
HOE MUN MEDIUIYISCHAP ZICH
ONTWIKKELDË.

door

lozeÍ. Rulof.

Hoe rni jn mediurnschap zich ontwikkelde? Daar-
over is heel  wat te zeggen; Mansveld zegt het
reeds :  ook voor mi j  is  dat  moei l i jk .  Mi jn algehele
ontwikkel i ,ng is , in 9 boeken vastgelegd.

Daarin leest LI, w,a't ik als i.nstrument ,heb mo,
gen ontvangen en belerren,.  

'Wat 
moet ik daar no,c;

aan toevoeg,en ? Ik rveet het niet en toch zijn er
nog bo.ekdelen over te vullen.

Ik kan U vertel len,  da,t  ik  op school  heel  dorn
11169 ,eD d,o'or een schoolkameraa.dje n.êêr rd,e ze-
vende klas werd ge,trokken. Ging hi i  over,  dan ik
ook; bleeÍ hi i  z i t ten,  dan was het ook mi jn dee, l .
,U vo'el t  u,el :  ik  leerde niets,  keek af  en zo girrg
ik van school  a[ ,  In mi jn jeugd reeds was dk met
een andere wereld in verbinding :  ik  z,ag wezens,
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die iriet als wij, mensen, uraren; ze war,en an,ders
en doorzicht ig.  Ik praatr te met 'hen en óén va,n,hen
is thans mi jn le ider,  d ie me heeft  ontw, ikkeld.

' Iussen 
14  ,en  18  jaar  zag ik ,  doch n ie t  vee i ;

ík had meer interesse voor het sp,e,l ,en leefide zo-
a ls  a l le  jonge k inderen.

Toch was ik  zeer  gevoe l ig ,  Op lg . ja r ige  lee f t i id
leerde  ik  reeds  de  , ,Po l te rqe is te r "  kenn,en .  Wat
ik to,en, aanraa,kte,  b,ego,n meteen te dansen. Die
jalen, tot  mi jn 22sr:e,  leenC,e ik anCere m,achten
en krachten kennen; toen g, ino,en ook ,die l<rac,h-
ten he,en, onr op 29- jar ige- ler f t i id in een andere r

t 'oestari 'cl telug te kouren.
Toen rx, 'as ik ,b l i jkbaar:  a ls inst l r rment te gebru, i -

kc  r r .
'Op diezel fde morg.:n, ,  ( in mi jn eerste boek l igt

dat r , rast) ,  werd ik beu,ust  e l i  \v i ls  ik  p lotsel ing
helderziend, helderhor,end, en schi , lc ler- ,  teken-,  eÍr
gen,ezend med, iurn.  U voel t  zeker- ,  c lat  ik  toch die
gaven inner l i jk  bezat,  do,ch wanneer men van ,Ge-
ne Zi ide niet  had ingewerkt ,  w,as er n, iots met mi j
gebeur.d,

Toen begon rnijn rnediumsch,ap.
In áén jaa,r  was ik reeds ver gev,orderd.  Jrk moest

donkere zitt i.nrgen houden ,en leerde in verfi jnd,e
vorm andere krachten 'eor g&v€rl kenn.en. De aan-
wezigen hoor,d,en dir,ecte s[emmen, zagen materia-
l isaties, lev.ita,ties, hoorden een g,e.sloríen píano spe-
,len, kregen bloemen en alles ikon men con,t,roleren.
Ik was vastge'bond,en en droeg aan arm€Írr €fl be-
nen l,ichtband,efl, m,en .k,on, bij zw,ak ro,od l,ic,ht alles
zien en vaststel len.  Dan werd ik gedem,etr ia l iseerd
en door een deur heengebracht.  Dr ie dames ston-
den naast me, (z ie mi j 'n tweede boek).

Dit b'etekende het einrd,e van mijn phy,sisch€ ,ga-

ven; mijn, psychisc'h,e, zoals uittreden, zfueÍ, en .ho-
r'en .en vooral schrijv,en, zouden in iho,ogste gr.aad
ontwikkeld word,en.

De physis,che ,gaven werd,en strilgelegd ; m,en
gebru.irk,te ze .niet meer.

Dai was in 1930, he,t jaar van het .con,g,res i,n
Den iHaag. Ik 'had ,toen ,rnij,n eerste tentlo,onstel-
l ing en moest beginnen. Ve,rschil l,enrde schilders
kwamen door .en teken,d;eo rer schi,l'denden.

'Miln grote gave w,as ui,ttr,eden; ikzelf vind da,t
de m,ooiste gave. Wonderba.arlijrke toestanrd,en, die
niet ,eens rin mijn boeken be,schreven ziin, zou ik
kunnen vertellen.
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Ik maa,kte mi jn eerst ,e reis naar de ,sferen ,en,
bezocht mi jn le ider en zo leerde ik de rd,ood ken-

. nen, het , leven aarn Gene Ziide, waarjna i,k met
een schat van kennis en wi jshei .c l  i r r  mi jn l ichaam
terugkeerde. ,Di.t is vastg,eleod in de d,rie del,en
va,n :  , ,Een ,b l i k  in  he t  H ie rnamaals .  S teeds  d , ie -
per ging mijn leiel,er, daald,e tot cle die,pste proble-
men voor o,nrs m,ensen op aarde a'f, nraakte mii
aan ,die ziyde alles d,uideldi,k en op ,clie wijze lecrc{e
ik cle all,erlaatste p,ro,blem,en, ,kennen.

Ik zag en leercle,  hoe rv i j  s terven, ho,r  wi j  .daar

binrrentr'eden en hoe wij ons zelÍ moeten ler.en
kennen. tDat is al, l 'es wonder.baarli jk; stee,C,s ging
Alcar,  mi jn le ider,  verder.  Tc,en kreeg ik de al ler-
laartste toesta,nden te J,eren; ik zag da,t alles en be-
greep het en,, indjen i 'k  hat  n iet  beq,reep, da,n,  mocht
ik vr.ag,enr stellen. Zo voer,de mijn l,eid.er mij door
het gan'se lJnJversum; Ilk leerde al de cosmische
afstemmingen k.ennen, bezocht nieL hem planeten,
hoe ,onwaarschi;'n,1,ijk het ook lilkt.

Ik sta 'h ie,r  met rni jn leven voor i ,n.
,lk leerde 'd,e reijncarna,tie kenn.en; zij toonden

mij, hoe alles g.eschapen is .en wanneer ik op aa,r-
cle ter,ug kwam, moest i 'k dit trachten ,te verrver-
ken. 'Ook d'aar in werd ik geholpen.

Dit alles ,is in mijn .negen hoel<en vastg,elegd.
I.k, clie mij,n eig,en taa.l"n,iet ken : ik zou boeken

schrijven ! Ik werd uitgelac,hen, m.aar irk dacht :
, ,Lach maar,  het  komt !"  ,en :  het  is  gekomen.

Ik leerde ,de ziel vafl m.ens €n die,r k.ennen. ik
leerde aan ,Gene Ziide de cosmische psychro,logie
kennen, ik, di'e ,nooit een boek over derg,elij,ke d,in-

gen in handen had gehad, geboren in e,en, .dorpje;

d , ie  n ie ts  had ge leerd ,  n ie  ts  !  F ïoe  moet  , i k  God
danken !

I.s ,d,it al. les te aanr.'aarden ? ik hoor zo v,aak:
, , ' l -e tnooi ,  om waar te z i jn" .  In een hanclomclraai
stelt hij ons vo,or cle diepst'e plobl'em,en en lost
ze voor oflrs o,p. Kan da,t ?"

,En dan zlv i jgt  de pen vi ln dren cr i t ic ,us. .
Van mijzel,f r.r,/as en ben ik n.i,ets. Ik mocht niets

\. ' .rezen, niets van 'de aa.rcle kennen renr miin eigen
marken. Hio.e donrmer i,k was, des te i lreter instru-
nreitt had men aan mij. Jrnr rnijn aller:l 'aa,ts,te boeik,
,het der,C,e deel van de triJ'og,ie: ,, 'H'et on'tstaan van
het I{eeal" verklaart rnijn leid,e,r, waar.om ,ik me-
dium ,ben, w.aarom hi j  mi jn le ider is,  waaÍom ik
AncL.é gen'oemd werd en le,ert lJ, de algehele ont-
wikke,l ing van mij l<,enn,en, Miin, I,eider, Alc'ar, had
een zendring ,te volblengen. In 1929 zei h,i i: ,,I,k
'h,eb slech,ts tien, 'jaren ,en .da,rl moet ik met mijn
werk geree.d zijn". N,u, 1939 in D,ecEmber, is zijn
u'e,rk 'aí, en zijn de 9 ,boeken verschen,en. Ik zou
I-I vel,e wor,d,eÍen kun,nen duideliyk ma'ken €fl v€r-
klar.en. In 2 m'aanden kreeg ik v.íer bo,ek,en door,
waaronder de laatste , t r í iogíe.

Wat gaf rni j  mi jn mediumschap ? M, i jn al ler laat-
ste boe,ken ko'n men niet re,c,enser.êÍli lït,€Ílr w,ee,t het
ni.et en b,egrij,pt 'hat niet. Ik ho,op toch, ,dat men
ni.et verg'eet, dat ik dit ,alles van rGen e Zijde heb
'ornrtvangen.

Ik zal mijn best dio,en om als medrium de Erote
q,ec{,achte te helpen ui , tdrasen. God geve ons daar-
toe d'e kracht !


