullen ontmoeten! De rijke en de arme
kunnen tweelingzielen zijn!
Kosmologie van Jozef Rulof 5 p.208
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Alle tweelingzielen zijn uit de Goddelijke Albron geboren en
bereiken vroeg of laat de Hemelse Sferen van Licht. Hier gaan zij
samen verder. Als zielen van één wereld, één persoonlijkheid, één
leven en als bloemen van één kleur vertegenwoordigen zij dan de
ruimte. Alleen met elkaar zijn deze zielen in staat om dit geluk te
dragen en te ervaren dat het universum in ze ligt en dat God in
hen leeft.Soms willen tweelingzielen vanuit de Sferen van Licht
nog iets doen voor de mensheid op Aarde. Een voorbeeld hiervan
is het echtpaar curie dat als tweelingziel de ontdekking van de
röntgenstraling op Aarde bracht.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Deze twee zielen nu, als bloemen van één kleur, als één wereld en
één gedachte, één persoonlijkheid en één leven, vertegenwoordigen
de ruimte. Zij alleen zijn in staat het macro kosmische leven te
dragen en te vertegenwoordigen, want zij zijn nu ‘licht’,... ’leven’...
én... ‘liefde’! De Kosmologie van Jozef Rulof 5 p.204

20.6 In de Sferen van Licht gaan tweelingzielen weer
samen verder

-Het geluk dat dan in je komt en je als bezit draagt, is
onbeschrijfelijk. Dan denk je dat het universum in je ligt, dat God in
eigen persoon in je leeft. Dit gevoel, dit geluk, mijn zoon is iets
geweldigs. Het is zo machtig en groot, zodat je zweeft en je op
handen gedragen wordt. Alles lacht je tegen. In de eeuwige stilte ga
je over, je voelt je met God verbonden, je voelt reine liefde voor dier
en mens en het leven dat God heeft geschapen. In je diepe innerlijk
ligt een heilige brand, het Goddelijke vuur waarvan en waardoor
hemel en aarde werd geboren. Al dat machtige leven krijgt een plaats
in je eigen hart en zij of hij die bij je hoort, voelt zoals je zelf voelt,
heeft lief zoals je zelf liefhebt, draagt zoals je dragen zult, buigen dus
hun hoofd voor al die reine gaven. Het Ontstaan van het Heelal p.504,505
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Een tweelingziel die veel karma moet goedmaken of zelfs nog
karma veroorzaakt, zal veel langer over de ontwikkeling op
Aarde doen dan de ander. Als gevolg hiervan zijn er zielen in de
Sferen van Licht, die nog moeten wachten op hun tweelingziel.
Het kan dan zijn dat die andere ziel op Aarde is, maar het is ook
goed mogelijk dat deze zich in de Wereld van het Onbewuste
bevindt en wacht op weer een nieuw leven op Aarde. Ook is het
mogelijk dat de andere ziel wel al klaar is met de levens op
Aarde, maar daar een zodanig geestelijk niveau had ontwikkeld,
dat deze ziel is aangetrokken door de duistere sferen. De
tweelingziel die moet wachten heeft echter nog genoeg te leren en
heeft soms de mogelijkheid om als geleide gids de andere ziel te
helpen.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

20.7 Soms moet een tweelingziel die de Sferen van Licht heeft
bereikt, nog een tijd wachten op de ander

-Elke verkeerde handeling, een vergrijpen aan het leven van God,
voert ons uit dit éénzijn, van onze tweelingziel vandaan. Toch komen
wij eens tot elkaar terug. Dat alles door het ‘oorzaak en gevolg’Doordat het leven bewustzijn krijgt, stapelt zich het oorzaak en
gevolg op. De Kosmologie van Jozef Rulof 5 p.107
-Het is nu mogelijk, dat de ziel die tot uw leven behoort, nog op
Aarde is. Het is ook mogelijk, dat zij nog in de wereld van het
onbewuste leeft en daar wacht om door Moeder Aarde te worden
aangetrokken. -Er is zoveel in onze wereld dat u te leren heeft. En u
kunt, als bewuste, de ziel helpen, die nog een aards leven te beleven
heeft. Volkeren der Aarde p.394, 395
-Eens ontwaakt mijn persoonlijkheid. Eens ben ik zover, dat ik het
gevoel ga beleven, dat ik iets van mijzelf mis en dat is nu mijn
tweelingziel. Eerst in de sferen van licht keert zij tot mijn leven terug,
of wellicht eerder en zie ik haar, voel ik haar in de duisternis, want
ook dat is mogelijk. De Kosmologie 5 p.107,108
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Na de Aarde doorloopt de tweelingziel de zeven Hemelse Sferen
van Licht. Daarna worden zij aangetrokken door de
Vierde Kosmische levensgraad.
De Vierde Kosmische levensgraad bevindt zich in een ander
Universum, dat uit een ijlere substantie bestaat. Evenals op
Aarde heeft de mens hier weer een stoffelijk lichaam, echter zeer
ijl, bijna doorzichtig en van een onbeschrijflijke schoonheid.
Ook hier stuwen de wetten van Vader- en Moederschap en van
Reïncarnatie de verdere ontwikkeling van de tweelingzielen tot
aan het Goddelijk Al.
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

-Wanneer er een kind wordt geboren (4e kosmische graad), weten zij
van tevoren wat de afstemming is van dit jonge leven en vooral, waar
het innerlijke leven, de ziel dus als geest en als mens, heeft geleefd,
wie het is en waar zij dit innerlijke leven hebben ontmoet en hebben
gekend. -Want zij allen, niet een uitgezonderd, zijn in hoogste graad
helderziend. Deze mensen, André, zijn kosmisch bewust, kosmisch
georiënteerd, zij weten wie tot hen behoren, want allen zijn
tweelingzielen. Het Ontstaan van het Heelal p.503

20.8 Na de Sferen van Licht worden de tweelingzielen
aangetrokken door de Vierde Kosmische Graad

-In de vijfde, zesde en zevende kosmische graad, zijn daar ook
stoffelijke wezens? Dat zijn nog steeds stoffelijke lichamen, door een
geestelijke substantie opgebouwd. Ziet u? Tot de zesde kosmische
graad baart de moeder nog. En dan gaat u in het Al over, en dan is
moeder en vader, man en vrouw, zijn één leven, twee mensen.
-U bent goddelijk licht, goddelijk leven, een goddelijke
persoonlijkheid, want u hebt de wetten beleefd, door vader- en
moederschap. Ziet u hoe eenvoudig dat het eigenlijk wordt?
Vraag en Antwoord 6 p.29-30
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Zon en maan zijn Tweelingzielen
-Bij het ontstaan van de schepping hebben Zon en Maan zich het
eerst kunnen verdichten en bleef het moederschap die verwarmde
plasma aanvaarden, doch hierdoor verdichtte zich het leven in
embryonale toestand. De Zon als het vaderlijk gezag zond die kracht
uit en de Moeder als de eerste kosmische levensgraad zoog die
heilzame werking in zich op.
En omdat de Zon die krachten voor het huidige stadium nog niet
bezat, beleefden zij deze Goddelijke en
ruimtelijke éénheid.
Daardoor is Zon en Maan één leven, zijn het tweelingzielen.’
De Kosmologie van Jozef Rulof 1 p.208

Wij worden ooit Goddelijke Tweelingzielen
-Dit wordt het antwoord op al deze vragen, die u straks voor de
vader- en de moederliefde zult stellen, eerst nu zult gij als kind van
de aarde aanvoelen wat gij straks door uw kosmisch bewustzijn aan
liefde te schenken hebt en zult ge aanvoelen, wat ‘Christus’ heeft
bedoeld, hoe diep Christus is ín liefde! Geloof ons, wij volgen u in
alles! Wij kennen deze liefde. Wij bezitten, dragen die liefde. Wij zijn
Goddelijke tweelingzielen geworden als man en vrouw! De mens
wordt een Godheid in liefde!
De Kosmologie van Jozef Rulof 2 p.195

-Wanneer we al die beelden voor het vader- en moederschap en de
tweelingliefde en voor de astrale wereld zouden ontleden, dan
moesten wij honderd boeken schrijven voor uw bewustzijn.
Lezingen1 p.400
Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof

20.9 Tweelingzielen beleven Goddelijke éénheid
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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)

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
- 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

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 Kosmische Basiskrachten van de Albron
- De splitsing van de eerste menselijke cellen en de vorming van tweelingzielen
- Het spirituele pad van de ziel, de evolutie terug naar de Albron
- De menselijke ziel is de kern van de 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
- Schepping, geboorte en evolutie van mens, dier, natuur en universum
- Wat is de werkelijkheid achter oerknal en uitdijend heelal
- Onze ziel maakt een kosmische reis en heeft ooit, in een primitief lichaam, op Mars geleefd
- Talent, karakter, gevoelsleven is opgebouwd in vorige levens.
- De oorzaak voor fobieën en angsten ligt vaak in vorige levens
Al deze wijsheden zijn gebaseerd op een unieke Allesomvattende Wijsheid, die direct afkomstig is uit de
Sferen van Lichten en die pas in de vorige eeuw, gedetailleerd en goed onderbouwd, door de metafysicus Jozef Rulof en
zijn Hemelse Meestersnaar naar de Aarde werd gebracht.
Wij, de mensen van onze tijd, zijn nu zo ver ontwikkeld, dat wij deze Hemelse Kennis kunnen begrijpen en
nog belangrijker, we kunnen het aanvoelen!
https://hemelsewijsheden.nl
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