
Vijfde Boek van de Vijf Heren
Dit is van dezelfde tijd als het Boek van Osiris, de Zoon van Jehovih. Terwijl het Boek van Osiris 
over de hogere hemelen gaat, betreft het Boek van de Heren de lagere hemelen en de aarde voor 
hetzelfde tijdsbestek.

HOOFDSTUK I
Over de Hindoe geschriften.

1. God gaf een bepaald deel van de aarde aan de stammen van Shem, van de Arc van Noe'chi, een 
hemelse plaats, de zetel van bergen, en Heren, volmaakt in wijsheid, en om zijn wijsheid leidden zij
Hirto naar zijn grazige weiden.

2. Hirto, de zoon van Neph en geboren uit een ei, daalde omlaag uit de hoogste hemel. Hij was een 
zeer genadige Heer, en uit achting voor Om sloeg het ei tegen de rotsen van de hemel. Toen dus het 
ei gebroken was, steeg de ene helft van de schaal omhoog, de andere helft werd de fundering van de
wereld.

3. De verdorven stem (satan) sprak tot de kinderen van de mensen, en bezoedelde hen. Daarop 
sprak de Grote Geest in het hemelse firmament, en zei: Aan Hirto, de Zoon van Neph, schonk ik de 
stammen van Shem, voor altijd. 7) Want zij hebben Anra'mainyus, Mijn eeuwige vijand, weerstaan. 
Zo werd Hirto de Heer van Shem, en hij verbande Anra'mainyus naar beneden onder de aarde, waar 
deze zich bezig hield met vuur aan te leggen voor de ovens van de hel, waarvan de rook en de 
vlammen door de aarde omhoog komen en Agni (vulkanen) worden genoemd, zodat zijn bestaan 
bekend zou zijn aan de mensen.

4. Zo kwam het Kwade uit het Goede voort; maar opdat de Eeuwige Wijsheid zou zegevieren bij de 
stervelingen en de geesten van de hemel, schiep het Al Licht Visvasrij (wet, of natuurwet), als een 
schepper die altijd zou blijven. Voor die tijd waren er twee dingen in de wereld: Kosmische leegte 
was het ene, en Vachis het ander. Vachis vach ( dat betekent: het Woord sprak - uitg.), en de wereld 
was er. Zo geschiedde het dat de leegte in tweeën werd gedeeld, de zichtbare en de onzichtbare 
werelden.

5. Het onzichtbare sprak in de wind drie klanken, E-O-IH, en dit werd door de stervelingen Eolin 
genoemd, de God van de wind; zo liet Eolin zichzelf zien in drie kleuren: geel, wat de hoogste kleur
is; blauw, wat de koudste kleur is, en rood, wat de warmste kleur is.

6. Eolin zei: Uit Mijn drie klanken worden alle klanken gemaakt; uit Mijn drie kleuren zijn alle 
kleuren samengesteld. Hij was de Volmaakte Meester.

7. Hij zei: Drie werelden heb Ik geschapen: de aardse wereld die voor de stervelingen is; de hoogste
hemelen die voor de reine en wijze engelen zijn; en de tussenliggende wereld die op de aarde rust.

8. Eolin zei: Drie lichten heb Ik geschapen: de zon, die de dag beheerst; de maan, die de nacht 
beheerst; en het brandende vuur, voor het nut van de mensen.

9. Drie geestlichten schiep Ik: Ruch, hetgeen uitgaat van Mijn ziel; Shem, hetgeen van Mijn Heren 
in de hemel naar de zielen van de mensen gaat; en Vas, hetgeen van de geesten in de tussenliggende 
wereld komt.
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10. Eolin zei: In drie toestanden verkeer Ik: Geest, hetgeen altijd tegenwoordig en onveranderlijk is;
Stof (materie), hetgeen op bepaalde plaatsen bestaat, zoals de aarde, en de sterren en zon en maan; 
en Beweging, hetgeen eeuwige onrust is. Zo ben Ik, Eolin, de Machtigste in Drie, op Alle Plaatsen 
en in Alle Tijden.

11. Toen het ei gebroken was en de schaal gedeeld, kon de se'mu uit het ei nergens tot rust komen, 
en omdat het zonder vastheid was verspreidde het zich in de ledige wereld en werd niet gezien. 
Toen stuurde Hirto, de Hoge Heer van de hoge hemelen, wervelwinden in het rond, en die brachten 
de substantie uit het ei bijeen en lieten het omlaag op de aarde regenen.

12. Uz, de zoon van Eolin, haastte zich en keerde de vuren van Anra'mainyus naar het noorden, en 
Eolin raakte de aarde aan met Zijn bezielende hand, en dadelijk werd al het levende geschapen.

13. Dit zei Eolin: U, Mijn eerstgeboren Zoon, het zal het uwe zijn voor altijd. Noch zal er een 
andere God zijn.

14. Maar het geschiedde in de loop der tijd dat de slechte stem (satan) de aarde omringde met 
slangen die spraken als de mensen en de engelen, en de slangen raakten bevriend met het Al Boze, 
de Vader van Anra'mainyus; en de vrouwen van de stammen van de Asu's verleidden de eerste 
mensen, de I'hins, waardoor er een slecht nageslacht in de wereld werd geboren.

15. Hirto, de Heer van de aarde, verdreef de eerste mensen uit de streek van het licht, en plaatste 
hooggeboren engelen aan de grenzen van Chinvat, bij de poorten van de hoogste hemel, om de 
stammen van de faithists hierna voor altijd te beschermen. Niettemin verspreidde zich het kwaad, 
eenmaal wortel geschoten, spoedig over de aarde. Zo steunend met de handen op zijn dijen zwoer 
Hirto een eed aan het Al Licht, dat hij de wereld en al het kwade zou verdrinken. En als antwoord 
aan de Heer kwam er een serafim, een machtig vuurschip uit de streek van de zon omlaag, en de 
sluisdeuren van de hemel gingen open met een zee van water, en al de mensen vergingen, behalve 
de I'hins, het heilige volk, de vrienden van de Heer der aarde.

16. Zo nam de Heer zijn volk in de holte van zijn hand en tilde hen op, en hij gaf hen 
duivenvleugels, en zij vlogen ver weg en kwamen naar het land waar de Heer woont, dus werd het 
Shem genoemd als een bewijs voor de hele wereld.

17. In die dagen verbleef God bij de stervelingen zodat, als een eerlijk man sprak, de Heer hem 
antwoordde. En ook Anra'mainyus was nabij, en als een slecht man sprak, antwoordde hem een 
boosaardige stem. Om die reden koos de Heer de zuiverste en meest deugdzame vrouwen uit; de 
wijste, sterkste en meest getrouwe van de mannen, en hij huwde hen, en gaf twee vrouwen aan een 
man, overeenkomstig de wet. En de nakomelingen van de wijste en meest deugdzame van de 
mannen en vrouwen waren wijzer dan hun ouders. En de Heer gaf dit geheim aan zijn mensen in het
huis van God, en zij gaven die kennis door aan het uitverkoren volk.

18. Hirto zei: Om deze reden, O mijn beminden, zult u niet huwen met de Druks, het donkere volk 
dat in de grond wroet, opdat uw zaad niet bezoedeld wordt, en uw nakomelingen in de hel bij 
Anra'mainyus ondergaan.

19. Maar Anra'mainyus, de slechte schepper van het kwaad, ging naar de Drukvrouwen; en hij sprak
tegen ze op een duistere plaats, hij zei: U bezit de babaowortel die razend maakt; breng het naar de 
witte mensen die op de duivenvleugels kwamen; breng het, en zij zullen ervan eten en dronken 
worden. En zodra de jonge mannen dronken zijn, gaat u naar ze toe, want zij zijn mijn geschenk.
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20. Zo werd opnieuw de zonde geboren uit hen, die uit de Arc van Noe'chi kwamen; want de Druks 
gingen binnen waar zij dronken waren en zeiden: Opdat de blanke mensen en de gele mensen ons 
niet aanvallen, en ons zaad op de aarde vergaat, maak ons van vlees en been en bloed.

21. Hirto, de Heer God, keek in de duisternis, en omdat hij medelijden had, zei hij: Hiervoor zal ik 
Anra'mainyus een zware straf opleggen; zijn hoofd zal hangen van droefheid. Maar wat de I'hins 
betreft, die dronken waren, hen zal ik vergeven. En wat betreft de nieuwgeboren mensen, zij zullen 
het machtigst van alle volken in de hele wereld worden, omdat zij zowel uit de duisternis als het 
licht voortkomen. De duisternis in hen zal alle duisternis bestrijden; het licht dat in hen is zal 
vervolgens hun eigen duisternis overmeesteren. Maar wat de Druks betreft, zij zullen voor eeuwig 
in de duisternis onder gaan.

HOOFDSTUK II

1. Shem had vele stammen, die zich vestigden aan de oevers van de zee bij Haventi en Gats; en de 
Heer (Hirto) woonde bij hen en sprak door de opperprofeet Tah (Tae), die een verslag maakte in 
steen, en hout, en stof van de woorden van de Heer, en die werden bewaard in de Valens (huis) van 
God (Hirto).

2. En toen Tah oud was, en stierf, gingen de gaven van de Heer over op Tah's zoon, die ook kracht 
bezat om de Stem te horen; en ook hij hield een verslag bij van de woorden van de Heer.

3. En vervolgens stierf hij, en zijn zoon volgde hem op dezelfde wijze op; en, vanwege deze 
waarheid, noemde de Heer hen allemaal met de heilige naam Tah, en deze volgorde ging gedurende 
honderd generaties door. En het geschiedde dat de I'hins het land wijd en zijd met steden bedekten; 
en toch doodden zij in al die tijd niets dat levend was geschapen om te ademen, op de aarde, of in 
het water, of in de lucht erboven.

4. In de begindagen van de I'hins sprak de Heer door de opperprofeet en hij zei: Als de inwoners 
van de ene stad of stam trouwen met die van een andere stad of stam, is het terecht dat de namen 
van de vader en de moeder aan de nakomelingen worden gegeven.

5. Maar de mensen verkeerden in duisternis in die dagen, en ze begrepen God niet. Zodoende, als 
gevolg hiervan, verbonden de inwoners de namen van de naburige stammen met elkaar. Dat wil 
zeggen, de ene stam zei: ut (tarwe); een andere stam zei tegen hetzelfde: yat; en weer een andere 
stam zei: wat; en een volgende: hoot, enzovoorts. Zo zeiden de latere generaties: utyatwathoot 
(tarwe), en dit werd de Yiha-taal genoemd; en zo groot was het aantal en de afmetingen van de 
gebezigde woorden, dat de geschriften van de oude profeten verloren gingen, omdat niemand ze 
kon begrijpen.

6. De Heer zei: Omdat ik de genealogie van mijn uitverkorenen in stand wilde houden, hebben jullie
de wet toegepast op zaken die waardeloos zijn in mijn ogen. Jullie hebben een babbel opgebouwd 
(babel; dat wil zeggen bah'hah'i - uitg.), een toren van woorden, zodat jullie talen met elkaar 
verward zijn. Jullie trachtten de hemel te bereiken met een menigte van woorden, maar jullie 
bereidden voedsel voor hada (hades).

7. De Heer zei: Kom nu in murdhan (een geestelijke kring), en ik zal jullie verlossen. Zo gingen de 
mensen in halvemaanvorm zitten, en de Heer kwam tussen de horens en hij zei: Kijk, jullie zijn Tau 
8), maar ik ben de S'ri (Geest). Mijn woord zal de hele wereld weerstaan.
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8. Luister dan naar de geboden van God (Hautot). Omdat jullie een toren van woorden hebben 
gebouwd, zijn jullie verward. Maar ik kom niet in boosheid, maar om jullie te verlossen. Ook zal ik 
niet meer schrijven, of geschreven woorden onderwijzen, want ze zijn slechts dwaasheid, behalve 
voor de geleerden.

9. Door mondelinge woorden zal ik onderwijs geven, en jullie moeten het mij nazeggen. En dit 
zullen heilige woorden zijn tot aan het einde van de wereld.

10. Zo onderwees de Heer mondeling in de tempel, van aangezicht tot aangezicht met het volk, en 
zij leerden de woorden en de betekenis ervan.

11. En zij die het beste leerden, noemde de Heer Ritvij 9), want hij maakte hen tot leraren over de 
anderen. De Heer zei: Omdat jullie de taal van de Ouden hebben verward, zal ik jullie een nieuwe 
taal geven en die zal Vede zijn (volmaakt - uitg.), tegen al mijn vijanden; ook zal geen mens zich 
meer bemoeien met de woorden die ik geef.

12. Hirto (de Heer) zei: Alleen de Heer uw God zult U liefhebben, met geheel uw ziel. Keer uw 
aangezicht af van de engelen die tot u komen; zij zijn de handlangers van Anra'mainyus.

13. Hirto zei: Hebt de zon lief, en de maan, en alle dingen op de aarde, want het zijn de gaven van 
de Heer. Wat is geest? Het vliegt weg; het is niets.

14. Sla de druja's (geesten) die voorspellen. Zij zijn niets dan leugens; zij zijn de handlangers van 
Anra'mainyus.

15. Leer te voorspellen door de zon, en de maan en de sterren. Zij vertellen geen leugens.

16. Daarop gaf de Heer de tekens van de zodiak (het paard, de koe, de leeuw, en de ram en de 
vogels) 10) die over de aarde heersen, en over de winden van de hemel en over de warmte en 
koude, en de zon, en de maan, en de sterren, en lente en zomer, en herfst en winter. Maar deze 
zaken zijn hier uit dit boek weggelaten, want ze zijn tot op deze dag bekend uit de geschiedenis van 
de stervelingen.

17. De Heer zegt op deze dag, het Kosmon tijdperk: Zie, O mens; in de tijd van Osiris deed ik, de 
Heer, vele filosofen opstaan op de aarde, en ik inspireerde hen om niet slechts de legenden van de 
Ouden te vervullen, maar ook om boeken te schrijven met meningsverschillen erin, teneinde de 
gedachten van de mens af te keren van het raadplegen van de huisgeesten. Op deze manier 
inspireerde ik de mens om te schrijven, te weten:

18. Met betrekking tot het ei, en ook Anra'mainyus, schijnt het dat dit nooit bewezen werd; ook zijn 
zij niet genoemd op gezag van Hirto, de Heer van de aarde. Het is redelijk om aan te nemen dat de 
Grote Geest de werelden verdeelde onder Zijn Goden en Heren; dat de aarde (Bhu) ten deel viel aan
Hirto; terwijl de sterren, die ook werelden zijn als deze, ten deel vielen aan andere Heren en Goden.
Maar wat de slechte Goden betreft, zoals Anra'mainyus, wie heeft er ooit een gezien?

19. Over Hirto, de Heer gesproken; ik heb hem zelf gezien, en ook duizenden andere oprechte 
profeten. Maar als de Heer sprak, ging het niet om dwaze verhalen, maar om de mens te leren hoe 
hij leven moest, opdat hij zelf gelukkig kon zijn en een heerlijkheid voor de Grote Geest. Noch 
hoorde ik de Heer ooit beweren dat hij meer was dan de geest van een van de aarde verrezen man. 
Naar mijn mening is de Heer daarom de kapitein over de aarde en over alle andere geesten. Maar 
om zelfs dit te weten is niet zozeer een goede waarheid als te weten hoe men rechtvaardig moet 
handelen.
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20. Daarom zou de mens over alle dingen moeten leren, speciaal over datgene wat hij kan zien en 
horen, eerder nog dan over de geesten die hij niet kan aantonen, noch kan vinden als hij ze nodig 
heeft.

HOOFDSTUK III

1. De Heer zei: Zoals een boer tarwe zaait op het ene veld, en rijst op een ander, en vlas op een 
volgend, zo laat ik, de Heer, de aarde bewonen door het zaad van de mensen. Geen wijs man zal 
zeggen: Deze dingen kwamen bij toeval; dat het zo gebeurde dat het ene volk zich vestigde in 
Jaffeth (China), een ander in Vindu (India), en weer een ander in Arabinya (Arabië). Zo betogen 
mijn vijanden, zegt de Heer. Zij bemerken geen wijsheid in mijn werk, dat hen toeschijnt maar een 
dag te beslaan, zij falen erin hun oordeel te verruimen over de duizenden jaren die volgens mijn 
plannen verlopen, en zo sluiten ze zich koppig af in onwetendheid en zeggen: Er is geen God.

2. Want ik voorzag de baan van de aarde, en dat ze zou worden onderworpen voor de glorie van de 
mensen; en in die vroege dagen verdeelde ik mijn legers met wijsheid.

3. Ik wees Ham aan als de grondslag voor de zwervende stammen van de aarde. En uit de stammen 
van Ham koos ik de vele kleuren van de mensen uit; waarmee ik voorbeschikte dat de naam Ham 
zou blijven als een levend getuigenis tot aan het einde van de wereld. Want ik voorzag dat de tijd 
moest komen waarin de naties zouden terugkijken naar de geschiedenissen van mijn volkeren, en ik 
stelde bepaalde woorden en tekenen in die in de latere tijden van de aarde tot een bewijs zouden 
zijn.

4. Uit alle kleuren (zwart, blank, geel, koperkleurig, rood en bruin) bestonden de stammen van 
Ham: niettemin waren zij I'hins (faithists), met platte nagels en korte armen, en zodanig als gewenst
mocht worden om kennis te verwerven. En ik bracht hen naar een land met zandvlakten en 
verspreid liggende grazige weiden, waar slechts weinig inheemsen woonden; het donkere volk met 
het korte haar. Ook liet ik zelfs het haar op het hoofd van de mens niet weg zonder te voorzien in 
een getuigenis van mijn woord.

5. Wat de I'hins betreft, zorgde ik voor een getuigenis in alle delen van de aarde, met hun lange haar
behoorden zij tot de stammen die Jehovih vereerden, zodat de mens uit het Kosmon tijdperk zou 
begrijpen dat het land van hun oorsprong niet boven water ligt.

6. Zie de veelsoortige (Yiha) taal van de stammen van Shem! Naast de stammen van Jaffeth bracht 
ik hen groot. En zie, deze laatste gebruiken tot op deze dag een taal die ontleend is aan de taal van 
Pan. 11 )

7. Want aan de stammen van deze twee verschillende landen gaf ik mijn tien geboden en tien 
aanroepingen, niet om geschreven te worden, maar gesproken en geleerd van mond op oor, om 
heilig te zijn in de geschonken taal.

8. Waarin men zal bemerken dat dezelfde verhalen over het ei, en van de oorsprong van het kwaad 
in de wereld, niet door stervelingen overgebracht hadden kunnen worden. 12).

9. Want ik bewaarde voldoende van de taal van Pan in Jaffeth als bewijs om in latere jaren ontdekt 
te worden; om te laten zien dat, anders dan in Ham en Shem, een machtige natie een taal gedurende 
duizenden jaren zou kunnen behouden.
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10. Want ik voorzag dat de filosofen zouden proberen te bewijzen dat talen van menselijke 
oorsprong zijn en dat ze zouden veranderen overeenkomstig de toename van kennis onder de 
mensen.

11. Zie, ik gaf geschriften aan al mijn mensen en gebood sommigen om trouw te blijven aan de 
tekst; en zo bewaarde ik het werk van mijn handen.

12. Tevoren al waren de stammen van Ham toegerust met kenmerken waardoor ze graag naar het 
westen wilden trekken; en de stammen van Jaffeth en Shem met kenmerken waardoor ze liever in 
hun eigen landen wilden blijven. En de stammen van Guatama met kenmerken om graag oostwaarts
te gaan. Maar ik stelde een grens voor de stammen van Guatama, opdat zij niet de oceaan in het 
oosten zouden bereiken. 13)

13. De Heer zei: Aangezien ik Ham heb bestemd om de barbaarse wereld over mij en mijn gezag te 
onderwijzen, maakte ik hen ook geschikt dat door hun zaad de mannen en vrouwen geen steil of 
kort haar zouden hebben, maar lang en gekruld, en rood en wit en bruin, waardoor in latere eeuwen 
de genealogie van de naties zou kunnen worden opgespoord. 14)

14. Nu lag, in het midden van de drie grote landen Jaffeth, Shem en Ham, de voornaamste plaats 
van de I’huans, waar zij een nieuwe staat stichtten; en de Heer noemde hen Parsi'ers 15) en dat 
betekent: strijdende faithists, omdat hij hen schiep om als schild te dienen, teneinde zijn 
uitverkorenen, de I'hins, te beschermen.

15. Het verschil tussen de I’huans en de Parsi'ers was, dat de I’huans bij en temidden van de I'hins 
woonden, maar de Parsi'ers woonden in een staat op zich zelf.

16. Niettemin waren ze allemaal van hetzelfde geslacht en bloed, halfbloeden van de I'hins en de 
inheemse Druks; en zij waren groot, en het meest met de tint van nieuw koper.

17. En omdat zij de gunstelingen waren van de Heer, gaf hij hen aparte wetten en gebood hen zich 
niet te vermengen met de Druks; en dat gebod hielden zij meer dan duizend jaar.

18. Maar, na verloop van tijd, werden de Parsi'ers verleid door de Druks, en ze raakten hun hoge 
standaard kwijt en werden kannibalen.

19. En de Heer stuurde de Ghans, aan wie hij zijn mondelinge teksten had overgedragen, op reis om
zijn volk te zoeken; en kijk, tien stammen van het volk van de Heer waren zoek in de wildernis: en 
dit was het land van de Parsi'ers, en dat land was vol wilde geiten. Vandaar de naam: Land der 
Geiten.

20. En de verloren stammen, die geen vleeseters waren, zaten verlegen om voedsel; en zij zeiden: 
Kom, laten we van geitenmelk leven.

21. En zo leefden zij lange tijd, temden de geiten en hielden die in kudden. En zij doolden rond en 
voerden hun kudden met zich mee, en daarom noemden zij zichzelf Herderkoningen.

22. En de Heer keek met genoegen naar ze en zei: Zij, die zich Herderkoningen noemen, zullen dit 
land bezitten. Uit het zaad van dit volk zal ik machtige wonderen verrichten.

23. De Heer zei: Dat wat de mens kan ontdekken laat ik, de Heer, voor hem om te ontdekken; wat 
de mens niet heeft kunnen ontdekken, leerde ik, de Heer, hem.
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24. Aan de Herderkoningen openbaarde ik hoe van huiden leer te maken; men had niet de bedoeling
om deze ontdekking te doen. De Herderkoningen maakten zakken van leer waarin zij melk 
vervoerden en zo werd dat gekarnd; en zij maakten boter, hetgeen de eerste boter was die op deze 
wereld werd gemaakt.

HOOFDSTUK IV

1. God zei: Het I'hin-ras bewaarde ik vrij van het kwaad, als de grondslag van mijn licht, van 
waaruit ik de stammen der duisternis zou kunnen bereiken.

2. Want tevoren bepaalde ik niet de duisternis binnen te gaan om die te bestrijden, maar er buiten te 
blijven en een voorbeeld van rechtvaardigheid te geven aan de mensen, om naar op te zien.

3. Ook regelde ik van het begin af dat mijn uitverkorenen niet zouden werken zonder het voorbeeld 
van steden en koninkrijken van gerechtigheid.

4. De slechte mens en de slechte priester, die onderdanen zijn van satan en zijn scharen, verblijven 
in het kwade, 16) en prediken gerechtigheid zonder een stad of koninkrijk als voorbeeld. Maar mijn 
uitverkorenen gaan hun eigen weg en bouwen hun steden, als een getuigenis van hun geloof in de 
Vader.

5. En zij brengen de volheid van mijn geboden in praktijk door te leven voor elkaar.

6. Tot hem die zegt: DIT IS VAN MIJ, heb ik niet gesproken. Tot hem die zegt: MIJN HUIS, MIJN 
LANDERIJEN, heb ik niet gesproken.

7. Want voorzover deze dingen hen toebehoren, behoren zulke mensen toe aan die dingen, en niet 
aan mij.

8. Ter verduidelijking van deze waarheid liet ik, apart van de wereldse mensen, de I'hins ontstaan, 
die mijn levende voorbeeld van rechtvaardigheid waren.

9. Denk echter niet dat de I'hins volmaakt waren in het mannelijke en vrouwelijke. Zij waren geen 
ontwikkeld ras, en ook niet rechtschapen vanwege hun eigen kennis.

10. Door de voortdurende aanwezigheid van mijn verheven engelen, werden zij aangespoord tot 
rechtschapenheid, en afgehouden van het kwade. Zij dienden als mijn vermaning voor de stammen 
van de Druks en de kannibalen die de hele aarde bedekten; en door de kracht van tekenen en 
wonderen en door geweldloosheid, bewaarde ik hen.

11. Want uit zichzelf ontwikkelt de mens zich slechts tot de macht van het kwade; daarom, O mens, 
zult u mijn gezag aanschouwen over de rassen der mensen, om rechtschapenheid en goede wil in 
praktijk te brengen.

12. En mijn voorbeelden bereikten de zielen van de barbaren, zodat ik hen in later eeuwen gereed 
kon maken om mijn stem te horen, en mijn geboden te begrijpen.

13. Want het is de volheid van het licht onder de mensen dat zij, zonder mijn aanwezigheid of die 
van mijn scharen, de deugd en de kennis zullen begrijpen om het op eigen gezag in praktijk te 
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brengen. In die tijd zal men bemerken dat rechtvaardigheid, en vrede, en liefde voor elkaar de 
grondslag vormen voor het geluk van de geest, en het enige licht voor zijn verrijzenis.

14. De Heer zei: Denk niet dat ik tot een enkele natie kwam en de anderen in duisternis liet; ik 
kwam niet naar een enkele, maar naar alle windstreken van de aarde. Naargelang het op bepaalde 
tijden was vereist voor hen, zo hield ik mijn hand op hen, en zij volbrachten hetgeen vanaf het begin
was ontworpen.

15. Het is niet de wil van Jehovih dat de mens voor eeuwig geleid zou worden omdat, waarachtig, 
zijn Heer het zegt; maar opdat de mens tenslotte het licht zal bezitten om, als ware het aangeboren, 
goede werken te doen, van zijn kindsheid af aan.

16. De Heer zei: Een leraar die alle dingen voor zijn leerling doet, offert die leerling tevens op; hij 
die zijn leerling verkeerd onderricht, zondigt tegen de Vader; hij die zijn leerling helemaal niets 
leert, is medeplichtig aan het kwaad. Zo waakt de Heer uw God over de mensen.

17. Zie, ik heb aangetoond dat mijn uitverkorenen zich ongedeerd kunnen handhaven temidden van 
de barbaren; en ook dat door onbeteugelde huwelijken een heilig volk al vlug verloren gaat 
temidden van barbaren.

18. Want de mens, die vreselijke conflicten aanschouwt, zou liever zoons met sterke armen en 
benen en listige hersenen wensen om moordenaarswerk te doen in overvloed; en in deze toestand 
heeft hij geen motief om te verrijzen in zachtmoedigheid en liefde, ter verheerlijking van de Geest.

19. Zodat ik, uw Heer, aan de latere generaties zou kunnen tonen, ten eerste, dat zonder mijn hand 
in het werk geen goeds en vrede had kunnen komen onder de mensen; en, ten tweede, dat slechts 
door een ras van I'hins als voorbeelden van mijn macht, via tekenen en wonderen de barbaren 
bereikt konden worden voor hun eigen bestwil.

20. Ik liet niet alleen de ruïnes van mijn steden achter, die geen poorten of ingang hadden, en huizen
zonder toegangsdeuren, opdat u een bewijs zou hebben van het ras van de I'hins, maar ik heb u laten
zien dat slechts door zulke methodes de barbaren tot een hogere evolutie aangezet konden worden.

21. Denk niet, O mens, dat ik de tijd niet voorzag waarin de mensen zich af zouden vragen of de 
Grote Geest ooit een Heer aanstelde over de aarde: en dat men zou zeggen: Hoor eens, er is geen 
Heer en geen God. want ik voorzag deze tijden, en zorgde van te voren dat er engelen naartoe 
gingen, om ten eerste de evolutie te tonen van de rassen der mensen vanuit de laagste duisternis; en 
ten tweede, dat de oorzaak van de evolutie van de Grote Geest afkomstig is, en dat die leidt naar 
gerechtigheid; maar alleen door de Heer, uw God.

22. Want ik liet genoeg stammen over tot op deze dag, die in duisternis leven, zelfs kannibalen, als 
een bewijs dat zij uit zichzelf niets bezitten om een verlangen naar ontplooiing tot kennis teweeg te 
brengen, en tot vrede, en werkzaamheid, en liefde, en goede werken voor elkaar.

23. Zal men niet zeggen: Een volk werd verheven als gevolg van de aanwezigheid van zijn 
buurman, en dat zonder een Heer of God, en de hemelse engelen.

24. Kijk eens, ik heb wilden aan uw voordeur overgelaten, en u verheft hen niet, maar vernietigt ze. 
Hetgeen u laat zien dat zelfs uw wijste en hoogste geleerden geen kracht tot verrijzenis bezitten. 17)
Ook heb ik geen enkele weg opengelaten voor de verrijzenis van de barbaren, behalve door het 
voorbeeld van de faithists (I'hins), die gerechtigheid en wonderen in praktijk zullen brengen.
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25. En zij, die deze dingen willen volbrengen, zullen opstaan en zij zullen slagen; en vanwege hun 
succes zullen zij ook een bewijs zijn van het I'hin-ras, waarin ik de basis legde voor de verlossing 
van de hele aarde

HOOFDSTUK V

1. Zo vestigde de Heer de vijf volkeren die gered waren uit Pan; en hij gebood hen om woorden uit 
de taal van Pan te bewaren, in hun verschillende landen, en dus bewaarden zij die, vele daarvan 
bestaan tot op deze dag. 18)

2. Hier volgt dan, wat er van deze I'hins geworden is, te weten:

3. Zij die naar Guatama kwamen, overleefden 21.000 jaar, en raakten daarna uitgestorven.

4. Zij die naar Jaffeth kwamen, bleven 21.000 jaar bestaan, en stierven toen uit.

5. Zij die naar Shem kwamen, overleefden 12.000 jaar, en daarna verdwenen zij door vermenging.

6. Zij die naar Ham kwamen, overleefden 21.000 jaar en verdwenen daarna door vermenging.

7. Degenen die in Guatama woonden, kwamen tot duizend grote steden, en drieduizend kleine 
steden, en zij waren met meer dan vier miljoen zielen. En nooit hadden zij een of andere koning of 
koningin, of andere heerser, behalve de Heer, die hen bijstand verleende door middel van de 
"stadsvaders". En zij hielden tot het laatst aan hun heilige naam van Guatama vast; maar de I’huans 
noemden hen Oech'lo'pan en dat betekent: volk van een andere wereld. (continent - uitg. 19).

8. En na verloop van tijd verminderden zij, en wensten niet te trouwen. En er kwam een grote 
duisternis (ocgokok) over de aarde, met omlaag vallende as, en hitte, en koortsen; en zo nam de 
Heer hen op in de hemel. 20).

9. Degenen die in Jaffeth woonden, bouwden tweeduizend grote steden en zevenduizend kleine en 
zij waren met meer dan acht miljoen zielen. En zij hadden geen koning en dienden alleen de Heer. 
En zij hielden vast aan de naam Jaf-fa, tot het laatst; maar de I’huans noemden hen Tua Git, en dat 
betekent: volk van het geestelijk licht.

10. En er kwam a'ji op de aarde, en het sloeg hen met onvruchtbaarheid, en zij brachten geen 
afstammelingen meer voort; dus bracht de Heer hen thuis.

11. Degenen die in Shem woonden, bouwden zeshonderd grote steden en ze waren met meer dan 
twee miljoen zielen. Ook hadden zij geen enkele koning, maar ze dienden de Heer door middel van 
de stadsvaders. En zij behielden tot het laatst hun naam Shem; maar de I’huans noemden hen Sri- 
vede-iyi, en dat betekent: volk van het ware licht, vrouwachtig. En er kwam onvruchtbaarheid over 
hen en zij verdwenen, als een waterdruppel in het zonlicht, en niemand wist wanneer zij ophielden 
te bestaan.

12. Maar in de hoop hun zaad voor de Heer te bewaren, huwden velen van hen met de I’huans; 
maar hun kinderen werden ook I’huans, noch hadden zij het zijden haar, noch de muzikale stemmen
van de I'hins, en ook niet het licht van de hogere hemelen.

13. Zij die in Ham woonden, kwamen tot twaalfhonderd grote steden, en drieduizend kleine steden 
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en zij waren met meer dan vier miljoen zielen. Maar omdat zij van gemengde kleuren waren, 
werden zij niet onvruchtbaar. Maar zij overtraden de wet van God meer dan alle andere faithists 
omdat zij warmbloedig waren; en zij vermengden zich zeer met de I’huans. En zij hadden geen 
koningen of koninginnen en dienden slechts de Heer, door middel van de stadsvaders. En zij 
behielden de naam Ham tot op het laatst, toen zij eindigden te bestaan als een apart volk, vanwege 
hun vermenging met de I’huans.

14. De stammen die in de twee schepen naar het noordelijke land (Japan) gingen, daarvan kon 
niemand de grens trekken na zo'n duizend jaar, tussen hen en de I’huans, want zij vermengden zich 
met hen en raakten verloren als I'hins. Niettemin brachten zij de barbaren tot wijsheid en vrede.

HOOFDSTUK VI

1. God zei: Ten tijde van Osiris zorgde uw Heer voor het licht en de kennis onder de I'hins, zodat 
het kon opgaan in de nieuwe rassen, de Ghans en de I’huans. Deze grondslag werd door de Heer en 
zijn engelen gelegd.

2. Voor die tijd konden de I'hins de barbaren niet inspireren tot het vervaardigen van leer en kleding;
noch konden zij hen bewegen tot werkzaamheid van enige aard op de weg naar deugd en vrede.

3. De Heer voorzag in orakelhuizen voor de bewoners van de aarde, waarin de Heer rechtstreeks 
kon spreken met de stervelingen; door middel van zijn engelen, voor dit doel gekozen, onderwees 
de Heer op die manier de stervelingen.

4. Hen overredend tot bedrijvigheid, en vrede en rechtvaardigheid, op de wijze van de I'hins.

5. Hen lerend van de sterren en de zon en de maan, hen tonend hoe ze de tijden en seizoenen van de 
aarde moesten ontdekken.

6. Hen inspirerend de sterren te observeren en namen te geven die tot op deze dag bewaard zijn 
gebleven.

7. Ik heb bakens opgericht, zegt de Heer. Wat ik doe, kan de mens niet doen. Ik verhef de barbaar, 
op mijn bevel geeft hij zijn wrede praktijken op.

8. Ik roep hem toe de sterren te observeren en hij luistert naar mijn stem.

9. Luister eens, jullie allemaal, die zeggen dat er geen Heer bestaat, ik liet een overblijfsel van de 
barbaren na. Ga het eens proberen. Laat hen, die vinden dat de oorzaak van de vooruitgang van de 
mensheid uit de aarde voortkomt, de barbaren verheffen.

10. Ik zeg tegen de mens: Ga spreken met de geesten der doden en de mens doet het. Ik zeg: Stop 
met die aanbidding, en kniel neer voor de sterren, en de mens doet het.

11. Jehovih zegt: Mijn Heer, Mijn God, ga eropuit; breng de mens tot één ding op een dag, en laat 
hem dat aanbidden. En morgen brengt u hem tot iets anders, en laat hem dat aanbidden. Want de 
mens zal neerknielen voor alles en het aanbidden op de aarde. Door ze uit te proberen zal de mens 
ze kennen. Want op de dag van Mijn heerlijkheid, Kosmon, zal de mens alle te aanbidden dingen 
opzij zetten, behalve Mij, zijn Schepper.

Oahspe - Vijfde Boek van de Vijf Heren is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 291 -
308



12. De Heer God zei: Door eerwaardige talenten kan de mens worden verheven. Net als bij grote 
geleerdheid zal de mens het niet nastreven voordat hij het eerst aanbidt.

13. In de tijd van Osiris noemde de Heer de sterren aan de hemel naar de legendarische namen van 
Goden en Heren. En de Heer onderwees niet dat de mens hen zou aanbidden, maar dat hij hun 
glorie en majesteit in het firmament te weten zou komen.

14. Maar de mens vergat de Schepper vanwege de wonderbaarlijkheid van Zijn werken. Zelfs tot op
deze dag neigt de mens ertoe de dingen die gezien worden als gegrond en echt te beschouwen, en de
Almacht die onzichtbaar is, te verwerpen.

15. Dit was het gebod van God (Osiris), want de mens moest zowel de stoffelijke als de geestelijke 
dingen te weten komen. En ik, de Heer, voerde de geesten der doden weg en liet niet toe dat mensen
en engelen met elkaar spraken. Want tot dan toe hadden zij dit gedaan, en zo hadden ze beiden de 
hogere hemelen verworpen.

16. Jehovih zegt: Het is niet de bedoeling van Mijn hemelen dat de geesten der doden eeuwig op de 
aarde blijven en zich bezighouden met sterfelijke dienstbaarheid en praktijken.

17. Zie, de weg van Mijn koninkrijk gaat omhoog; eerder nog zal de mens op de aarde trachten op 
te stijgen, dan dat de engelen uit de hemel omlaag gaan.

18. Daarom voerde de Heer de geesten van de doden weg, en hij veranderde het verstand van de 
mens opdat die de heerlijkheden van de lagere koninkrijken (corpor) te weten kon komen.

19. En de mens kwam tot grote geleerdheid; zowel van de zon, maan en sterren, als van al de dingen
op het oppervlak van de aarde.

20. De Heer zei: Deze tekenen heb ik aan de mens gegeven, opdat hij de tijdperken van zijn 
Schepper zou kunnen begrijpen. Wanneer geestelijk onderzoek voorop staat bij de mensen, gaan zij 
niet vooruit in wetenschap, of in kunst, of in uitvindingen die tot de aarde behoren. Maar als de 
mens ontdaan wordt van geestelijk streven, gaat hij verder in stoffelijke kennis, en uitvindingen en 
onderzoekingen.

21. Deze tekenen voorspellen de veranderingen die aan de stervelingen worden voltrokken door de 
hand van de Almachtige, door middel van Zijn Goden en Heren.

22. God zei: Zie, ik verhief grote koningen en koninginnen op de aarde; en ik gaf hen praal, en riten
en ceremoniën, op de manier van de hemelse dingen. En dit maakte ik tot een streven van de 
menigte, zodat zij zouden leren zichzelf te voorzien van de weelde van alle geschapen dingen.

23. Want ik wenste niet dat de mens geestelijk van aard zou worden voordat de aarde en alle soorten
wilde dieren en slangen waren bedwongen. Anders was de mens afgedaald in onmacht, en mislukt 
op de aarde.

24. Deze bewijzen heb ik voor u achtergelaten tot op deze dag; dat de geestelijke mens ertoe neigt 
zich op te sluiten in afzondering en gebed; maar dat de Osiriërs 31) manhaftig voortgaan met 
werken.

25. De Heer stelde wederzijdse afhankelijkheid in tussen de koningen en koninginnen van die 
dagen. En dit was de manier waarop:
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26. Het centrale koninkrijk werd het zonnekoninkrijk genoemd, en de anderen werden vazallen 
genoemd. En de opperheerser heette DE ZONNEKONING, of KONING van de ZON.

27. En de koning hield een observatorium in stand, om de tijden en seizoenen te bepalen van de 
zon, maan, aarde en sterren. De naam van zo'n observatorium was: TEMPEL van de STERREN 
(OKE'I'GIT'HI).

28. De Heer zei tegen de mens: Bouw een kamer voor God in de tempel van de sterren.

29. En dus bouwde de mens die. En de Heer koos zieners uit, één voor iedere STERRENKAMER; 
en de ziener zat daarin, met een tafel voor zich waarop zand was uitgestrooid. En de Heer schreef in
het zand, met zijn vingers, de wetten van hemel en aarde.

30. Zo gaf God aan de mens de namen van de sterren, en hun seizoenen; en de seizoenen van de zon
en de maan en de aarde.

31. En de ziener gaf het aan de koning; en de koning maakte het woord ervan bekend. En God gaf 
de
mens heilige dagen, voor feesten en riten en ceremoniën; overeenkomstig de tijden van de maan en 
de sterren gaf hij ze.

32 En de koning liet volgens Gods gebod de mensen naar de sterren en de maan en de zon kijken, 
zodat zij de heilige dagen zouden weten.

33. De Heer zei: Ik heb dagen bestemd om te planten en dagen om te oogsten, en dagen voor het 
uitvaren van de schepen, en dagen voor het mannelijke en het vrouwelijke. Door middel van de 
sterren aan het firmament, en door de maansveranderingen, moet de mens mijn tijden en seizoenen 
leren kennen.

afb.8 in het boek Oahspe. STERAANBIDDERS, zie boek van Saphah, afb. 69
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34. Zo begon de mens te leren van de sterren en de maan en de zon, om zich te vergewissen van 
Gods wil.

35. En nergens op de hele wereld gedijde de mens in de Osirische filosofie, zoals in Parsi'e en in 
Jaffeth (China), en het voornaamste van allen waren de Herderkoningen.

HOOFDSTUK VII

1. Groot werd de wijsheid van de mens in die dagen, en zijn macht en glorie waren groter dan het 
ooit op de hele wereld geweest was. Hij vestigde machtige koninkrijken en onderkoninkrijken, in de
landen van Jaffeth, en Shem, en Parsi'e, en Arabin'ya.

2. Hij muntte uit in bet bouwen van tempels en paleizen; en in alle soorten uitvindingen; in het 
vervaardigen van linnen en zijde, en wol en mooi leer; in het schrijven van boeken en tabletten; in 
wiskunde; in wetten en wisselwerkingen; in navigatie en in binnenlandse reizen; in het maken van 
thermometers en barometers, en magnetische kompassen, en telescopen en microscopen, in 
scheikunde en plantkunde.

3. De geleerden in die dagen kenden werkelijk de geheimen van hemel en aarde.

4. En de mens bleef God en zijn Heren niet langer dankbaar; maar hij werd verwaand, en zei:

5. De Goden zijn dwazen! Alle dingen komen uit de natuur, en door de groei. De mens was wijs 
geworden, ondanks God en zijn Heren. Alle dingen evolueren naar een hogere toestand; het is de 
natuurlijke orde. Ook is er geen Al Persoon, Jehovih! Hij is leegte, zoals de wind.

6. En God zag de eigendunk van de mens en hij zei: Kijk, hij die ik verheven heb, keert zich tegen 
mij. Nu zal ik mij werkelijk voor een tijd verwijderen van de mens, opdat hij wijsheid zal kunnen 
opdoen. Zie, de mens zal ook ontdekken dat vele van zijn medemensen die hij verheft, zich tegen 
hemzelf keren.

7. Dus verliet de Heer de sterrenkamers; en kijk, de plaatsen werden opgevuld door de geesten van 
de pasgestorvenen, die niets wisten van de hemelen daarboven, noch van het pad van de 
Almachtige.

8. En de mens ondervroeg hen: Luister, u bent nu een geest! Vertel me eens, is daar de een of andere
God, of Heer, of Jehovih?

9. En de geesten, die de mens wilden vleien, en bovendien niets wisten van de hemelse 
koninkrijken, antwoordden en zeiden: Nee, er is geen God of Heer of Jehovih, de Al Persoon!

10. Dus vaardigden de koningen bevelschriften uit en verboden het volk om nog langer God, of de 
Heer, of Jehovih te aanbidden!

11. Maar wee het oordeel van koningen en koninginnen. De mens, die een aangeboren verering in 
zijn ziel bezit, hield inderdaad op met God en zijn Heren te aanbidden, en zelfs Jehovih; maar, in 
plaats daarvan begon hij de sterren te vereren.

12. De geesten die zich in de tempels openbaarden, gaven aan de ene ziener deze raad, en aan een 
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andere die raad; want zij bezaten weinig kennis, en ze waren totaal niet georganiseerd.

13. Weldra trokken de koningen dus ten oorlog tegen elkaar. Er volgde anarchie en de mens ging al 
de luister vernietigen die hij gemaakt had.

14. Na drieduizend jaar ging de mens zodoende weer in duisternis ten onder; geraakte opnieuw 
onder de bezetenheid van druja's, en hij werd weer een barbaar.

EINDE VAN HET VIJFDE BOEK VAN DE VIJF HEREN

OPMERKINGEN VAN DE UITGEVER. (AM. UITG. 1882)

1) In de Engelse vertalingen van de Vedische geschriften wordt de naam van deze God net zo 
gespeld: Daveas. Kwaadaardige mensen worden ook gekenmerkt als daveas - uitg.

2) De meeste vertolkers van de Hindoe-schrifturen spellen deze naam als: Daevas. Zoals de 
inheemsen het uitspreken, klinkt het eerder als Dah-we-oz, maar is het identiek aan de Daveas van 
de oude Vedes - uitg.

3) Zodiak wordt soms genoemd: de tekenen der seizoenen. De Osirische godsdienst was er echt op 
gericht de aandacht van de mens te keren naar de macht en grootsheid van de stoffelijke werelden. 
Met andere woorden: het werk van de God Osiris bestond eruit de stervelingen af te leiden van het 
aanbidden van afgoden, en hen tot geleerden te maken. Veel later, zo'n vijf of zesduizend jaar, zal 
men zien dat zelfs Osiris tot een afgod werd, aanbeden als de zon. Zie Boek van Saphah - uitg.

4) Zie Saphah. De woorden 'koeien en paarden, of merries en stieren' in de Vedische schrifturen, 
verwijzen niet naar dieren, maar naar sterrengroepen in verband met hun macht over het mannelijke
en vrouwelijke, of liever nog: positieve en negatieve krachten. Op sommige van de astrologische 
kaarten in Opper-Tibet, worden de sterrengroepen nog altijd aangeduid met dierlijke omtrekken. In 
onze Europese almanakken is de centrale figuur een man; op de Chinese en Indiase geheime 
tabletten is het de zon. De zon was ook de centrale figuur van de zodiak bij de Egyptenaren en oude
Hebreeën. In de tijd dat Ezra de huidige joodse bijbel samenstelde, werd de Grote Geest, Jehovih, 
geschrapt en de uitdrukking God kwam ervoor in de plaats, omdat de God een verheven man in de 
hemel voorstelde. Vanaf Ezra's tijd tot aan vandaag omringt de zodiak de gestalte van een man, het 
symbool van God en de seizoenen van zijn manifestaties. De mens zou gemakkelijk in deze val 
lopen: als de zon in een bepaald seizoen de vis laat kuitschieten, en de mannelijke en vrouwelijke 
dieren laat samenkomen, is de zon dan niet de Schepper? En om verder te redeneren, bevindt zich 
achter die zon dan geen Grote Man? Osiris werd naar de aarde gezonden om de stoffelijke hersenen 
van de mens te ontwikkelen; en tot het einde der tijden zal hij blijven bestaan als de God van de 
natuurfilosofie, zoals die term begrepen wordt. Apollo's zending bestond er allereerst uit om een 
goed geschapen fysiek ras te ontwikkelen, de Ghans, en dus moest hij vooraf gaan aan Osiris. De 
namen van veel sterren en van de meeste tekens van de zodiak zijn dezelfde die door de God Osiris 
gegeven werden, meer dan 10.000 jaar geleden.

5) Fichtus van Haak doelt op een periode van 21.000 jaar, zoals men kan zien op een andere plaats, 
als er grote veranderingen op aarde plaatshebben. Ook verwijst het naar een gemiddelde positie van 
de poolster. En ook heeft dezelfde term betrekking op bepaalde afstanden van de zon, waar de 
planeten in omloop zijn. Met deze regel berekenen de astronomen tot op vandaag de plaats waar een
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planeet waarschijnlijk kan worden ontdekt. De tempelruïnes in India en Oost-Iran geven de indruk 
dat de astronomen ten tijde van de bouw daarvan bijna net zoveel van de hemel afwisten als wij 
vandaag weten. Zo'n 5000 jaar later werden deze dingen in Egypte onderwezen, toen de eerste 
piramides gebouwd werden. Overeenkomstig de regels van de profetie, kwamen deze 
astronomische verlangens iedere 11.000, 6000 en 5000 jaar tot de mens. Zie Boek van Profetie - 
uitg.

6) De student dient niet te vergeten dat de klank "Ah", de vervanging voor "Oh", een woord aards 
maakt dat aanvankelijk hemels was, Asyria, Aysyria, Aysiria en Assyria zijn synonieme woorden. 
Zie Saphah, tablet Se'moin, met de bijbehorende beschrijving - uitg.

7) De Hindoes, net als de joden, noemen zich het uitverkoren volk. We ontdekken nu de noodzaak 
om de Arische Geschriften aan de stervelingen te geven. Er moest iets zijn om hen los te trekken 
van de omgang met de huis- of familiegeesten. - uitg.

8) Een halvemaan wordt dikwijls vergeleken met de horens van een stier. Heel waarschijnlijk vond 
het woord Taurus zijn oorsprong zoals hier beschreven wordt, Taw en Tawri betekent stier in de Yi-
ha taal. Het woord uit later tijd betekent 'kracht', of stierachtig. De wetten die verstrekt werden in de
geestelijke kring werden 'bullen' of Tau genoemd. Taurus, kracht, manifesteert zich speciaal in het 
scheppend element, in een bepaald seizoen van het jaar, zoals dat bij dieren naar voren komt. Ook 
bekend uit de tekens van de Zodiak of dierenriem. Vandaar de "pauselijke bul". - uitg.

9) Het woord ritueel, in het Nederlands, kan herleid worden tot ritvij, het tegenwoordige Sanskriet 
woord voor priester, of leraar van heilige dingen. Bijna alle Hebreeuwse woorden behoren tot de 
mythische Toren van Babel, en de spraakverwarring die overeenkomt met Yiha en de daarvan 
afstammende taal, het Sanskriet. In het Nederlands kennen we 'babbelen', een echt gesproken 
Sanskriet woord.- uitg.

10) Zie tabletten in Saphah.

11) De beide talen zijn precies het tegenovergestelde in constructie; de een is eenlettergrepig en de 
ander is een wonderlijk samenstel van lettergrepen, soms wel zo'n dertig of veertig voor één woord. 
Let op het volgende: Vahhomvokwijomyissitiviyubuyhhomavashstbahhyodahuittayaivi, voor het 
woord FIRMAMENT. uitg.

12) Dezelfde legende komt voor in China, met betrekking tot het ei en de oorsprong van het kwaad; 
het enige verschil is de naam die satan betekent, of slang. 'Hiss' of 'h'ce' is Chinees voor slang. Dit is
een woord uit de taal van Pan, dat wat de slang zegt; maar als "AH" spreekt, weten we dat "ah" 
aarde betekent. In de Ezra-bijbel sprak de slang tot Eva, dat wil zeggen, de aarde sprak; of in 
gewoon Nederlands, het vlees verleidde de geest. In de Hindoe geschriften verleidde het eerste ras, 
de Asu, het blanke volk met de vleugels. Zou een van beide landen de legende van de ander 
overgenomen hebben, dan waren de talen overeengekomen. In de Chinese versie wordt niet 
verwezen naar de Toren van Babel (babbeltalen). Waarom niet? Heel beslist omdat er in dat land 
geen spraakverwarring voorkwam. - uitg.

13) De heuvelbouwers kwamen uit het westen maar ze trokken nooit zover als tot de Atlantische 
Oceaan. De Chinezen en Indiërs blijven graag in eigen land. Het Hebreeuwse ras trok altijd in 
westelijke richting. - uitg.

14) Waar er, zoals hier, verwezen wordt naar witte mensen, betekent dat niet hetzelfde als wanneer 
men ze in Engeland en Amerika witte mensen (blanken) noemt; maar werkelijk wit, ook met witte 
haren. Dezelfde opmerking geldt voor gele mensen. - uitg.
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15) Dit zou het begin van de Perzen op ongeveer dertienduizend jaar geleden stellen. Dezelfde stam
werd in andere landen Parsees genoemd. Parsees betekent: verdedigers van het geloof; maar het 
moet worden uitgesproken als Par'ra'sees. In woorden als parasol en parachute, die we in onze taal 
hebben overgenomen, betekent 'para' verdediging of schild. Het is waarschijnlijk dat de Parsi'e 
zodanig onder invloed stonden van de I'hins, het heilige volk, dat zij slechts ten oorlog trokken uit 
zelfverdediging. - uitg.

16) Dat wil zeggen, bij de wereldse mensen. De brahmanen, boeddhisten, christenen en 
mohammedanen vallen allemaal onder deze noemer. Bij geen van hen vindt men een enkele stad of 
natie als een voorbeeld voor het vrij zijn van zonde. Ze prediken liefde en vrede en goeddoen aan 
anderen zoals ze het zelf graag zouden hebben; hun buurman lief te hebhen als zichzelf; maar bij 
geen van hen ziet men zelfs maar het kleinste dorp dat die levenswijze in praktijk brengt; daarom 
zijn ze vals in hun belijdenissen. Vandaar dat van hun inspiratie gezegd wordt dat die van satan is, 
de prins van het kwaad. Hun bevestiging van onmacht om hun leerstellingen in praktijk te brengen, 
bewijst alleen maar hun bezeten zijn van de wereld. - uitg.

17) Het is een bloot feit voor elk intelligent mens dat de oorspronkelijke bewoners van alle landen
nooit tot de zogenaamde beschaving zijn gebracht, maar slechts zijn uitgeroeid. De Amerikanen 
hebben de Algonquins bijna uitgeroeid, en de Engelsen waren ijverig bezig de inboorlingen van 
Australië en andere eilanden uit te roeien. Onder de term "wonder" wordt verstaan: geestelijke 
manifestaties. - uitg.

18) Veel Japanse, Chinese, Oost-Indische, Midden-Amerikaanse, Algonquin en Foenicische 
woorden zijn nagenoeg gelijk in klank en betekenis, speciaal als ze worden uitgesproken door de 
ongeletterde. De klank "An", scherp, speelt een opvallende rol. - uitg.

19) De Noord-Amerikaanse Indianen kennen nog altijd een legende over de heuvelbouwers, waarin 
verteld wordt dat het mensen waren uit een andere wereld die lange tijd op aarde woonden, om hen 
(de Indianen) over de Grote Geest te leren, en over het Zomerland in de hemel. - uitg.

20) Zie Boek van Ben.

21) Iedereen die materialistisch is of stoffelijke kennis najaagt. (En de zon is de centrale figuur, of 
de Allerhoogste - uitg.
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