
Register van Oahspe

A

AANBIDDEN, Hans idee over, 1e Bk.v.God II:18,19.

AANTREKKINGSKRACHT, geen, van de ene planeet op de andere, of op zijn satelliet, 
Kosm.I:56. planetaire storingen niet veroorzaakt door planeten, maar door hun vortexen,
Kosm.III:18.

AARDE, vorming van de, Kosm.II:3 t/m 9; Kosm.I:26. het eerste begin van de, Lika VII:5.
waar voordien de vortex van de rode ster haar nebulae bijeenbracht, miljoenen jaren geleden, Aph 
II:8.
Zie afbeeldingen (van de vortex), 25 in Kosm.; 26 in Kosm.; 27 in Kosm.; 28 in Kosm. en 23 in 
Kosm. de groei, de verandering en de barensweeën van de, Jehovih IV:13 t/m 21; Jehovih VII:5.
geschapen uit hetgeen onzichtbaar was, Ben II:15.
de, zweeft in het midden van een vortex, Kosm. I:1 t/m 16. de vier bewegingen van de, 
Oorl.XXXVII:7.
rond in plaats van plat, Eskra LV:4.
jullie hebben ervoor gezorgd dat de, werd bevolkt met degenen die tot onsterfelijkheid in staat zijn, 
Jehovih VII:21.
vol met mensen, hoofdzakelijk I'hins, volwassen op zevenjarige leeftijd, sterven op dertigjarige 
leeftijd, heel vruchtbaar, twee tot vier per geboorte (zie ook Goddel.XIII:16),
de mens woonde in vrede. Holbewoners werden 200 en zelfs tot 400 jaar oud (ongeveer 43.000 jaar 
voor Kosmon), 16 Cycl.I:19 t/m 22.
de hele, en haar lagere hemelen waren onder het gezag van degenen die op de aarde waren geboren, 
Seth.XXIII:5.
de tijd van een generatie gestegen van twaalf tot tachtig jaar, velen werden 300 jaar oud, ze waren 
heel groot, tweemaal de afmeting van de mensen uit die tijd. Zonder oordeelsvermogen en met een 
gering verstand, groot, sterk en vruchtbaar, 16 Cycl.II:13; Goddel.IX:5.
bereikt haar volwassenheid voor de Vloed, maar ze is te weelderig, 16 Cycl.III:2.

AARDE, te vruchtbaar is de rijke, te vruchtbaar is de rode ster in het firmament, Aph III:9; 16
Cycl.III:7 t/m 11.
is langs Tryista gegaan, Aph VIII:14.
werd vele malen opnieuw bevolkt, en vele malen verwoest, Apol.II:7.
de gestalten van de op de, geborenen veranderden, het haar groeide lang en recht, de mannen 
begonnen baarden te krijgen, Apol XIV:13.
passeert de grens van haar grootste stoffelijkheid, Lika II: 5, 6; Oorl.XLIX:20. 
bereikt de volwassenheid in de Arc van Bon, Ben I:1 t/m 3.
en haar hemelen gaan het a'ji-bos binnen. Het effect op stervelingen en engelen, Eskra XI

AARDE, nadert het licht van de Arc van Kosmon, Es I:1.

AARDBEVING, wie kent het plan van een, hetzij groot of klein, in het oog van Jehovih? Aph 
XII:5.

AARDSCHIJN, Kosm.III:9, 10.
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AARDSE DINGEN, wie ook waarde hecht aan, boven hemelse dingen, voor hem is het goed dat er
vuur en vernietiging bestaat, Gods Woord XIX:9.

AÄRON, broeder van Mozes, Arc v.Bon XV:31; Arc v.Bon XVI:2.

ABORTUS, ettelijke, zeer jong geaborteerden, vermoord door hun moeders en vaders, Frag.XII:9.

ABRAM, geboorte van, voorbereid door Jehovih, Goddel.XIII
was een I'huan, uiterlijk van, 1e Bk.v.God VIII:7. graad vijfennegentig, Cp.armij IV:11. 
een mandenmaker, 1e Bk.v.God VIII:3.
kon zien zonder ogen en horen zonder oren, 1e Bk.v.God VIII:8. 
dienaar in een koninklijke familie, 1e Bk.v.GodVIII:10. 
geïnspireerd door de God Vishnu, Cp.armij V: 8, 9.
naam gewijzigd in Abra-Ham, aangesteld tot hoofd-rab'bah, 1e Bk.v.God VIII:1 t/m 3. 
Cpenta-armij brengt twaalf dagen door bij, Cp.armij X:8.

ABRAHAM, bezoekt Sodom en Gomorrah, 1e Bk.v.God IX:5 t/m 9.
door een engel geboden zijn zoon Izaäk te offeren, 1e Bk.v.God IX:10 t/m 20.
verklaart dat zelfs de uitverkorenen van God door slechte engelen misleid kunnen worden, 1e 
Bk.v.God X:1 t/m 10.
een vader van vele volkeren, 1e Bk.v.God XI:3.
zijn vrouw Saraï en haar dienstmaagd Hagar, 1e Bk.v.God XI:5 t/m 18.
ervan beschuldigd de vader van Ismaël te zijn, en van een poging om zijn zoon Izaäk te verbranden 
als een offer aan zijn God, 1e Bk.v.God XI:25 t/m 32.
vraagt aan God (Vishnu) over de volkeren van de koningen en de Faithists, en over het
huwelijk, giften, bestuur, kennis, dienstbaarheid, producten van de arbeid, de luien en zij die 
verzuim plegen, en over de landerijen, 1e Bk.v.God XII.
zijn zoon Izaäk neemt Rebekka tot vrouw, 1e Bk.v.God XIII:1 t/m 16. 
verdeelt zijn volk in families, 1e Bk.v.God XIII:17.
zijn geschiedenis opgehelderd, wat betreft hemzelf, en Ismaël en Izaäk, 1e Bk.v.God XIII:19 t/m 21.

ACTINISCHE KRACHT, Kosm.I:34; Kosm.IV:15 t/m 16.

ADAM, het Parsi'sche woord aangenomen in plaats van het Vedische Asu, Oorl.XLVIII:11. 

ADAVAYSIT, zie onder schip.

ADEPT, op zijn achttiende werd hij (Thothma) toegelaten als, in leven en dood, Oorl.XLVIII:15.
collegestudenten, die adept werden, Oorl.L:13.

ADEPTEN, kamer van de, Saphah. tijdens Thothma's regering, Oorl.L:30.

ADEPTISME, (meesterschap in het Koninkrijk van de Vader), Oord.XXXIX:15; Jeh.Kon.(Shalam)
IX:21.

ADEPTSCHAP, bereikt, zodat de engelen hem in de pilaar op en neer konden dragen, gelijk aan 
vijftig lengtes van een man, Oorl.XLVI:11.

ADONYA, de aardse Goden, dat zijn de Heren die nu A, worden genoemd, Ah'Shong IX:17 en 1e 
Bk.v.d.5 Hn.I:69.

ADVOCAAT, de, heeft de schurkachtigheid van de verdorvenen niet verminderd, noch het aantal 
oplichters uitgedund, Stem:37; Lika XXI:8.
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Hiss'sa (Panisch), iemand wiens ziel vol slangen zit, Saphah, Semoin:85.

AE'JIN, Ahura en zijn afgezanten ontdekten dat, door het samendrukken van de voorste hersenen 
bij kinderen, zij geschikt voor su'is gemaakt konden worden, Goddel.XI:19 t/m 23.
de persoon die zo met de geesten in verbinding stond, werd in de Egyptische taal Ae'jin genoemd, 
en volgde in rang op de Zonnekoning, 1e Bk.v.God XI:21; 1e Bk.v.God XXIV:26; 1e Bk.v.God 
XXVII:24; Saphah, Fonece:45 en Saphah, Port-Pan:9.

AFGEZONDERD, zij die, en alleen leven op de aarde, zullen, en alleen zijn in de hemelen van de 
aarde, Es I:37.

AFGROND, al wie de hoogte van zijn ideaal heeft bereikt, staat voor de, van de hel, 
Frag.XXIV:15; Frag.XLI:14; Oorl.XXX:11.

AFGUNSTIG, u zult niet, zijn, noch haat koesteren tegen welke man, vrouw of welk kind dan ook,
Gods Woord XI:26.

AFLATEN, u verkoopt, aan uw engelen om zich met slechte praktijken te kunnen bezighouden; u 
laat uw ashars de sterfelijke priesters inspireren om op dezelfde manier, aan hun volgelingen te 
verkopen, Eskra LII:18.

AFSNIJDEN, Ik snijd hen niet af, maar zij snijden zichzelf af van Mij, Oorl.LIII:9; Frag.XXIII:20;
Lika XII:15, 16; Lika XII:26.

AFZONDERLIJK POGEN, overweeg het dwaze van, Oord.XXVIII:1. AGENTEN, aangesteld 
door God, Eskra XIX:5, 6 en 7.

AHAOMA, aards voedsel, Arc v.Bon IV:30.

AHURA, (Ctusk, een vroegere Heer uit Jehovih's scharen), verwerpt Jehovih en sticht voor zichzelf
een koninkrijk in de hemel, Goddel.X:1 t/m 3.
geschiedenis van A. en zijn koninkrijk, Goddel.X:1 t/m XII:36; Goddel.XIV: 4, 5;
Goddel.XVI:1t/m XVII:30.
neemt de naam Ahura'Mazda aan, de Volkomen Bekwame en Hoge God, Goddel.X:7. 
neemt de naam Ahura'Mazda aan, de Heilig Geboren Zoon van alle geschapen scheppingen, 
Goddel.XI:7.

AHURA, ontvangt boodschappen van God, en antwoordt erop, Goddel.X:4 t/m 15. 
door Jehovih wordt aan God uitgelegd hoe hij is, Goddel.X:16, 17.
ontdekt een manier om profeten en zieners te verwekken, Goddel.XI:18 t/m 24. 
beweert de inspirator van Zarathoestra te zijn geweest, Goddel.XII:7.
zijn koninkrijken verstoord door gebrek aan vooruitgang bij zijn vice-goden, Goddel.XII:8 t/m 15.
zijn vice-goden sturen een petitie aan God, in Mouru, Goddel.XII:16 t/m 29. 
vaardigt een bekendmaking uit, maar met weinig effect, Goddel.XII:34 t/m 36.
laat 30.000 pronkschepen bouwen en reist ermee door atmosferea, Goddel.XV:13 t/m 20. 
terwijl hij op reis is wordt zijn troon geplunderd door Ootgowski, Goddel.XV:21 t/m 30.
in de hel geworpen, uit de hel verlost, veroordeeld om zijn koninkrijk en zijn volk op zich te nemen 
en ze tot gerechtigheid te brengen, Goddel.XVII:1 t/m 30.
voor Cpenta-armij, Cp.armij VI:1 t/m 8.
toegesproken door de Stem van Jehovih, Cp.armij VI:9 t/m 15.
verwijdert zijn plateaus van de aarde vandaan, Cp.armij VI:16 t/m VIII:14.
bidt tot Jehovih wat betreft hetgeen hij zal zeggen of doen in de kwestie van Anuhasaj, Oorl.XIV:1 
t/m 3.
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stuurt op zijn manier een boodschap aan Anuhasaj, Oorl.XIV:4 t/m 35. 
en God verenigen hun koninkrijken, Oorl.XL:1t/m 10.
bidt tot Jehovih dat hij naar Osiris, Te-in en Sudga mag gaan, om zijn zaak te bepleiten, Oorl.XLII:6
t/m 8.
bezoekt Te-in; en het onderhoud tussen hen, Oorl.XLII: 9 t/m 32. 
bezoekt Sudga; en het onderhoud tussen hen, Oorl.XLIII:5 t/m 17. 
bezoekt Osiris; en het onderhoud tussen hen, Oorl.XLIV:5 t/m 26. 
door Lika uitgenodigd voor een bezoek, Lika XII:1.
spreekt Lika en zijn Heilige Raad toe, Lika XII:2 t/m 34.

AHURA, verlost Anuhasaj uit een knoop in de hel, Lika XV:6 t/m 9.
en andere Goden en Godinnen vormen de heilige cirkel, en na vele dagen brengen zij Anuhasaj 
weer tot rede, Lika XV:10 t/m 30.
verlost op dezelfde manier Anubi (Chesota), Lika XVI:1,2.
brengt Anuhasaj en Chesota bij Lika, en zij worden geoordeeld, Lika XVI:3 t/m 22. 
stuurt zijn bruiden en bruidegoms naar etherea, Lika XVII:1 t/m 22.
verhuist de overblijvenden van Varapishanaha naar Hayusta, het koninkrijk van Anuhasaj, Lika 
XVIII:1.

AHURA, spreekt ten tijde van het oordeel en de straf voor Osiris, Te-in en Sudga, Lika XVIII: 38 
t/m XIX:11.
vertrekt naar etherea met Lika en zijn scharen, Lika XXVI:9. 

AIRIAVAGNA, zie onder schip.

A'JI, eerste graad van verdichting van een atmosferische wereld, Jehovih II: 8. 
de aarde in a'ji, 800 jaar, Aph XVI:7.
wat a'ji is. Druja's genieten ervan, Goddel.XV:9, 10. de grote macht van a'ji, Goddel.XIII:16 t/m 18.
de stervelingen moeten er voldoende van hebben, opdat het ras niet uitsterft, Frag.XXXIV:16.
dat deel van de aarde (Jaffeth) bevond zich 1300 jaar in a'ji, Frag.XXXV:8. 
als a'ji vlakbij een dageraad van Dan komt, zullen de loo'is vlug op weg gaan, Goddel.XIV:1 t/m 3.
de aarde in a'ji, Kosm.afb.32. tekst bij afb.39, Kosm.
de aarde gaat door a'ji, neemt toe en groeit, Saphah, Semoin:56. 
van 400 jaar lang zal op de aarde vallen, Eskra IX:7, 9 en 12.
Zie Goddel.XVI:2,3; Kosm.VIII:9; Eskra XI:4.

A'JI-VELDEN, Frag.II:9; Frag.III:11.
wouden, zeer rijk aan onbuigzame substanties, Lika VII:3; Oorl.L:4; Lika XI:11; Eskra IX:3; Eskra 
XI:1.
hoe a'ji-woonplaatsen worden gemaakt, Thor IV:12. 
een troon van a'ji, Thor:IV:11.
moerassen, Lika I:10.
vortexen, Frag.III:4.

ALEXANDRIJNSE BILIOTHEEK, door Looeamong verwoest, Eskra L:21. 

ALGONQUIN, zie onder O-pah-e-go-quim.

ALLERHOOGSTE, hij, die volgens het, leeft naar hij kan, Gods Woord XIII:9; Frag.XXIV:12,13.
is dat niet het, waar men naar zou moeten streven? Gods Woord XIII:19; Frag.XIX:7. 
vanwege het ongeloof in de Grote Geest heeft de mens zich opgeworpen als het, Gods Woord 
XVIII:17; Aph V:7; Gods Woord IV:4; Frag.X:12; Frag.X:13.
Ik zal hen tonen dat er zonder een A. Persoon geen verrijzenis voor engelen of mensen is, 
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Oorl.XIII:7; Sue II:25; Frag.XXIV:9; Frag.X:14 t/m 16; Aph I:5; Aph VIII:35;
Osir.III:23; Gods Woord VII:14; Frag.XXIII:14; Goddel.I:36; Arc v.Bon XXII:3; Eskra XVIII:34; 
Disc.VII:3,4.
vereerders van de geesten in plaats van de, Disc.II:24. 
het, in uw buurman, Disc.VII:3,4.

ALLERHOOGSTE, een, altijd en eeuwig houd ik hen het getuigenis voor van een, 16 Cycl.II:12.

AL LICHT, niet te bevatten, Apol.IX:13; Gods Woord XV:3; Cp.armij XII:6. 
beantwoordt alle dingen in hemel en op aarde naar zijn eigen aard,
Gods Woord XXIX:28.

AL LICHT, naar de top van het, dat zelfs de Goden niet bereikt hebben, Ben.I:22. 

ALMACHTIGE, kan een mens de, uit het oog verliezen? Aph VIII:4.
de onvergankelijke, Aph XVI:17.
nimmer tot de, te geraken, Goddel.I:21; Eskra III:2,3. 
niemand kan de hand van de, weerstaan, Oord.XX:35.

ALMACHTIGE, terug te kijken naar de stervelingen en ze naar de verheven hemelen van de, te 
roepen, Disc.I:3.

ALMACHTIGE, maar zij hebben geen gebouw van eenheid en glorie opgericht voor de, Disc.II:9.

ALOMTEGENWOORDIG, deze nieuwe eigenschap wordt leven genoemd, en omdat het overal
bestaat, wordt het, genoemd, Kosm.IV:19.

AL PERSOON, een mens zonder begrip van het Al Wezen, Ah'Shong V:3; Frag.XXIV:30,31.
U, O Jehovih! Het verstand te boven gaand, Sue V:12; Frag.XXIV:17; Frag.XXIV:22. 
Velen die de, ontwaren en velen die Hem ontkennen, Apol.II:12; Osir.II:16.
hij die gekomen is tot begrip dat alle dingen slechts één harmonieus geheel zijn, is er ook in 
geslaagd te weten wat er wordt bedoeld met de uitdrukking: A.P.; Arc v.Bon XXVIII:21; Oord.II:25 
t/m 29.

AMMONIETEN, die van de Foeniciërs waren, 1e Bk.v.God XI:2. 

ANRAMAINYUS, mijn eeuwige vijand, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:3.

ANUBI, de sub-god van het hemelse koninkrijk Me-de, Oorl.IV:4. 
zijn werk op aarde, Oorl.VII:1.

ANUBI, riten en graden van, Oorl.VII:2 t/m 12.

ANUBI (Chesota), meester van de hemelse weegschaal, verlosser der mensen, de zoon van De'yus, 
Oorl.XI:7.

ANUBI's stad Aubi en zijn taken onder De'yus, Oorl.XI:22 t/m 24; Oorl.XXIII:10. 
geeft zijn plaats op uit vrees voor de Druja's, Oorl.XL:13 t/m 16
in de hel geworpen, Oorl.XLI:12.
wordt na 400 jaar (Oorl.XLII:3.) uit de hel verlost, maar verkeert in chaos en weet niets, wild 
schreeuwend: Ik ben de Verlosser niet, ik ben gewoon Chesota (zijn echte naam), Lika XVI:1,2. 
tot rede gebracht (Lika XVI:2.), bij Lika gebracht voor het oordeel, en oordeelt zichzelf, Lika 
XVI:13 t/m 18.
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ANUBIS, riten van, en afb. 86, Saphah, Anubis 1 t/m 45. 

ANUHASAJ, een voormalige sterveling, Oorl.XV:18.
een vroegere sub-god komt bij Ahura, Cp.armij VII:4 t/m 15.

ANUHASAJ, verbreekt de linie tijdens de opstijging van Ailkin, Cp.armij VIII: 2 t/m 5,9. 
Satan (ego) vertelde hem hoe de hele aarde en haar hemelen van hem konden worden, Oorl.VIII:4 
t/m 13.
slaagt erin Heer God te worden, en wordt door God, de Zoon van Jehovih, gekroond, 
Oorl.VIII:14,15.
krijgt meer raad van Satan, en volgt het op, Oorl.VIII:16 t/m 21.
nodigt diegenen op een feest uit, van wie hij weet dat ze gewillig aan zijn wensen zullen voldoen, 
en spreekt ze toe, Oorl.XVIII:22 t/m 26.
wordt door zijn Heren en Vrouwen geantwoord, Oorl.XVIII:27 t/m 46. spreekt nogmaals, en 
verklaart vervolgens de vergadering voor ontbonden, Oorl.IX:1 t/m 9.

ANUHASAJ, en zijn Heren en Vrouwen krijgen allemaal raad van Satan, Oorl.X:1 t/m 4. 
doet afstand van de Heerlijkheid, en ontbiedt zijn Heren en Vrouwen, Oorl.X:9 t/m 12. 
gekroond als onze God van de aarde en haar hemelen, de ware Heer God in Jehovih, werd zodoende
een valse God, Oorl.X:13,14.
manier van kronen, Oorl.X:15 t/m 19.
verklaart de instelling van een De'yus, Oorl.XI:1 t/m 6.
benoemt zijn heersers, en zij doen afstand van de Diva, Oorl.XI:7 t/m 18. 
en zijn scharen gaan naar Hored en grondvesten zijn twee hoofdsteden, Oorl.XI:19 t/m 26.
neemt de naam De'yus (Dyaus) aan, en verklaart zich tegen Jehovih te zijn, Oorl.XII.

ANUHASAJ, en zijn Goden door God van Craoshivi gesmeekt om terug te keren, Oorl.XIII:15,16.
maakt de wetten van de Heer God, en zij worden bekrachtigd, Oorl.XV.
gelast de vernietiging van alle vaartuigen die geregeld naar de hogere plateaus varen, het afsluiten 
van alle bibliotheken en omringt zijn koninkrijk met een staand leger, Oorl.XVI:3 t/m 11.
geeft een feest en houdt een toespraak, Oorl.XVI:12 t/m 27.
voorziet zijn leger van officieren om naar beneden te gaan en de aarde te onderwerpen, Oorl.XVI:28
t/m 35.
had een 2700-jarige ervaring en was geen domme God, Oorl.XVIII:1.
spreekt zijn vijf voornaamste vrienden toe, en zij antwoorden, Oorl.XVIII:4 t/m 10.
deelt zijn leger van 3 miljard engelen in, één derde voor Te-in voor Jaffeth, één derde aan Sudga 
voor Vind'yu, en één derde aan Osiris voor Arabin'ya en de gebieden in het westen en noorden, met 
Baäl en Ashtaroth als zijn aardse leiders, Oorl.XVIII:11 t/m 17.

ANUHASAJ, nodigt zijn vijf oorlogsgoden in Sanctu uit voor een feest, Oorl.XXV:10 en elk van 
hen spreekt over zijn wapenfeiten, Oorl.XXV: 4 t/m 7.
verklaart hen zijn doctrines en scheppingen, om aan de stervelingen te geven, en zo worden zij 
gegeven, maar worden als niet voldoende geacht door de geleerden, Oorl.XXVI:11 t/m XXVIII:3.
zijn drie Goden, op advies van Satan, raadplegen elkaar, Oorl.XXVIII:4 t/m 17.
zijn drie Goden stellen een (Osirische) bijbel samen, op hun eigen manier, en geven die aan de 
stervelingen, Oorl.XXIX.

ANUHASAJ, stemt in met al hetgeen zijn Goden aan de stervelingen hebben gegeven, 
Oorl.XXX:1,2.
en zijn valse Goden gedijen 900 jaar lang in de hemel, maar na 950 jaar beginnen ze ruzie met 
elkaar te maken, Oorl.XXX:5,6.
heeft nu 28 miljard geesten in zijn koninkrijk; enorme steden met straten die geplaveid zijn met 
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hemelse diamanten, maar toch begint iedere God het komende gevaar in te zien, Oorl.XXX:8 t/m 
10.
en zijn Goden worden opnieuw door Satan bezocht, die hen eerst prijst en vervolgens berispt, 
Oorl.XXX:12 t/m 21.
houdt een bijeenkomst met zijn Goden in Hored. Osiris en Sudga komen, maar Te-in niet, 
Oorl.XXXI:1 t/m 12.
ontvangt Osiris en Sudga in grote pracht, Oorl.XXXI:2 t/m 13.

ANUHASAJ, vertelt zoetsappig zijn verhaal, precies als Satan het hem heeft geleerd, 
Oorl.XXXI:14 t/m 18.
en zijn twee Goden zoeken de fout bij elkaar, en de vergadering valt uiteen "met een afschuwelijke 
ruzie", Oorl.XXXI:19 t/m 37; XXXVIII:1.
alleen gelaten, spreekt met zichzelf, en wordt kort daarop ingelicht dat Te-in zich heeft 
afgescheiden, daarna Osiris met Baäl en Ashtaroth, en vervolgens Europa en Guatama, 
Oorl.XXXVIII:2 t/m 6.
is lange tijd stil en overweegt, Oorl.XXXVIII:6,
besluit om Hored lager bij de aarde te brengen, maar zijn hoogste graden beginnen hem te verlaten, 
Oorl.XXXVIII:7 t/m 10.
het gevaar staart hem al in het gelaat; zijn moed gaat hem begeven, en hij heeft geen tijd voor de 
oorlog tegen de zich van hem afscheidende Goden, Oorl.XXXVIII:10 t/m 12.

ANUHASAJ, ontvangt een boodschap van God en geeft een beledigend antwoord terug, 
Oorl.XXXIX:1 t/m 5.
wordt door God gesmeekt om acht te slaan op het naderende gevaar, Oorl.XXXIX:6 t/m 14.
was nu, duizend jaar lang, onder de namen God en Heer, en Heer God, en De'yus in de geest van de 
stervelingen ingeprent als de schepper, een grote man die op een troon zit, beschermd door zijn 
zoon Anubi, Oorl.XLI: 4 t/m 7.

ANUHASAJ, grondvestte de namen Here God en De'yus (Dyaus) (Godheid) als eerwaardig op de 
aarde. Voor die tijd vereerde de mens Mij met de uitdrukking Grote Geest; zie tekst onder afb. 19, 
de aarde in Kas'kak.
zijn heerscharen verlaten hem aan alle kanten, en ji'ay komt langzaam maar zeker, omlaag 
drukkend, Oorl.XLI:8.
en zijn officieren proberen met muziek de vrede en orde te handhaven onder de 40 miljard, maar 
tenslotte komt Hored op de aarde terecht en dan, helaas, raakt alle orde zoek. De poorten van de hel 
worden geopend, Oorl.XLI:9 t/m 11.

ANUHASAJ, en Anubi en meer dan een miljoen officieren worden in een onmetelijke duisternis 
verzwolgen, Oorl.XLI:12,13.
en Anubi en zijn scharen blijven gedurende 400 jaar in de hel, Oorl.XLII:1 t/m 3.
opgesloten in de hel; zelfs de hoogverheven Goden zouden het niet veilig vinden om naar hem toe 
te gaan, Oorl.XLII:6; Lika VIII:13.
en Anubi uit de hel verlost, tot gezond verstand teruggebracht, geoordeeld, hun koninkrijk 
teruggekregen, en "wanneer ge uw hele koninkrijk hebt verheven, zult u ook verheven worden", 
Lika XV:5 t/m 22; Lika XI:12.
slavernij op hem: Terwijl de naam van God of Heer of Verlosser op de aarde wordt aanbeden, zal ik 
werken met de Druja's in de hemel en de Druks van de aarde, Lika XV:17,18.
zie, uw God heeft de gelijkenis van een man, en hij zit op een troon in de hemel; hij zal gebonden 
zijn terwijl dit geloof op de aarde verder leeft, Lika VIII:17.
zei: Terwijl ik in de hel of in de hemel ben, in hada of op de aarde, zal ik alle mensen, stervelingen 
en engelen najagen, totdat ik de verering van een God en een Heer en van een Verlosser heb 
uitgebannen, Lika XV:18: Eskra VII:2.
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AOASU, hetgeen betekent: land- en luchtwereld voor het eerste geestelijke leven na de sterfelijke 
dood, Frag.VI:20; Frag.XIX:9.

APH, de Zoon van Jehovih, hoogverheven wonend in de etherische werelden, en zeer ervaren in het
veranderen en manipuleren van stoffelijke werelden, Aph II:1.
Oriaanse Hoofdman, machtig boven de talloze miljoenen bijeengekomen Goden en Godinnen, was 
hij gestegen tot het werk met en het bestuur over de werelden, Aph XVI:7.
Zie bij de ondergang van het continent (Pan) Whaga.
wordt toegesproken door Neph, de God van de aarde, en antwoordt, Aph VIII:1 t/m 10. spreekt tot 
God (Neph) en zijn Heren en schare, Aph VIII:22 t/m 33.
vertrekt; begeeft zich op een reis die verder gaat dan 10.000 zonnen, Aph IX:6. keert na 200 jaar 
terug, en neemt Neph en zijn scharen mee naar etherea, Aph XVI.

APOLLO, de Zoon van Jehovih, titulair Oriaanse Hoofdman (Apol.X:6).
ooit een sterveling, op aarde geboren op het continent Pan, gedurende 50.000 jaar bewoner van 
etherea, Apol I:2; Apol.II:1; Apol.III:18.
zijn zending op de aarde, Apol.III:1 t/m 4; 3e Bk.v.d.5 Hn.III:12,13.
Jehovih veranderde de gestalten van de aardgeborenen, maar zij werden vereerders van A., 
Apol.XIV:13; en de stervelingen begonnen de misvormde kinderen en kreupelen te vernietigen, en 
zodoende wierpen zij de gebrekkigen onder de stervelingen de hemel in, Apol.XV:7.

AQUADUCTEN en grote kanalen van Vind'yu verwoest, Oorl.XLVI:20; Es XIV:6 t/m 8.

ARABIN'YA (Afrika), zo genoemd door Fragapatti, Frag.VIII:4; Cp.armij V:28. beschrijving van 
A. en haar volk, Oorl.XXI:7 t/m 10.

ARBEID, de niets doende en de rijke die niet met het stoffelijk lichaam werken, worden hulpeloos 
als kleine kinderen in de hemel geboren, Arc v.Bon XI:12; Cp.armij II:21.

ARBEID schreeuwt zijn leed uit, maar kapitaal treft hem met een genadeloze klap, Stem:35. 

ARC VAN BON, tijd van de, zal 400 jaar bedragen, Lika XV, afb.21, zie ondertitel.

ARC'S VAN DE AARDE, en ook van de zon, verklaard, Jehovih VII:2; 16 Cycl.I:1 t/m 4. 

ARIATA, zie onder schip.

ARIEUNE, Godin, vertelt Fragapatti de plaats van een knoop van één miljard, Frag.XXVII:3 t/m 6.
toont Hoab de weg naar de knoop, Frag.XXVIII:6 t/m 10.

ARME MENS, U hebt de, opgesteld in zijn geloof; hij zwoegt dag en nacht, Frag.XVI:29 t/m 32.
zegt niet de, : O, als ik dat toch had, wat zou ik dan veel goeds kunnen volbrengen, Frag.XIX:8.
voor u zijn mijn eisen lichter dan een strohalm op de rug van een kameel, 1e Bk.v.God V:8.

ASAPHS, hun dienst en taken, Jehovih VII:31; Seth.II:22 t/m 25; Goddel.IV:7; Cp.armij V:38.

ASCEET, God oordeelt de, Oord.XXVI.

ASHA, (een sterveling), geleerd in vele dingen, Gods Woord II:6 t/m 15. voor So-qi, de koning van 
Oas, Gods Woord III:2 t/m IV:12.
verheven tot Zonnekoning, Gods Woord V.
zijn onderhoud met Zarathoestra, Gods Woord VI:17 t/m VII:17.
zegt: Helaas, mijn verwanten zijn gestorven; mijn vrienden zijn dwazen! Ik heb niemand om deze 
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wonderen aan te vertellen, Gods Woord VII:15.

ASHA, ontvangt het door Zarathoestra geschreven boek; een onderhoud met hem en met 
I'hua'Mazda, Gods Woord XII:11 t/m XIII:20.
zijn afkondiging van de Ormazdische wet, Gods Woord XIV.
beraadslaagt met Zarathoestra over zijn troonsafstand, Gods Woord XV:1 t/m 7. 
vragen, in verband met gebed, Gods Woord XV:8 t/m 15.
geeft alles op wat hij op aarde bezit en draagt de bedelnap, Gods Woord XVI:1. 
gearresteerd en voor koning Hi'ya'tseing geleid, Gods Woord XVI:9 t/m 10.
op het wiel van uh'ga gebonden, Gods Woord XVI:11 t/m 18. 
door I'hua'Mazda van het wiel verlost, Gods Woord XVI:19,20. opnieuw voor de koning, Gods 
Woord XVI:21 t/m 29.
Pon'yah, de koning van Oas, zegt tegen hem: "Je bent een ouwe dwaas. Hoepel maar op", Gods 
Woord XXVIII:17.

ASHA, spreekt tot de geleerden, die zeggen: "Arme oude Asha! Hij is zijn verstand kwijtgeraakt!" 
Gods Woord XXIX:18,19.
schrijft het voornaamste op van de woorden van de geest Zarathoestra, Gods Woord XXX:22.
welsprekendheid. De macht om met goed gevolg voor te dragen, Saphah, Veda's:52.

ASHARS (beschermengelen van de stervelingen), hun dienst en taken, Jehovih VII:24 t/m 26,30 en
32; Seth.II:23.
vier generaties, 175 jaar, zal hij dienen als een, Goddel.IV:5.
benoemd voor de stervelingen (op het moment van hun stoffelijke geboorte), en elke A. zal met 
honderd verschillende stervelingen werken, om alle soorten mannen en vrouwen te leren kennen, 
Cp.armij V:37.

ASHARS, zijn te zwak om dat soort stervelingen te beschermen, Oorl.XX:14 t/m16.
noch zult ge uzelf ooit aan hem bekendmaken door middel van zijn stoffelijke zintuigen, want uw 
werk is met de geest, Lofspr.Spe:4, 7 en 8.
eveneens: Oorl.V:3; Oorl.XX:8; Arc v.Bon II:10 en 11; Eskra IV: 20,21; Disc.II:25,29.

ASHTAROTH, Godin, maagdelijke dochter van Osiris, Oorl.XLIV:3. 
haar toespraak tot Anuhasaj, Oorl.VIII:43 t/m 45.
door Anuhasaj aangesteld tot heerseres over Parsa en zijn hemelse koninkrijk, Oorl.XI:12. 
de meest wraakzuchtige Godin, Eskra XI:9 t/m 12; Oorl.XX:9.
stuurt miljoenen van haar oorlogsengelen omlaag naar Xerxes, Oorl.XX:16 t/m 23.

ASHTAROTH, laat haar voornaamste redenaar een toespraak voor haar leger opstellen, 
Oorl.XX:24 t/m 30.
overwonnen door Baäl en in de hel geworpen, Oorl.XXI:10 t/m 12. 
verlost uit de hel, en bij God gebracht voor het oordeel, Es XVI:14. Zie ook onder Baäl.

ASSYRISCHE RAS, Osir.XIII:7.

ASTORETH, Yima's koninkrijk, zo genoemd omdat er meer vrouwen dan mannen waren in de 
hemelen boven Shem, Frag.XXXIII:1.

ASU (Vedisch), Adam (Par'sisch Oorl.XLVIII:11), hoe geschapen, Jehovih VI:10,11. 
werd niet geschapen voor eeuwig leven, Seth.V:2.
de tijd van zijn verblijf bedroeg 8000 jaar. En hij verdween van het aardoppervlak, 1e Bk.v.d.1e 
Hn.II:1,2.
een afbeelding van het eerste ras, Ah'Shong IX, afb 4 en 5.
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ASU, de valse Osiris verzint een geschiedenis van A., ten einde de vragen van de stervelingen te 
beantwoorden, Oorl.XXIX:1 t/m 21.
(Panisch), een man in oertoestand, Saphah, Biene:1. 

ATMOSFEER, dichtheid en druk van de, Kosm.IV:9 t/m 13.

ATMOSFEREA, sferen of plateaus die de hele aarde omringen, sommigen 10, sommigen 1000 en 
anderen 100.000 of meer mijlen hoog, en deze sferen die met de aarde meedraaien, worden A. 
genoemd. 
Ondertitel bij afb.43 Kosm. 
vele plateaus groter dan de aarde en zij zijn aangepast aan het verblijf van de engelen, net als de 
aarde voor de stervelingen, Oord.XII:20,21.
Zie ook Oord.XII:20 (uitg.1891).

ATMOSFEREA, de hemelen die met de aarde mee rond de zon reizen, lagere hemelen
genaamd, ook de tussenliggende wereld, hada, Eskra I:3 t/m IV:3.
de mens zag dat atmosferea de aarde liet draaien en dat de aarde niet atmosferea liet draaien, 
ondertitel bij afb.45 in Kosm.
deze grote, halfbolvormige lens, Kosm.III:7.
Zie ook: Jehovih IV:8 t/m 11; Seth.III:27; Ah'Shong IX:24,25; Osir.VI:20 t/m 22; Frag.V-VI afb.10;
Frag.XXXIV:9; 1e Bk.v.God XVII:23; Ben I:27.

ATMOSFERIËR, door hetgeen uit de aarde komt, wordt de A. gevoed, Seth.XX:34.

ATMOSFERISCHE HEMELEN, dit zijn de gebieden die in de hoede van uw God zijn gegeven, 
Oord.XII:21.
zijn tot nog toe ook nauwelijks bewoond, er zijn duizenden plateaus waarop geen engelen wonen, 
Oord.XV:5.

ATMOSFERISCHE OCEAAN, zoals de stervelingen met stoffelijke schepen over de stoffelijke 
oceaan varen, zo voer het schip van God over de, Seth.VII:1.
de hemelen van de aarde worden gescheiden door, Oord.XII:16 t/m 22; afb.6 (16 Cycl.-Aph).

ATMOSFERISCHE WERELDEN, schiep Ik vormloos en zonder model, Jehovih II:8,9.

AUTOCRAAT, (alleenheerser), zal geen medegevoel kennen voordat hij met een bedelaar is 
omgegaan, Frag.IV:12.

AVALANZA, zie onder schip.

B

BAÄL, een jeugdig Heer onder God, veelbelovend, spreekt tot Anuhasaj, Oorl.VIII:40. 
door Anuhasaj, zijn heerser, aangesteld over Heleste en haar hemelen, Oorl.XI:11.
zegt, dat hij 2000 jaar lang heeft geprobeerd zich in een goede positie te plaatsen, zodat hij anderen 
zou kunnen helpen, Oorl.XXXVI:10.
brengt op bevel van Osiris de geest van Thothma naar vele plaatsen in Osiris' hemelse koninkrijk, 
Oorl.L:6 t/m 13.
stuurt honderden miljoenen van zijn oorlogsengelen naar de aarde omlaag, om de stervelingen op te 
zetten tegen de gebieden van Ashtaroth, Eskra XX:10.
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als God van de Argosiërs stuurt hij twee miljard engelstrijders naar de aarde om de Argosiërs 
(Grieken) op te hitsen tegen de Parsiërs, die tegen hen optrekken, Eskra XXI:1t/m 7.

BAÄL, zijn legerscharen werpen Ashtaroth en haar Heren en Goden in de hel, Eskra XXI:10 t/m 
12.
vestigt hemelse koninkrijken boven Jeruzalem en in de buurt van Rome, Eskra XLI:14.
zegt: Mijn doctrine is gemakkelijk te begrijpen; alle stervelingen die mij niet aanbidden, zullen ter 
dood worden gebracht, Eskra XLI:6.
op de vlucht gedreven maar niet gevangengenomen door Looeamong, Eskra XLI:23 t/m 25.
zijn listigheid en wijsheid verbijsteren Looeamong (Kriste), Eskra XLV:3. in de tijd van 300 jaar 
kreeg Looeamong geleidelijk de overhand op hem, Eskra XLVII:10.
handhaaft zich nog steeds in Rome als God van het Romeinse Rijk, Eskra XLVII:14.
uiteindelijk gevangengenomen door Looeamong, door middel van Gabriël (Thoth) en ommuurd met
vuur en verderfelijke gassen in de hel, Eskra XLVIII:21,22.
zo was het einde van de aardse heerschappij van, die meer dan 3000 jaar lang boosaardig over de 
stervelingen had geheerst, Eskra XLVIII:23.
uit de hel verlost en naar God gebracht voor het oordeel, Es XVI:14.

BAÄL en ASHTAROTH scheiden zich af van Osiris en nemen hun koninkrijken met zich mee, 
Oorl.LIV:8 t/m 10.
ontkomen aan de hel (waarin Osiris, Te-in en Sudga worden geworpen) en vluchten voor een meer 
geschikte tijd om hun verdorven plannen uit te voeren, Oorl.LIV:22.

BABEL, een toren van woorden. U trachtte de hemel te bereiken met een menigte woorden, 5e 
Bk.v.d.5 Hn.II:6.
Toren van B., niet in de Chinese versie van de geschriften, zie 5e Bk.v.d.5 Hn.III:8. opm. 12.

BARBAOWORTEL, I'hins dronken gemaakt met de, door de Druks. 5e Bk.v.d.5 Hn.I:19 t/m 21.

BARBAREN zullen alle kwaad gedierte en de slangen verdrijven en vernietigen, Aph XIII:3; 
Frag.XXXIX:3.

BAROMETER, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2; Kosm.IV:12.

BASTAARD, er ontstond een vierde ras op de wereld, en het was een, -ras, donker en klein van 
stuk en minder edel, Goddel.XI:18; Goddel.XII:2; Goddel.XIII:11,12 en 16.

BAUGH-GHAN-GHAD, riten van, Saphah, B-g-g.:1 t/m 54.
Dit is het vlees van mijn lichaam, eet gij ervan tot mijn gedachtenis; drinkt gij ervan (het bloed) tot 
mijn gedachtenis en van B., Saphah, B-g-g.:13.
Gods oordeel tegen dit gebruik, met afschuw, Oord.XXXV:23 t/m 25.

BEDELAAR, wie heeft een, tot inkeer gebracht door aan hem te geven? Apol.XIV:3; Ah'Shong 
IV:4.

BEDELNAP, één jaar te dragen door iedere koning in het Koninkrijk van de Zon, Gods Woord 
XIII:10.
zal een jaar door Asha worden gedragen, Gods Woord XIII:11,12; Gods Woord XV:7; Gods Woord 
XVI:1.
drie jaar door Sakaya gedragen, Eskra XXIV:9; Gods Woord XI:35; Oorl.VII:7. 

BEDRIEGERS, bescherming tegen, Gods Woord XXIII:1.
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BEËLZEBUB, oorsprong van het woord, Lika XIV:16,17.

BEEST (ego), Oah:6 t/m 19; Ben VIII; Kosm.III:16; Kosm.VIII:7; Kosm.IX:3; Kosm.XI:5.

BEGINSEL (principe), God zei: Zoals u verklaart dat de Schepper alleen maar een, is, een 
onbestaandheid, zonder zin of eenheid van doel, zo zullen de stervelingen dat van u allen verklaren 
(Brahma, Boeddha, Christus, Gabriël), Eskra LVII:7 t/m 11.
Zie ook : Ben VII:10; Saphah, Veda´s:46; Eskra XXXIX:28; Oord.III:40,42.

BEGRIP, trouw te zijn aan je eigen hoogste, is dat geen dienst aan de Vader?
Eskra XXXVI:16. 

BEHEKSEN, Lika XXI:12.

BEKENTENIS, zal worden gedaan in de naam van Jehovih, en de vergeving eveneens, Disc.X:11.

BEKWAAM, want ik ben zeer, en invloedrijk bij de Schepper (Zarathoestra), Arc v.Bon XXVII:35.

BELIJDEN, niemand zal een ander de biecht afnemen door woorden, tekenen of ceremoniën, maar
ieder mens zal zijn of haar zonden aan Mij, voor vergeving, Es I:17,18.
u beweert de zonden van uw engelen in uw hemelen weg te nemen en eist dienstbaarheid van hen 
als ondersteuning van uw excuus, en uw ashars inspireren de sterfelijke priesters om dezelfde 
dingen te doen voor hun sterfelijke volgelingen, voor bepaalde geldbedragen, Eskra LII:20,21; 
Eskra LIII:6.

BEPROEVEN, dikwijls komt het voor dat de mensen worden beproefd op een manier waar zij niet
de wijsheid van inzien, maar waarvan men zich later realiseert dat het het beste was dat had kunnen 
gebeuren, Arc v.Bon XV:16.

BERG (heuvel), Ik maakte de levensweg als het beklimmen van een, Jeh.Kon.XXIV:42; 
Jeh.Kon.XXI:11.
Chine zei: Ik zag een man op een, die zijn kudden in het dal riep, maar zij begrepen hem niet, Toen 
ging hij halverwege de, omlaag en riep, en de kudden hoorden hem, en zij kwamen omhoog naar 
hem toe, Eskra XXXVI:61.

BESCHAAFD, zijn die, en oorlog in overvloed, Apol.II:7.

BESCHAVING, de eerste periode van, op de aarde, 16 Cycl.I:21; 16 Cycl.III:14.

BESCHERMENGELEN, laat Mijn uitverkorenen de vier heilige rustdagen houden gedurende 
elke maan, want op die dagen lossen Mijn, de wacht af, Saphah, Semoin:53; Jehovih VI:19; 1e 
Bk.v.d.1e Hn.III:10.
Zie onder ashars.

BESCHERMING, heb Ik een wet gemaakt die de ene koning of het ene land moet beschermen 
tegen een ander? 1e Bk.v.God XVI:19; Oord.XXIII.

BESCHRIJVING, van aarde en hemel, sinds de mens voor het eerst rechtop liep, Goddel.XVIII:2 
t/m 21.

BESLUIT, de Zarathoestrische wet over het nemen van een, Gods Woord XXIV:6 t;/m 10; 1e 
Bk.v.God VI:3; Jeh.Kon.VI:36,37.
door Fragapatti in het Huis van Mouru, Frag.VIII:1.

Oahspe - Register van Oahspe is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1621 - 1730



BESMETTEN, omdat Osiris gebruik wenste te maken van Thothma, stuurde hij zijn 
vernietigingsengelen en zij, de adem van Hannah en haar echtgenoot en zij stierven door gif in de 
longen, Oorl.XLVIII:16; Osir.VIII:11; Osir.IX:14; Oorl.XVI:25; Oorl.XVIII:10.
Ook: Oorl.XXIII:8; Oorl.XLVI:14; Oorl.XLVI:18; Oorl.LII:25,27; Oorl.XXXII:17 t/m 19.

BESNIJDENIS, van de mannelijke I'hins, jong en oud, 1e Bk.v.d 1e Hn.I:20; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:28.
van de Ghans door de I'hin-priesters, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:22. 
het teken van de, door Asha hersteld, Gods Woord XVI:2.
de Zarathoestrische wet met betrekking tot, Gods Woord XXII:16. 
verboden door Ahura, Goddel.XI:15.
al wie het teken van de, aan een mannelijk kind geeft, zal ter dood worden gebracht, Oorl.XV:14. 
de, heeft zijn tijd vervuld en ik (God) zet de wet opzij in de praktijk, Oord.XXXV:14.
Zie ook: Oorl.XIII:4; Arc v.Bon XIV:15; Arc v.Bon XXV:7; Oord.XIV:22.

BESPREKEN, er zijn twee vormen van, de een is om licht te geven en de ander is om de 
tegenpartij te beledigen, Eskra XXVIII:8 t/m 10.

BESTE WETEN, maar wie brengt dit naar, in praktijk, Apol.IV:1.

BETOVEREN, en de Heilige Macht van de Hand, Oorl.XXI:3; Oorl.XXI:10.

BEWEGING, hetgeen eeuwige onrust is, 5e Bk.v.d.5Hn.1:10; Jehovih I:1. geen engel in de hemel, 
hoe verheven ook, kan, scheppen, Eskra IV:14.

BEWEZEN, dit alleen wordt, dat de mens ijdel en verwaand is, er op uit om anderen te doen 
geloven dat hij wijs is als dat niet zo is, Ben VI:16.

BEZITTINGEN, hij die zich tracht te verheerlijken door zijn, bindt zichzelf, Sue III:2. 
ik heb meer vertrouwen in mijn, dan in Jehovih, Frag.XVI:27.
alle, behalve wijsheid en liefde, zijn slechts ijdelheid en ergernis, Lika XVIII:17. 
wat zijn aardse, anders dan ketenen van slavernij? Oord.XII:4.

BEZOEKERS, uit een of ander afgelegen rijk, die onenigheid met zichzelf hebben of zich 
bemoeien met de zaken van andere mensen, Frag.VI:14.

BIBLIOTHEKEN, van atmosferea, Apol.IX:1.
duizenden openbare, die de boeken vrijelijk aan de armen uitleenden, Oorl.XXI:10. 
die verslagen bevinden zich in de, van de hemel, Lika XVI:2.
de stervelingen zullen de boeken zien en lezen in de, van deze hemelen, Eskra I:8.
de stervelingen zullen in de, in de hemel dingen terugvinden die op de aarde verloren zijn gegaan, 
wat betreft de talen en geschiedenissen van tienduizenden jaren geleden, Oord.XXXIX:13.

BIBLIOTHEKEN, u, Kabalactes, hebt wel duizend sterfelijke, verwoest, Eskra LIV:21. 
Looeamong vernietigt de oude staatsarchieven en, Eskra L:22; Ben IX:10.

BIDDEN, Es I:17 en 18.

BIDDEN, door niet tot de Ongeziene te, zal de Ongeziene vergeten worden, 1e Bk.v.God II:23.

BINNENUIT, van, deze natie, deze regering en dit volk zal niet worden aangevallen in de plaatsen 
die u bouwde. Het komt, Jeh.Kon.XXV:19 t/m 22.
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BLAUWE HOEDEN met oorkleppen, op de manier van de dochters van Zarathoestra, Arc v.Bon 
IX:3.

BLOED, Ik maak geen vlees uit, maar uit datgene wat het, vervoert, Thor IV:14.

BLOEDSCHANDE (incest), ook kende de mens de zonde van de, niet, want hij leefde als de 
dieren in het veld, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:1,9.
de Druks moesten de wet van de, leren, 2e Bk.v.d.1e Hn.II:13; 1e Bk.v.d.1e Hn.III:21; 1e Bk.v.d.1e 
Hn.II:6.

BLOEMENKONINKRIJK, Jaffeth (China), zo genoemd door de engelen, Oorl.XXIV:15; Arc 
v.Bon XXXI:18.

BOEDDHA (de valse), zie onder Kabalactes, Eskra XXXIX:19 t/m 28 en opm.v.d.uitg.; 
Jeh.Kon.III: 42 t/m 51.
de broederschap van, Disc.VII:13.

BOEKEN VAN DE OUDEN, Mijn wijze engelen laten de stervelingen de, verbranden, Lika 
XXII:7 t/m 9.
de vernietiging van de, van meer dan 20.000 jaar, Eskra XL:22 t/m 29; Ben VI:7.

BOOM VAN EEUWIG LEVEN, de stem van de aarde sprak tot ons, en zei: Neem ervan, want ik 
ben werkelijk de, Seth.I:4,5.

BOOM DER KENNIS, neem van alle vruchten daarvan, behalve van de, die de bron van het leven 
is. Neem hier niet van, anders zult u sterven, Seth.I:3.
het oog is het zaad van de, Kosm.V:9.
God plantte de, in het land Eden (Osiris bijbel), Oorl.XXIX:6 t/m 13.

BOOM DES LEVENS, die goed en kwaad beide is, want op de dag dat u daarvan eet zult u zeker 
sterven, Oorl.XXIX:9; Saphah, Biene:14

BOOM VAN LICHT, de groei van wijsheid in de mens terwijl de aarde ouder wordt, is de, Ben, 
voorin. het zaad van de, werd vele malen geplant, maar de weelderigheid vernietigde het, Ben I:2.
door Mozes, Capilya en Chine werd de, voor eeuwig op de aarde geplant, Ben I:4,5. 

BOTER, de eerste, gemaakt op de wereld, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:24.

BOZE BUI, het is beter uw, te verbergen en te onderdrukken in bijzijn van de jongeren, dan een 
hele staat door wapengeweld te veroveren, Eskra XXVI:5.

BRAHMA, Jehovih bereidt de weg voor de geboorte van, Goddel.XIII.
een I'huan van I'hin afkomst, van graad negenennegentig, Cp.armij IV:11. 
een grote man met grote kracht, een houthakker, 1e Bk.v.God XIV:38.
zo genoemd vanwege zijn grote wijsheid, 1e Bk.v.God XIV:9.

BRAHMA, niet als een God beschouwd, maar als een man door wie God sprak, 1e Bk.v.God 
XIV:13.
geïnspireerd door de God Div (Ha'chue). Zie titel 1e Bk.v.God I.
heeft een ster boven zijn voorhoofd en vraagt ernaar, 1e Bk.v.God XIV:14 t/m 23.
hem wordt door God gezegd een vrouw te nemen, en vraagt: Kan een gehuwde man Ormazd 
dienen? 1e Bk.v.God XIV:25 t/m 32.
ontmoet Yu-tiv, die zijn vrouw wordt, 1e Bk.v.God XIV:33 t/m XV:4. 
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er worden hem zes zoons geboren, 1e Bk.v.God XV:5 t/m 7.
zijn vrouw verliest het geloof in de Vader, en beide nemen de naam Eolin aan, 1e Bk.v.God XV: 8 
t/m 9.
terwijl deze toestand van ongeloof over hem en Yu-tiv was, werd er nog een kind, Hog (feit) 
geboren, 1e Bk.v.God XV:10.

BRAHMA, hem wordt door God gezegd dat hij achttien jaar lang trouw moet zijn, 1e Bk.v.God 
XV:11,12 en XVI:1.
weer komen de stem en het licht tot, 1e Bk.v.God XVI:2.
Ormazd spreekt via, 1e Bk.v.God XVI:11t/m XVII:4; 1e Bk.v.God XVIII:1 t/m 4. 
gebruikt als sar'gis om de engelen van de tussenliggende wereld te tonen, 1e Bk.v.God XVIII:16 t/m
XIX:29.
de Veda door middel van hem gegeven, en Vede, zijn zoon, schrijft de woorden op, 1e Bk.v.God 
XX:1.
gaat heen en predikt aan wie het maar wil horen, neemt zijn vrouw en zoons mee, 1e Bk.v.God 
XX:2 t/m XXI:9.
bekeert koning Syaythaha, en brengt een man tot leven die door de koning werd gedood, 1e 
Bk.v.God XX:9 t/m 22.
bezocht door Cpenta-armij, Cp.armij X:8. 
overlijden van, 1e Bk.v.God XXII:12,13.

BRAHMA, en Yu-tiv verschijnen in sar'gis en overtuigen Hog ervan dat de geest het stoffelijk 
lichaam overleeft, 1e Bk.v.God XXIII:5 t/m 10.
hij en Yu-tiv stijgen op in een zee van vuur, 1e Bk.v.God XXIII:13.
hij en Yu-tiv door Cpenta-armij verheven, Cp.armij XII:10 t/m 12; Cp.armij XIII:4 t/m 13.
zei: De Vader te vinden, Hem te kennen, Hem te openbaren; dat alles is slechts voor Zijn 
heerlijkheid, 1e Bk.v.God XVIII:14.
zei: Het hoogste licht dat iemand bezit in praktijk brengen, dat is alles wat er van iedereen wordt 
verlangd, 1e Bk.v.God XXIII:8.
zei: Heb vertrouwen in de Schepper; bij Hem zijn alle dingen mogelijk, 1e Bk.v.God XXIII:6.

BRAHMA (de valse), zie onder Ennochissa.
Ook: Eskra XL:8; Jeh.Kon.III:36 t/m 41; Arc v.Bon XXVII:23 t/m 36. 

BRAHMA, de broederschap van, Disc.VII:13.

BROEDERSCHAPPEN, op aarde die op een van de idolen in de hemel zijn gebaseerd, zullen niet 
standhouden, Oord.IV:26 t/m 30.
u wilde uzelf niet opgeven om in een, te gaan leven, Oord.XVI:25.
als u niet in een, op aarde leeft, zult u er niet gauw een in de hemel vinden, Oord.XVI:37.
indien u niet in vrede en liefde in een, op aarde kunt leven, zult u ook geen, van vrede en liefde in 
de hemel vinden, Saphah, M´hak:119.

BROEDERSCHAPPEN, Disc.XI:11,12; Disc.XI:15; Disc.XII:1; Disc.XIII:9,12; Disc.XIV:14.

BUURMAN, u zult niet spreken achter de rug van uw, want Ormazd hoort u en de engelen zullen 
de ziel van uw buurman vertellen wat u gezegd hebt, Gods Woord XI:24.
niemand behoort gezag te hebben over zijn, Gods Woord VI:5.

BIJBEL, de eerste Chinese, van Po, een i-e-su, 1e Bk.v.God II,III,IV,V,VI en VII.
de Constantijnse, in de oude Egyptische bibliotheken bevinden zich boeken en tabletten en 
manuscripten die de verdorvenheid van de, zullen aantonen, Eskra XLIX:22.
Zie ook de Kriste'yan bijbel.
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BIJBEL, de Ezra (Joodse, Oord.XXXVI:10), van Looeamong, via Thoth (Gabriël), Ezra was de 
voornaamste schrijver, Eskra XLI:28 t/m 32.
de basis van het Boek Genesis, Oorl.XXVI:11 t/m XXVII: 9; Oorl.XXIX:1t/m 44.
hoe en door wie het Boek Genesis en het eerste Boek Exodus werden geschreven, Arc v.Bon 
XX:17,18.
Egyptische optekeningen zó omvangrijk dat de schrijvers van Ezra er geen touw aan vast konden 
knopen, Arc v.Bon XX:21.
Ezra's schrijvers maken vertalingen uit deze optekeningen met al hun fouten en valsheden, 1e 
Bk.v.God XI:30; zie opm 4 na 5e Bk.v.d.5 Hn.
toont aan vals te zijn, wat betreft Abraham, Ismaël en Izaäk, en het brandoffer, 1e Bk.v.God XIII:20.

BIJBEL, de grondslag van de, Saphah, Ezra bijbel 1 t/m 59.
niet uit de tijd van Mozes, 3400 voor Kosmon, maar samengesteld en gegrondvest door Ezra in 
Jeruzalem, en voltooid in 2344 voor Kosmon, Saphah, Ezra bijbel:47, 48 en 59.
Foenicische, de eerste, van Abram, een door God uitverkoren man voor de kinderen van Arabin'ya, 
1e Bk.v.God VIII t/m XIII.
Guatama (Amerika), de eerste, van Ea-wah-tah, een door God uitverkoren man voor de kinderen 
van Guatama, 1e Bk.v.God XXIV t/m XXVIII.
Heuvelbouwers, Saphah, Agoquim:1 t/m 14; afb. 87. 
Hindoe-geschriften, 5e Bk.v.d.5 Hn.I; Oord.XXVI:10.
Kriste´yan (Christelijke), van Looeamong, (Eskra XLVII:30 t/m 38), door middel van Hatuas 
(Constantijn de Grote) en het Concilie van Nicea verklaarde Kriste (Looeamong) zich God en Heer 
van alle naties van de aarde. Een sterfelijke vertegenwoordiger door het Concilie gekozen: De Man,
I-E-SU, Eskra XLVIII:26 t/m 53.
Osirische, van Osiris (de valse), met interpolaties van Te-in en Sudga, en aan de stervelingen in 
Arabin'ya gegeven (Egypte), Jaffeth (China) en Shem (Vind'yu, India), Oorl.XXIX:1 t/m 44.
Geschriften uit die dagen, van de tijd van Aph, 24.000 jaar voor Kosmon, 1e Bk.v.d.5 Hn.III.
Vind'yu (India), de eerste, van Brahma, die een i-e-su werd. Een door God uitverkoren man voor de 
kinderen van Vind'yu, 1e Bk.v.God XIV t/m XXIII.
Zarathoestrische, de, van Gods woord, zo genoemd omdat hij over de eerste afdaling van God 
(wiens naam Samati luidde) naar de aarde gaat, om het woord bij de mens te grondvesten. Door 
middel van Zarathoestra (Zoaraaster, Zoraaster), een i-e-su, een man uit Par'si'e, bereikte God dit 
doel, 8900 jaar voor Kosmon, Gods Woord I t/m XXX.

BIJBEL, de Zarathoestrische wetten; de I'hua'Mazdische wetten;
Gods Woord VIII:1 t/m XII:8. (overgeschreven van de hemelse bibliotheek).
De Nieuwe O-AH-SPE, die nu voor u ligt. U hebt getracht al mijn volkeren te bekeren, maar u hebt 
volkomen gefaald. (Zie, ik kom nu met een nieuw boek; en zij zullen het uit mijn hand aannemen - 
dit ontbreekt bij vers 9, 1e Bk.v.God XXVIII:9,10 - vert.).
Zie Oah.22 t/m 26; voorwoord Boek van Jehovih; Jehovih I; Jehovih VIII:14,15; Frag.XX:3.

C

CALEIDOSCOOP, waar is een God als U, Jehovih? Wiens, uit miljoenen zonnen bestaat! 
Lofspr.Taug:1.

CAPILLAIRE AANTREKKING, ten onrechte zo genoemd, Kosm.I:28. CAPILYA, verwekt door 
de engelen op bevel van God, Arc v.Bon I:5 t/m 7.
zijn moeder dag en nacht, tijdens de zwangerschap, door de engelen beschermd, Arc v.Bon II:9.
na de geboorte door de engelen in de armen van de koningin gelegd, in de donkere kamer, Arc 
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v.Bon II:22.
een natuurlijk geboren i-e-su, en ook een natuurlijk geboren su'is en sar'gis, Arc v.Bon II:4. 
vanaf zijn geboorte door de engelen onderwezen, Arc v.Bon II:11.
besprenkeld met het bloed van een lam, en Yokovrana's zoon genoemd, Arc v.Bon III:2 t/m 4.
eenmaal volwassen geworden, vraagt hij de koning verlof om op reis te gaan, Arc v.Bon III:6 t/m 
13.
reist negen jaar, keert terug en vertelt de koning wat hij van Vind'yu heeft gezien, Arc v.Bon 
III:14,15.

CAPILYA, het woord van Jehovih komt tot hem en er wordt hem verteld dat hij van het Faithist-ras
is, en dat hij het zijn verzorgster moet vragen, en dat doet hij, Arc v.Bon IV:1 t/m 17.
reist drie jaar, bezoekt de Faithists, Arc v.Bon IV:18 t/m V:1.
hij en zijn volk krijgen een overvloed aan ahaoma, Arc v.Bon IV:28 t/m 31. onderwijst en helpt de 
mensen, en schenkt hen landerijen, Arc v.BonV:1/m 7.
vraagt wat het eerste en vervolgens het tweede vergif is; het beste en toch het gevaarlijkste; en geeft
antwoord, Arc v.Bon V:17 t/m 22.
naar de hoofdstad ontboden om te antwoorden op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen, Arc 
v.Bon VI:2.

CAPILYA, voor de koning en de Koninklijke Raad, Arc v.Bon VI:3 t/m 15. 
spreekt voor de koning en zijn Koninklijke Raad, Arc v.Bon VII.

CAPILYA, ondervraagd door de koning en de leden van de Raad, en hij antwoordt hen. Arc v.Bon 
VIII.
vrijgesproken, en heeft verklaard boven de heerschappij van de stervelingen te staan, Arc v.Bon 
VIII:9.
grondvest de Faithists met riten en ceremoniën, Arc v.Bon IX:1 t/m 41.
God heeft hem gezegd zijn pleegvader de koning, die op de drempel van de dood staat, te bezoeken,
Arc v.Bon X:2.
zijn onderhoud met Yokovrana; en het sterven van de koning, Arc v.Bon X:3 t/m 37. 
wordt koning, bekrachtigt de wetten en doet afstand van de troon, Arc v.Bon XI:1 t/m 4. 
reist door Vind'yu, onderwijst de Paithists, Arc v.Bon XI:6.
zijn reeks van twaalf deugden, Arc v.Bon XI:7 t/m 20. 
sommige van zijn wijze uitspraken, Arc v.Bon XII.

CELIBAAT, met al uw gepreek dat het hoogste leven de ongehuwde staat is, zullen er genoeg 
overblijven die willen trouwen, Gods Woord XXX:12.
sluit uzelf niet op in het, maar vermenigvuldigt u en verfraai de aarde, 1e Bk.v.God IV:20. 
door het, wordt de ziel van de mens niet aan de aarde gebonden na de dood, 1e Bk.v.God IV:23 t/m 
26; 1e Bk.v.God III:3.
ik heb gezworen tot het, want hij die een kind verwekt wordt na de dood in de geest gebonden, aan 
zijn eigen nageslacht, Saphah, Chine-Zerl:39.

CELIBAAT, Ka'yu (Confucius) spreekt erover, Eskra XXXVI:28 t/m 31. 
Gods opmerkingen over het, Oord.XIV:2 t/m 4.

CELIBATAIR, als alle mensen, worden, zal het menselijk ras uitsterven. Vrees niet, er zullen er 
voldoende overblijven die vol hartstocht zijn, Gods Woord XXX:3,4.
leraren in het openbaar zullen, zijn, 1e Bk.v.God IV:28; 1e Bk.v.God VI:1,2.
laat verzorgsters en leraren ongehuwd zijn, zolang de kinderen nog heel jong zijn, Jeh.Kon. X:14 
t/m 27.

CENTIMETERS GROND, de stervelingen zitten als bosjes bij elkaar in steden en stammen, 
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voeren strijd om, terwijl uitgestrekte gebieden van de aarde braak en ledig liggen, Frag.VI:6.

CHAOS, zie onder hel.

CHE-MUTS, een koning die Hab'bak vermoordde, Frag.XXXVII:16 t/m XXXVIII:2; 
Frag.XXXVIII:11,12.

CHERUBIJNEN EN SERAFIJNEN, met vlammende zwaarden, Oorl.XV:22. CHINE, vader en 
moeder van, Arc v.Bon XXI:4.
was koperkleurig, heel groot, zijn haar was rood als van een vos, en een i-e-su, Arc v.Bon XXI:4 
t/m 5.
zijn vader Ah Sho'e vertelt van zijn geboorte, kindertijd en toen hij een man was geworden, Arc 
v.Bon XXI:5 t/m 20.
spreekt: Ik ben maar een man, ik ben het Al Licht, Arc v.Bon XXII. spreekt Jehovih's woorden en 
zegt, Arc v.Bon XXIII:1 t/m 14.
zijn verbond met Jehovih, Arc v.Bon XXIII:15 t/m 29.
brengt vele bekeerlingen bijeen, vestigt hen en leert hen goede filosofie, Arc v.Bon XXIV: 4 t/m 14.
zei: Jehovih zegt: Waarom wil de mens uit zichzelf ijdel zijn? Arc v.Bon XXIV:17 t/m 19.

CHINE zei: Iemand zegt: Ik ben normaal; noch de engelen noch de stervelingen heersen over mij, 
Arc v.Bon XXIV:20.
zei: Op een dag zag ik een groot wiskundige, Arc v.Bon XXIV:21. zei: Alle dingen komen van een 
Allerhoogste, Arc v.Bon XXIV:23.
over het krijgen van kinderen en de discipline van het huishouden, Arc v.Bon XXV:5 t/m 20. 
hem wordt door God verteld dat hij vele wonderen zal verrichten, Arc v.Bon XXVI:1 t/m 12. 
zijn doctrines als onwaar verklaard door de geesten in de orakels, Arc v.Bon XXVI:14 t/m 16.

CHINE, bij koning Te-zee; eerste en tweede verrijzenis en de engelen daarvan, Arc v.Bon 
XXVIII:5 t/m 25.
de koning vraagt wat de oorsprong en bestemming van de mens is, en krijgt antwoord, Arc v.Bon 
XXVIII:26 t/m 33.
de koning vraagt of hij zijn hele volk zal gebieden om de doctrines aan te nemen, Arc v.Bon 
XXIX:1 t/m 7.
de koning vraagt hoe lang iemand Jehovih moet dienen om grote wijsheid te verwerven, Arc v.Bon 
XXIX:8,9.
bezoekt de koningen van de andere provincies, en keert terug naar Te-zee om te sterven, Arc v.Bon 
XXIX:10.
geneest de zieken, brengt de doden tot leven en toont de macht om wat dan ook te volbrengen, Arc 
v.Bon XXX:3.

CHINE sterft, zijn lichaam op de zesde dag tot as verbrand, hetgeen in alle richtingen wordt 
verstrooid, Arc v.Bon XXX:5 t/m 10.
verschijnt op de zevende dag na zijn dood aan de koning en aan vele mensen, en wandelt zeven 
dagen lang op aarde rond, Arc v.Bon XXX:11 t/m 14.

CHINE spreekt voor de laatste maal tot de koning en zijn volk, stijgt vervolgens op in een 
buitengewoon groot licht en wordt niet meer gezien, Arc v.Bon XXXI:1 t/m 32.
zijn geest wordt door Lika naar Yoganaquactra gebracht, en vandaar naar etherea, Lika XXV.

CHINESE MUUR, etherische engelen inspireren het volk om de, te bouwen, zie tekst bij Lo'iask 
afb.35 in Kosm.
om geen barbaren van buiten bij hen toe te laten, Arc v.Bon XXXI:6 t/m 8.
een getuigenis over hetgeen de mensen bereid waren te doen, liever dan zich in oorlog te begeven, 
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Eskra XL:23 t/m 28.

CHINE-YA, Arc v.Bon XXXVIII:7; idem XXX:12; idem XXXI:2 t/m 4; Eskra XL:20;
Es XX:36.

CHINVAT, een fictieve grens tussen de roterende atmosfeer van een stoffelijke wereld en de ether 
die zich buiten de vortex bevindt, Saphah, Semoin:121; Cp.armij II:23;
Saphah, Chine-Zerl:43,44.

CHINVAT, de brug op de grens van de aardvortex, achter de omloopbaan van de maan, Lika VII:9.
als een kind niet anders dan door te groeien de volwassenheid kan bereiken, hoe hopen jullie dan, 
ineens te bereiken? (Algonquin). Niemand zal, bereiken dan door zichzelf te vervolmaken, hetzij op
de aarde of in de lagere hemelen (Abraham), Saphah, Semoin:121.

C'HOOFDLIEDEN (de term "C" staat gelijk aan "groot"), de verslagen van de, van het Koninkrijk
van de Vader, Jeh.Kon.XXIV; Jeh.Kon.XXV.
manier van kiezen van de, Jeh.Kon.VI:31 t/m 33.

CHRISTUS, Looeamong, de valse God, veranderde nu zijn naam en noemde zich valselijk, 
hetgeen het Ahamische woord voor 'kennis' is, Saphah, Ezra bijbel:57.
in die tijd begreep geen mens dat het woord, iets te maken had met een man of een persoon, Saphah,
Ezra-bijbel:58.

CHRISTUS, zie 1e Bk.v.God XXVII:41; Saphah, Semoin:89; Saphah, M´hak:86 t/m 92; Stem:30. 
Zie onder Kriste.

CHRISTENEN, en hij (Looeamong) bracht stammen van sterfelijke strijders op de been, die zich, 
noemden en tot op heden strijders zijn, Saphah, Ezra bijbel:57 ,58; Stem:30;
Kosm.VIII:17.

COLUMBO (Columbus), Es VIII:3 t/m 7; Es IX:7 t/m 25; Oord.XXXVI:11.

COMMUNICEREN, het was eenvoudig voor Fragapatti om met haar op afstand te, en zonder 
boodschappers, Frag.XIV:6; Frag.XXIII:12.

CONCILIE VAN NICEA, bijeengeroepen door Hatuas (Constantijn de Grote) door middel van de 
inspiratie van Looeamong, Eskra XLVIII:26 t/m 52.

CONCILIE (Raad) van Ts'Sin'Ne, Eskra XXXII:6 t/m 10 en XXXVII:25; Jeh.Kon.II:7 t/m 12; 
Eskra XXXVII:25.

CONCILIE (Raad) van Yeshuah, Ah'Shong IV:1,2. 

CONFUCIUS, zie Ka'yu.

CONSTANTIJN, zie Hatuas.

CORPOR (materie) als zodanig heeft geen kracht in welke richting dan ook, en is op zichzelf traag 
in alle omstandigheden, Kosm.I:27.
handhaaft zich niet op eigen kracht, maar door de uitwendige vortexya er omheen, Kosm.I:30, 31.
Zie Jehovih I:5; Jehovih II:1,3; Thor IV:13 (stoffelijk atoom); Gods Woord VII:5; Kosm.II: 12. 
(materie), Kosm.III:20.
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CORPOR, betekent al wat lengte, breedte en hoogte heeft, Ben, voorin.

CPENTA-ARMAITI, datgene in de mens dat hem verenigbaar met anderen maakt, Saphah, 
Veda's:31.

CPENTA- ARMIJ, Nirvanische Godin, van 364.000 jaar (Cp.armij I:1), verricht haar benoemingen
voor de aarde gedurende de dageraad, Cp.armij V:19 t/m 60.

CRAOSHIVI, een atmosferische hemel van God, gesticht door Jehovih, Goddel.XIV:8,9. 

CTU, zie Frag.XVII.

CYCLISCHE WINDING, Kosm. afb. 48; Ben X:9.

CYCLOON, overlappende vortex-stromingen dalen naar de aarde, Kosm.II:13; Kosm.IV:3; 
Kosm.V:3. 

CYCLUS (tijdperk), gedurende de tijd van een, staat de aarde onder toezicht van, 16 Cycl.I:1 t/m 4.

CYCLUSSEN, plaatsen op de route van de baan van de zon, op afstanden van ongeveer 3000 jaar, 
Jehovih VII:1,2.
de, (kringlopen) van de zon en die van de zons zon, Oorl.XXXVII:7.

CYCLUSSEN, atmosferische tijdronden, Ah'Shong VIII:7. 
kleinere tijdperken, Jehovih VII:18.
van Dan, (tijdperken), Ah'Shong IX:16.

D

DAGLICHT is de toestand van deeltjes die binnen de meester-vortex worden gepolariseerd, 
Kosm.I:35.

DAMAYA, een van de elf delen van het koninkrijk van God, Eskra VI:3 t/m 5,13.
Biwawotha zal de commandant zijn voor mijn (Ennochissa's) hemelse koninkrijk boven Guatama, 
Eskra XL:5,6.

DAN, gebieden van licht. Kleinere cyclussen, Jehovih VII:14, 18 en 19. 
het licht valt op, Aph XIV:4.
het tegengestelde van a'ji, Cp.armij X:5; Frag.XXXIV:15.
tijd van spirituele bewustwording bij de stervelingen, Kosm.VIII:6 t/m 10. 
Dageraad van, wat is het, Kosm.XI:2.
lengte van een, Ah'Shong II:3 t/m 5; Ah'Shong VIII:8. 
ten tijde van Fragapatti, Frag.I:6.
van Cpenta-armij, Cp.armij I:2. 
van Lika, Lika I:6.

DAN'HA, in het firmament van de hemel, Jehovih VII:1 t/m 4.
de tijd van de ene dageraad van Dan tot aan de daaropvolgende, Ah'Shong II:6. 
zeven en een halve tijd, Osir.VI:21.
de hoogste plaats in de etherische werelden, Saphah, Semoin:58.
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DAS, zij die de macht hebben verkregen met de waterroede en de vuurroede, Frag.XI:18 t/m 22.

DAVEAS, een valse God in atmosferea, door Osiris omvergeworpen, Osir.IV:16 t/m V:13. 

DEMONEN, oorsprong van de naam, Lika XIV:9; Lika XIV:18,19.

DE'YUS, zie Anuhasaj.

DIEET (voedsel), de geestelijke mens neemt zijn plaats in de eerste hemel in overeenkomstig zijn, 
tijdens zijn aardse leven, Jehovih IV:8 t/m 12; Seth.III:1t/m 16; 1e Bk.v.d.5 Hn.II:13.

DIEET, alle dingen van vlees en bloed waarin het leven is: verboden, 2e Bk.v.d.1e Hn.I:11,12; 1e 
Bk.v.d.5 Hn.I:26.
Ormazdische wet met betrekking tot, Gods Woord XIX:5, eveneens Frag.XXI:18. 
van Po en zijn volk, 1e Bk.v.God III:2; 1e Bk.v.God IV:22; 1e Bk.v.God V:15.
van Brahma en zijn volk, 1e Bk.v.God XIV:27; 1e Bk.v.God XXI:1. 
De'yus' wet betreffende, Oorl.XXVII:9.
ieder bewegend ding dat leeft zal tot spijs zijn voor de mens (Osiris-bijbel), en het gevolg, 
Oorl.XXIX:40, 43; Oorl.XXX:15; Oorl.XXXI:20.
zij die zich voeden met vlees en bloed; ze stinken als een karkas; hun vlees is overladen en 
opgeblazen, Arc v.Bon XXV:19.
plantaardig voedsel veredelt het negatieve, vleesvoedsel het positieve, Kosm.IX:10.

DIEET, om tot profetie te komen, eet geen vis, vlees of wat voor voedsel dan ook dat van een dier 
afkomstig is, Kosm.X:6; Saphah, M´hak:48,49 en opm.30 na Lofspr.
van Chine, Arc v.Bon XXI:14. 
betreffende Sakaya, Eskra XXVII:2.
Ka'yu (Confucius) over, Eskra XXXIV:27; Eskra XXXVI:19.

DIEET, van de Essenen, Eskra XLII:6 en van Joshu, Eskra XLIV:4. 
Gods woord over, Oord.I:16; Oord.I:36; Oord.XI:4; Oord.XIII:24 t/m 33; Oord.XXXVIII:14 t/m 
15; Disc.IX:25.
verbond betreffende, in Shalam, Jeh.Kon.V:43 t/m 45; Jeh.Kon.VIII:6 t/m 8,14.
of de mens nu vlees of melk of kaas als voedsel gebruikt, Jehovih gaf dezelfde dingen in de kruiden,
planten en bomen, Jeh.Kon.XI:34; Insp.XII:1 t/m XIII:16; Es VIII:32.

DIEF, een, draagt zijn gestolen goederen niet alleen in deze wereld, maar ook in de hemel tot het 
eind van zijn herinnering, Gods Woord XXX:9.

DIENAREN, zij die anderen tot knechten maken, moeten hen ook verheffen tot zij engelen van 
licht zijn. De hemel is rechtvaardig, Osir.III:22; Oorl.XVII:7,8.

DIENEN, niemand zal een ander, dan uit liefde, hetgeen zijn enige beloning zal zijn, Oorl.XVII:7.

DIENENDE TAAK, ook heb Ik geen enkele God zo hoog verheven zonder dat de meest, een 
heerlijkheid voor hem is, Frag.IV:12; Oorl.XIV:27.

DIEREN, geen verlangen naar geestelijk leven en ook geen vermogen om geestelijk te groeien, 
Frag.XXI:14 t/m 18.
zijn voltooid op de plek waar zij verblijven. Zij hebben geen neiging zichzelf beter of wijzer te 
maken, opdat het zou kunnen bijdragen aan de schepping, Gods Woord XXVI:5.
hoe zij in het begin werden geschapen, Kosm.V:8;
Zie ook Insp.VI:16; Insp.VII:2 t/m 7; Insp.VII:20; Insp.IX:19; Oorl.XVI:14.
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DIEREN, geesten van de, overleven een tijdlang in de hemel, Oord.XII:8 t/m 12.
de enige pratende, die in de hele geschapen wereld werden geschapen, Gods Woord XI:3.

DISCUTEREN, welk nut heeft het onder de zon? Eskra XIII:3. 

DIVA en DIV, gegrondvest door Fragapatti, Frag.XLIII:7 t/m 21. 

DIVAN-HANDELINGEN, Goddel.VII:9 t/m 12.

DIVAN-WETTEN, gemaakt door het Divan-Congres, Goddel.I:13; Goddel.II:2; Goddel.VI:10 t/m 
12.
grondslag van de, Goddel.VI:2 t/m 11. 
de Heilige Elven maken de, Oorl.I:4.
de toegevoegde, Goddel.VIII:10 t/m 16. 
paragrafen van de, Oorl.III:7 t/m IV:19.

DOCTRINE, jezelf verloochenen en voor anderen werken met al je wijsheid en kracht, dat is de 
hoogste, Eskra XXXVI:61; Oord.II:29.

DOCTRINES, het is gemakkelijk om verheven, te ontwerpen, maar niet zo gemakkelijk om een 
geschikte doctrine te geven. Hij die halverwege is, heeft de meeste kracht,
Eskra XXXVI:62.

DODEN, zing liederen en bid voor de, Gods Woord XXIX:25,26.
de, weten niet dat zij dood zijn voor het leven op aarde, Jehovih VIII:6; Gods Woord XIX:18.
er zijn honderden miljoenen die dood zijn en niets weten; maar omdat ze geloofden in een dag des 
oordeels gingen ze slapen en wachten nu op de bazuin van Gabriël, die hen tevoorschijn zal roepen, 
Oord.IV:17,18; Jeh.Kon.III:56,57.

DODEN, het, van Mijn lammeren en vogels en al wat Ik levend schiep is een simpele handeling, 
zegt Jehovih. Laat niemand veel woorden verdoen aan een dergelijke vernietiging, Insp.XII:17,18; 
Insp.VIII:16,17.

DODEN, gij zult niet, Stem:17; Stem:32; 2e Bk.v.d.1e Hn.I:13; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:21; 1e Bk.v.God 
IX:18.
mens of dier of vogel of kruipend ding, 1e Bk.v.d.1e Hn.III:3, 8.
al wie een man, vrouw of kind doodt zal ter dood worden gebracht, 2e Bk.v.d.5 Hn.II:18. 
wat uw Schepper levend schiep, Gods Woord XI:18.

DODEN, niet, man, vrouw of kind, noch dier, noch vogel, noch enig levend geschapen dier, Gods 
Woord XIX:5,12.
iets dat Hij levend schiep, dat op de aarde loopt of door de lucht vliegt, Gods Woord XXI:4. 
Ik gebood hen in de oude tijd om helemaal niet te, Mijn woorden waren duidelijk, 1e Bk.v.God 
XVI:16, 18; Insp.VIII:11.
de Mijnen, iets dat Ik levend heb geschapen, Saphah, achterin,11.
gij zult, (enig levend ding), geboden van Mozes, Saphah, Ezra-bijbel:13.

DOE niemand iets aan waarvan u niet wilt dat het uzelf wordt aangedaan, Gods Woord XVI:2.
anderen niet aan te doen wat wij niet willen dat zij ons zouden aandoen, Eskra XXXIV:29.

DONDER, vortexya in de atmosfeer zal zuurstof en waterstof bijeenbrengen en daaruit volgt een 
explosie, hetgeen, wordt genoemd, Kosm.I:18.
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DOOD, bij de, zou alles eindigen voor iedereen, Apol.I:1.
bij de stoffelijke, is het einde gekomen, Frag.II:20; Seth.III:6.

DOODSTOESTAND, Thothma brengt zichzelf in doodstrance, Oorl.L:5 t/m 12,14; Oorl.L:30.
Loo Sin slikt zijn tong in, Arc v.Bon XXVI:30; Arc v.Bon XXVII:4; Arc v.Bon XXVII:22. 
Sakaya heeft van God de kracht van de, gekregen, Eskra XXX:6.

DOODSTRAF, Oord.XXXII:20,21. DOOD, TEMPEL van de, Oorl.XLVI:13.

DOOP, oorsprong van de, Goddel.II:10,11; Goddel.VIII:11 t/m 13; Jeh.Kon.X:10. 
de kinder-, een gruwel in de ogen van Jehovih, Oord.XXXV:15,16.

DRIE-EENHEID, de, Gods voorspelling wat betreft, Eskra XVIII:30,31.
de Vader, Zoon en Heilige Geest, Eskra XLI:6; zie Eskra XX; Eskra XXXVIII:15.

DRIE-ENIGEN, Eskra XII,XIII; Eskra XVIII; Eskra XX t/m XXIII;
Eskra XXXVIII t/m XLI;
Eskra XLV t/m XLVIII; Eskra L:21 t/m LIX:21; Es IV t/m VII; Es IX, X; Es XIV t/m XVII. 
DRIETAND, symbool van de Arc van Spe'ta, Cp.armij XIII:23.

DRIEVOET, K'sam (Panisch), symbool van aarde, water en lucht. Zonder deze drie kan er niets in 
het leven worden geboren, Saphah, Semoin:29.

DROOGTE, gebieden van, op de aarde en die kan de mens leren de baas te worden door het te 
laten regenen, Kosm.VIII:13; Kosm.IV:3.

DRUGVERSLAAFDE, Oord.XIV:10.

DRUJ - DRUJA's, zo genoemd omdat ze niet naar verrijzenis verlangen, Seth.XXIII:14,15. 
zwervende geesten van duisternis en kwaad, Aph IX:3.

DRUJ - DRUJA's, geesten die noch een geestelijk noch een stoffelijk leven hebben vervuld, 
Frag.XXI:6.
houden zich bezig met wellust en ruzie onder de stervelingen, Gods Woord XXX:5. 
in de tijd van a'ji, Goddel.XV:10.
Ahura's, Cp.armij VII:20.
de laagste Druj in de hemel. Geen van de Goden kan hem voor eeuwig binden, Oorl.XLII:18. 
Lika geeft nieuwe graden, Lika XIV:8 t/m 11.
alle engelen beneden de eerste verrijzenis, behalve de kinderen, Lika XXI:1 t/m XXII:56.

DRUJ - DRUJA's, geesten die de aarde niet hebben verlaten en aan stervelingen zijn gebonden, 
Oord.IV:12.
een geest die zich beneden de graden bevindt, die kwaad tracht te doen, die anderen ongelukkig 
probeert te maken, die genoegen schept in misdaad en bezoedeling, Oord.VI:10.

DRUKS, (Kain) I'hins, wonen bij de Asu´s 1e Bk.v.d.1e Hn.I:13 t/m 17. 
wonen bij de Asu´s en bij elkaar, idem I:21 t/m 24; idem II:3,4. holbewoners genaamd, 1e Bk.v.d.5 
Hn.I:75.
onderwezen door de I'hin profeten, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:16.
ongeschikt voor inspiratie, behalve omwille van hun maag, Goddel.XI:13.
zwart, die niet spraken, stom als de zwarte modder van de aarde waarin zij wroetten, 1e Bk.v.God 
XXIV:5; Cp.armij X:6; Lika XXI:2.
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die beneden de graden zijn, Oord.VI:10. Zie bij holenmensen (holbewoners).

DRIJFHOUT, als, op een deinende zee, Osir.I:3. DUBBELGANGERS, Frag.XXXV:7.

DUISTER, waarom de oude profeten de vereerders in het, lieten zitten, Kosm.XI:13.

DUISTERNIS, wanneer er geen directe manifestatie van de aardse vortex-stromingen is, 
Kosm.I:35. de maan scheen niet, en de zon was slechts als een rode, vurige kool, en de sterren 
stonden zowel op de dag als 's nachts aan het firmament, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:16; Oorl.LV:4;
Goddel.IX:2; Lika VIII:8; 4e Bk.v.d.5 Hn.IV:24; Thor VI:13; Goddel.XIII:16; Goddel.XVII:2; 
Oorl.XIII:10; Kosm.VIII:11; Kosm.V:7,15.
denk niet dat de, alleen tot de aarde en de laagste hemelen behoort, Frag.XXIV:14.

DUISTERNIS, onwetendheid is (Ha'k), hetzij stoffelijk of geestelijk, Ben, voorin-9 entiteiten.
dat al wat verdriet aan uw medemens geeft, of ontmoediging aan anderen - dat zal, worden 
genoemd, Disc.VI:4; Disc.VII:22 t/m 34; Disc.VIII:13.
Tempels van, gewijd aan de geesten van de doden, Oorl.XLVI:14. 

DUITSERS, vanwaar afkomstig, Eskra L:30, 31.

DUIVEL, met een, en een afgrijselijk vuur om hun zielen te kwellen, Oorl.XLI:4; Disc.II:4.

DWAASHEID, diep drink ik van mijn eigen, Lika XIX:7; Apol.IV:1,2. geloven zonder garantie is 
een, Arc v.Bon X:22.

E

EA-WAH-TAH, zijn geboorte voorbereid door Jehovih, Goddel.XIII.
een I'huan, groter dan welke andere man ook, met een helder stralend, koperkleurig gezicht, 1e 
Bk.v.God XXVI:13.
graad vijfennegentig, Cp.armij IV:11.
geïnspireerd door de God Os, Cp.armij V:13 t/m 15.
hoort de stem van de Grote Geest, 1e Bk.v.God XXVI:14,15.
heeft de E-go-quim-wetten gekregen, 1e Bk.v.God XXVI:24 t/m XXVII:26. 
gaat naar het koninkrijk van Took Shein en Che-guh, 1e Bk.v.God XXVII:34. 
sticht de O-pah-E-go-quim (Algonquin), 1e Bk.v.God XXVII:48,49.
bezocht door Cpenta-armij, Cp.armij X:8.

ECHTGENOOT, de, zal de meester van het huis zijn; maar als hij afwezig is, zal de vrouw de 
meesteres zijn, 1e Bk.v.God V:12; Gods Woord XXIV:17; Arc v.Bon XXV:10.
het representatieve hoofd van het gezin, Disc.XI:18.

ÉÉN, wie ook, met Mij wordt zal niet alleen Mijn Stem horen en Mijn Macht ontvangen, maar ook 
datgene erven wat hij schept uit Mijn schepping, Frag.XXXIV:6.
ieder die in alle gaven wil groeien, laat hem werken om, te worden met de Vader, en de Vader zal
eeuwig in hem groeien, Saphah, M´hak:3.

ÉÉN MAN, omdat, niet de hele wereld kan opheffen, moet hij niet gaan treuren noch ophouden te 
doen wat hij kan. Want zijn glorie bestaat eruit zich ten volle in te spannen, Oorl.LV:6.

ÉÉN PERSOON, een gemeenschap wordt tot, Frag.XXIV:19.
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EERSTE OORZAAK, welke mens hebt u gezien die de, begrijpt van alles onder de zon, Gods 
Woord XIII:3.
O, kon ik toch de, van het verstand van ieder levend ding maar vinden, Lofspr.Sar:6.

EEUWIG LEVEN, de Asu's waren niet geschapen voor een, Seth.V:2. de Yaks waren niet in staat 
tot, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:6; Ah'Shong III:16. maar aan u, O mens, gaf Ik de macht voor, 
Frag.XXI:15; Eskra X:3. 
de Druks zijn geen erfgenamen van het, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:77.
de I'huans in staat tot, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:25.
tijdens de laatste honderd jaar (voor de Vloed) bracht de aarde niemand voort die geschikt was tot, 
behalve de overblijvende I'hins, Aph VI:10.
in de vroege tijden van de mens werd slechts een gering percentage voor het, geboren en het eerst 
van alles slechts één procent, Goddel.XVIII:1 t/m 13.
de sleutel tot, Oorl.L:2.

EEUWIG LEVEN IN HET VLEES, u, (Thothma) bent de eerste grondlegger van het, 
Oorl.XLVIII:29. dat de mens zich zou afkeren van stenen tempels en de hoop op, titel, Boek van 
Lika, Lika I.

EEUWIG TEGENWOORDIGE, Ik ben de, en niet in de gestalte of beeltenis van een man, want 
Ik ben de Totale Ruimte en Plaats en Mijn wil geschiedt door Mijn engelen en door de zielen van 
de mensen, Arc v.Bon IV:23; Oorl.XLI:5; Arc v.Bon IX:13.
De Hoogste die men zich kan voorstellen is de, en de Persoon waaruit alle personen ontsprongen, 
Eskra XXVIII:3; Kosm.IV:20; Eskra XXXVI:21.

EEUWIG TEGENWOORDIGE, Disc.VII:2.
alle eerbiedwaardige namen behoren bij de, Lika VIII:16. 

EEUWIG TEGENWOORDIGE GROTE GEEST, Eskra XXXIII:7.

EEUWIGE TEGENWOORDIGHEID, het begrip van de mens te openen om U te vinden, U te 
kennen en Uw, te beseffen, Frag.XXIV:6; Goddel.I:22; Goddel.VI:4 t/m 12.

EGOQUIM, naam van de Schepper, via Eawahtah gegeven, 1e Bk.v.God XXVI:16 t/m 20.
wetten, zie onder Ea-wah-tah.

EGUPT, een groot engelgeneraal van Osiris, Oorl.XXI:7; Oorl.XLVIII:3,4; Oorl.L:6; Arc v.Bon 
XX:18.
het land, deel van Arabin'ya, door Egupt naar zichzelf genoemd, hetzelfde dat tot op heden onjuist 
Egypte wordt genoemd, Oorl.XXI:7.
bevolkt vanuit Par'si'e, Oorl.XLVIII:1 t/m 9.
gedurende honderden jaren tot grote kennis gekomen, maar er kwam ellende over hen, Oorl.LI:9 
t/m 13.
de talen van, de tijd van de geleerden, van Eustia, en de tijd van het uitspansel. Archieven van, in 
grote verwarring, Arc v.Bon XIV:1 t/m 6.
stammen van de Faithists hadden vele talen in, Arc v.Bon XIV:7.

EGUPT, de koning van, de Zonnekoning, en de wetten van de Zonnewetten, Arc v.Bon XIV:9,10.
een land van glorie en van ellende, Arc v.Bon XV:35 t/m 41; Arc v.Bon XVI:13. 
historische documenten werden waardeloos, Arc v.Bon XX:21.
na de ondergang van, migreerde haar bevolking naar het westen, Eskra L:30.
noch zal, meer voorspoed kennen totdat U de hele aarde aan U hebt onderworpen (de Israëlieten 

Oahspe - Register van Oahspe is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1621 - 1730



vertrekken uit,), Arc v.Bon XVIII:18.
door Looeamong aan Kabalactes afgestaan, als vergoeding voor één miljard engelstrijders, Eskra 
XLI:20 t/m 22.

EIGENDOMMEN, vanwege hun godsdienst konden zij geen, bezitten, Gods Woord XVI:4.

EINDELOZE KETEN, langs de, spoedden ze zich naar elke windstreek van de aarde, Aph 
XVI:11.

ELEKTRICITEIT, Kosm.I:21; Kosm.I:36; Kosm.III:11.

ELEMENTAIRE GEESTEN (elementalen - vert.), de lucht boven de aarde is vol met, Arc v.Bon 
XXVII:10 t/m 12.

ELEMENTAIRE ZIEL, afdeling van de, opleiding, Goddel.IV:9 t/m 16.

ELOIH, de Fonecische naam van de Grote Geest, Arc v.Bon XXI:1; Saphah, Semoin:9.

EMBRYONALE STADIUM, dit is niet het werkelijke leven, maar het, Arc v.Bon VIII:8; (in de 
kiem) Eskra XXIX:16; Jeh.Kon.VIII:26.

ENGELEN, de, die goed zijn werken voor degenen onder hen. Dat is hun werk, dag en nacht. Zij 
verkeren niet altijd in luiheid, Apol.V:17.
wie zeg je dat de, zijn, Arc v.Bon X:8 t/m 10; Saphah, M'hak:24 t/m 27; Disc.III:19 t/m 32. 

ENGELEN VAN GOD, de rang van al zulke, Disc.II:22.

ENGELEN VAN DE HEMEL, de Heer bracht de, bij de mens, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:2. 
door de Heer geboden om hun gedaanten op te geven, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:8.

ENGELEN VAN JEHOVIH, de rang van al zulke, Disc.II:22. 

ENGELSEN, oorsprong van het volk, genaamd de, Eskra L:30,31.

ENNOCHISSA VAN ETASHONG (Eskra XIII:10), bouwt zijn hemelse stad, Eskra XXIII:1 t/m 
10.
verwaarloost zijn aardse gebieden, en God zaait het zaad van het geloof in Chine'ya, Eskra XXIII:11
t/m 14.
verklaart Jehovih de oorlog en wordt als eerste van de Drie-enigen een valse God, Eskra XXIII:15 
t/m 19.
nodigt zijn Broeder-drie-enigen uit om hem te bezoeken, om te bespreken wat er gedaan zou 
moeten worden, Eskra XXXVIII:1 t/m 4.
en zijn Broeder-drie-enigen gaan een verbond aan om 49 verlossers aan de stervelingen te geven, 
Eskra XXXVIII:5 t/m 30.
zijn ondergoden rebelleren, en hij stuurt Ya'deth met een leger om ze te onderwerpen, Eskra XL:1 
t/m 3.
zendt Ya'deth om hem als Brahma op de aarde te grondvesten, Eskra XL:8.

ENNOCHISSA VAN ETASHONG (de valse Brahma) inspireert de Zonnekoning van Chine'ya om
alle boeken te vernietigen, teneinde het rijk terug te brengen tot onwetendheid, Eskra XL:20 t/m 22.
krijgt de meeste brahmanen, wanneer zij sterven, Eskra LI:19.
zijn hemelse koninkrijk in opschudding door het verschijnen van de airavagna van Litabakathrava, 
Es V.
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ENNOCHISSA VAN ETASHONG stuurt een pijlschip met een schare van een miljoen om deze 
God uit te nodigen voor een maandelijks bezoek, Es V:7,8.
in de hel geworpen, verlost door God, en geoordeeld door Jehovih, Es XV,XVI en XVII..

EOLIN, de Onzichtbare, sprak in de wind, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:5 t/m 10. betekent: a1s de wind, leeg 
van vorm of persoon, 1e Bk.v.God XV:9.

E-O-IH, schrijft de mens de naam van de Schepper, 4e Bk.v.d.5 Hn.I:12 t/m 20; Saphah, Semoin:8.

ERA (tijdperk), zie, het zevende is op komst. Uw Schepper gebiedt u, van een twistzieke, 
vleesetende mens te worden tot een plantenetende mens van de vrede, Oah.:16.
van volmaaktheid in ongeloof, Osir.XI:27. ERA's, de zes, van de mens, Oah.:1 t/m 13.

EREN, vader en moeder, Oorl.XXXII:17; Oorl.XXXIII:15.

ERVARING, zonder, kan de mens tot zijn eigen voordeel geen raad worden gegeven, Seth.X:5.
het is goed dat ik de, van zowel de armen als de rijken zal hebben; hoe zou ik anders ooit voldoende
wijs worden om een God in de hemel te kunnen zijn? Gods Woord XV:7.
hoe kan ik hen wijsheid bijbrengen zonder, Lika XVIII:36; Lika XVIII:27 t/m 31; Cp.armij XII:6; 
Eskra IV:4.

ES, de onzichtbare werelden, etherea en atmosferea, Jehovih II:1t/m 4.
het, van een levende sterveling, hoe het over het lichaam heerst, voor goed of kwaad, het geslacht 
en de uiteindelijke grootte, gezondheid en kracht van de nazaten bepaalt, Goddel.IV:2.
waarom dochter genoemd, Ben I:31,32. 
Boek van, zie daar. het getuigenis van de engelen, Ben, voorin.

ES, de eerste uitverkoren vrouw in het Koninkrijk van de Vader, Jeh.Kon.II:2 t/m 9.
de hoofdverzorgster van Shalam vertelt hoe er voor de baby's wordt gezorgd, Jeh.Kon.XII. 
onderwijst de kinderen in het omgaan met de engelen, Jeh.Kon.XIV.

ES DAG (Heilige Dag van de Sluier), toen de engelen uit de hemel aan de stervelingen werden 
bekendgemaakt, Jeh.Kon.XVI.

ES'EANS, bewoners van Es, in tegenstelling tot de bewoners van Corpor, Jehovih II:1.

ES'EANS (Essenen) Aseneaans Genootschap; ware Israëlieten, door Farao (Nu-ghan) gegrondvest, 
en uit hen werd een zekere Joshu, een i-e-su, verwekt, Saphah, Ezra-bijbel:49 t/m 51; Eskra XLII:4 
t/m14. 

ESFOMA, de tekenen der tijden, Ben, voorin.

ES'SEANS, degenen die volledig in de Es-wereld wonen, Aph IX:3.

ES'YAN, betekent: nieuwgeborenen in de hemel, Seth.II:21; Seth.V:1 t/m 4; Seth.XXIII:6. 
zo genoemd gedurende de eerste vijf jaar in de hemel, Aph IX:3; Frag.XXXIV:17,18. 
bevindt zich in de eerste verrijzenis, zegt men, Oord.XXIV:14.

ETHE, de substantie van de etherische werelden, Jehovih II:5; Kosm.II:1; (de ether), Oord.XII:19.

ETHE'ISCHE STROMINGEN, Cp.armij XIII:5 t/m 10.
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ETHEREA, de geëmancipeerde (vrije) hemelen buiten Chinvat, Saphah, Semoin:121; Kosm.II:3,4;
Saphah, Veda's:65.

ETHEREANS (Etheriërs), geesten die gestegen zijn boven de slavernij van de aarde en haar 
atmosfeer, Saphah, M'hak:42,43.

ETHERISCHE VLAM, vergrotende kracht van de, Seth.XIX:15; Osir.IV:10;
wouden, Aph X:4.

ETHERISCHE WERELDEN, ondertitel bij afb.41 Kosm. Apol.I:9; Ben I:16. 
bewoonbaar, zowel van binnen als van buiten, Jehovih II:5,6.
ondertitel bij afb.44,Kosm.
sneeuwvlokken, een microscopisch patroon van duizenden miljoenen ervan, zodat een beschrijving 
onmogelijk is, Kosm.VI:13.
en de banen voor zonnestelsels, afb.24 in Kosm.

ETISYAI, een hoogverheven Godin die Sethantes kroonde, Seth.I; Seth.XVIII:4,7 en 9; 
Seth.XX:5,6; Seth.XXI:13.

EUNUCHS, de I'hins maakten, van de Yaks, mannen en vrouwen, 1e Bk.v.d.1e Hn.II:8;!e Bk.v.d.1e
Hn.IV:6,7.
de I'huans maken, van de Yaks en de holbewoners; met beide geslachten deden zij dit, 2e Bk.v.d.5 
Hn.II:4,5,8 en 14; 3e Bk.v.d.5 Hn.II:6; Oorl.XVI:21.

EUSTIA, de tijdrekening van de stammen van, bedroeg slechts zes maanden in een jaar, Arc v.Bon 
XIV:2.

EVOLUTIE, en geen levend ding schiep Ik uit een ander, Jehovih V:9 t/m 12; Seth.VIII:8. 
er bestaat geen wet van selectie, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:6 t/m 8; Apol.V:11.
er is niet een dergelijke wet a1s, 4e Bk.v.d.5 Hn.IV:8 t/m 12.
de, van de rassen der mensen uit de laagste duisternis komt van de Grote Geest, 5e Bk.v.d.5 
Hn.IV:21 t/m 25.

EVOLUTIE, noch heb Ik vooruitgang gegeven aan een steen, noch aan een boom, noch aan een 
dier, Frag.XXI:18.
laat hen, die vinden dat de oorzaak van de vooruitgang van de mensheid uit de aarde komt, de 
barbaren gaan verheffen, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:9.
de mens werd verwaand en zei: Alle dingen zijn uit de natuur en uit de groei en evolueren naar een 
hogere toestand; het is de natuurlijke orde (12.000 voor Kosmon, de cyclus van Osiris), 5e Bk.v.d.5 
Hn.VII:4,5.
niet één ding van alles gaat in een ander over, Kosm.IV:19.
de mens komt niet vooruit, behalve door mij (God), door mijn engelscharen in de hemel, 1e 

Bk.v.God XXVIII:8 t/m 13.
de zwarten zouden nooit blank kunnen worden, Kosm.V:12.

EXCLUSIVITEIT (afzondering), Es I:5 t/m 10; Es I.26 t/m 29; Es I:37 t/m 39. 
God oordeelt tegen, Oord.XXXIII.

F

FAITHISTS, degenen die zich afscheiden van de heerschappij van het beest, Oah.:19,20. 
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degenen die Jehovih konden begrijpen, Ah'Shong IX:22.
degenen met het hogere licht werden, genoemd, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:19,20.
de Schepper schiep twee grote mensen, de ongelovige en de, 1e Bk.v.God XIX:24.

FAITHISTS, zij beweren, in Mij te zijn. Maar op staande voet gaan zij versterkingen van aarde, 
steen en hout bouwen, 1e Bk.v.God XVI:20; Oorl.VII:12; Arc v.Bon I:8,9; Lika IV:13, 14.
gelovigen in de Eeuwig Tegenwoordige Persoon, Jehovih, Oord.II:14 t/m 21; Arc v.Bon XVIII: 25.
hoe het is om een, in de Vader te zijn, Oord.XVI:30,31.
de ware, kent niets dat onuitvoerbaar is, maar doet het uiterste voor zijn hoogste licht, ofschoon 
mislukking hem in het gelaat staart, Oorl.XXIV:17, 18 en 19.
zij die zeggen: Wat U me ook opdraagt, O Jehovih, dat zal ik doen met al mijn wijsheid en kracht, 
Jeh.Kon.VII:24,25.

FALEN, als jullie op de ene manier, probeer dan een andere, en tracht in geen geval jezelf te 
rechtvaardigen voor Jehovih, Hij is rechter, Eskra XIII:4.
zelfs de Goden, wel eens, want door fouten leren alle personen dat er hogere machten zijn. Alleen 
Jehovih faalt nooit, Goddel.XVII:1.

FEDERATIE (verbond), van Ego's gevestigd door Anuhasaj en zijn Goden, Oorl.XVI:1. 
van de Heilige Geest gesticht, Eskra XIII:9 t/m 16; Eskra XVIII:26.
Drie-enige, Eskra XVIII:28; Eskra XVIII:37.

FEIT, door iedere mens geïnterpreteerd vanuit zijn eigen gezichtspunt, 1e Bk.v.God XVII:3,4.

FETAL, geesten die zich inplanten in stervelingen, Aph IX:3; Aph IV:5,6 (zuigelingen). 

FETAL, Goddel.III:10; Goddel.III:14, 15 en 20.

"FETALISEREN", elke dertig jaar een miljard engelkinderen op de aarde, Oord.XXXII:5, 6 en 7.
Zie ook: Kosm.XI:10,11.

FETE of FATE, hetgeen betekent: buiten mij is geen beroep mogelijk, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:61 t/m 
63.
I'hua'Mazda maakte het teken van, (het LOT - Fate) Gods Woord IX:15,16.
door Osiris (de valse) aan Ashtaroth geschonken, Oorl.XXIII:3; Saphah, Semoin:67.

FICHTUS VAN HAAK, de betekenis verklaard, Osir.XII:5 en opm.5 van de uitg. na 5e Bk.v.d.5 
Hn.

FILOSOFEN, de, uit die tijd (ongeveer 9000 jaar voor Kosmon) kenden de mysteriën van hemel 
en aarde, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2,3; Lika XII:17.

FONECE, orakels die, vernietigden, Disc.VIII:10.

FONECE'ERS, hetgeen betekent: uit de bergen, de oorsprong van, Gods Woord VI:3. 
de taal van de, de oudste door de stervelingen gemaakte talen, Oorl.XXI:5.

FOTOSFEREN, Kosm.afb.41 ondertitel; Kosm.I:23 t/m 25; Kosm.II:19; Kosm.II:29; 
Kosm.VI:5,6.

FOUTEN, een sterke man is hij die zijn eigen, kan opsommen en zegt dat hij de Vader er om 
verheerlijkt, Frag.XIX:6.
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FRAGAPATTI, een Oriaanse hoofdman in etherea, 141.000 jaar, hoort de weergaloze Stem 
zeggen: Mijn Zoon! Mijn Zoon! Ga naar de rode ster, de aarde, Frag.I:1 t/m 3.
stuurt Autevat met een pijlschip naar de aarde, Frag.I:9 t/m 13.
ontvangt het verslag van Autevat, die (Samati) geboden had een erfgenaam (Zarathoestra) voor het 
licht te verwekken, voor de dageraad van Dan (200 jaar daarna), Frag.II:4 t/m 28.
en zijn tien miljoen metgezellen, op hun reis naar de aarde, ontmoeten een gezelschap van 
500.000.000. etheriërs op een ontdekkingsreis van meer dan vier miljoen jaar, Frag.III:13,14.

FRAGAPATTI, sticht zijn hoofdstad Haraiti in atmosferea en benoemt zijn Hoge Raad, Frag.IV. 
zegt: Kan een Oriaanse hoofdman vergeten dat hij ooit eens een slaaf was? Frag.IV:13.
schept 1000 velden en weiden, en in elk 10.000 woningen, ieder geschikt voor 1000 zielen, 
Frag.V:4. 
wijst God zijn taken toe wat betreft zijn erfgenaam Zarathoestra, Frag.V:9 t/m 18.
benoemt Athrava tot assistent-God in zijn plaats, Frag.VI:2. 
bezoekt Zeredho, waarvan Hoab de God is, Frag.VI:8 t/m 18.
bezoekt Ipseogee, dat onder leiding staat van Hapacha, Frag.VII:6 t/m 8.

FRAGAPATTI, maakt zijn indelingen van de aarde, en stelt zijn heersers aan voor de tijd van de 
dageraad, Frag.VIII.
bezoekt Zeredho opnieuw; onderhoud met Hoab, Frag.IX:7 t/m 21.
en Hoab, met zijn mensen, bezoeken en verlossen daarna de hellen van Utza, Frag.X, XI, XII. 
en zijn scharen krijgen gezelschap van een miljard verkenners uit het noordelijke gebied,
duizendmaal verder dan de Poolster en van de zevende lichtgrootte, zelfs drie hoger dan, Frag.XVII.

FRAGAPATTI, bezoekt Yaton'te, zijn Heer God van Noord-Guatama, Frag.XIX:1t/m XXI:24.
bezoekt Hapacha, God van Ipseogee, Frag.XXII:1 t/m XXIV:45. 
bezoekt Yima, zijn Heer God van Shem, Frag.XXX:6 t/m XXXIV:25. 
bezoekt Aho'an, zijn Heer God van Jaffeth, Frag.XXXV:1 t/m XXXVI:12.
bezoekt E'chad, zijn Heer God van Arabin'ya, Frag.XXXVII:1 t/m XXXVIII:14. 
bezoekt Gir-ak-shi, zijn Heer God van Heleste, Frag.XXXIX:1 t/m 23.
bezoekt Uropa, de eerste Godin van een barbaars deel van de aarde, Frag.XL:1 t/m 8. 
brengt de geest van Zarathoestra naar Mouru, Frag.XLI:34 t/m 38.
met zijn scharen en tien miljard Bruiden en Bruidegoms stijgt hij op naar zijn tehuis in etherea, 
Frag.XLIII:27, 30 en 31.

FRANSEN, de, vanwaar zij afkomstig zijn, Eskra L:30,31.

FRAVAITIWAGGA, Ahura had hem afgevaardigd om in zijn plaats te regeren, terwijl hij weg was 
uit
Ctusk, Goddel.XV:21 t/m 25.

G

GABRIËL, zie Thoth.

GAU, een hemel in atmosferea, door Apollo gesticht, Apol.IV:5.
een instrument om alle dingen te bewijzen, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:64; Saphah, Semoin 28. 

GAUTAMA BOEDDHA, Saphah, M'hak:74.

GA VOORT, zeg Ik tegen de mens, maar hij kijkt rond. Weer zeg Ik tegen hem: maar hij wendt 
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zich tot zijn buurman om diens mening, Frag.XLI:17.

GEBED, I'hua'Mazda verklaart het, aan Asha, Gods Woord XV:8 t/m 16; Gods Woord XXI:5 t/m 9.
Capilya verklaart het, Arc v.Bon IX:22 t/m 25; Ah'Shong VI:9; Oord.II:5.
O, wist u maar waar de kracht van het, begint, Oord.XIII:38,39; Oord.XXVI:17.
Han, Koning van de Zon, zei: Als er een Onzichtbaar Licht is, zal Hij zijn eigen gang gaan. Wat 
heeft het voor zin om tot Hem te bidden? 1e Bk.v.God II:20.
Ahura zei: Waarom zou ik tot U bidden? Uw wegen zijn onveranderlijk en Uw Stem antwoordt mij 
niet, Lika XII:8.

GEBEDEN, van de stervelingen, zoals ze werden gehoord door Cpenta-armij, Cp.armij II:5 t/m 12.

GEBOD, een nieuw, gegeven aan de mens om ieder roofdier en iedere slang die hem voor de 
voeten komt te doden, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:18; 1e Bk.v.d.5 Hn.III.

GEBOD, hebt uw naaste lief als uzelf, Stem:32.
verspil uw tijd niet aan gesprekken met degenen die, ervan gehoord hebbend, Mijn geboden niet in 
praktijk willen brengen, Saphah, M'hak:119.
Mozes gaf tien, Saphah, Ezra bijbel:5 t/m 15.
Gij zult de tien, van Mozes onderhouden (Joshu), Eskra XLIV:2. 
de tien, van Zarathoestra, Saphah, gesch.v.d.Faithists:11.
God geeft, die vervuld moeten worden, Oord.XXI:17 t/m 33; 1e Bk.v.d.1e Hn.III:1 t/m 4; 2e 
Bk.v.d.1e Hn.I:6 t/m 20.

GEBONDEN, laat niemand zeggen: ik wil niet zaaien op de aarde opdat ik niet gebonden zal 
worden, Saphah, Biene:2.
hij die alle dingen wegwerpt, kan nooit, worden, Lika XII:22.

GEBOORTE"DEKENS", bepaalde engelen van wie het werk eruit zal bestaan de nieuwgeboren 
geesten te ontvangen op, Sue II:32; Aph IV:4; Aph VI:9; !e Bk.v.God XII:6.

GEBOREN, gisteren werd u; vandaag leeft u; morgen sterft u; de volgende dag zult u vergeten 
zijn, Saphah, M'hak:103.
sommigen worden uit het beest en sommigen worden uit de geest, hetgeen de verklaring is van alle 
armoede en misdaad, oorlog en losbandigheid die er op de wereld voorkomen, Oord.XIV:12 t/m 21.

GEBOREN UIT EEN VROUW, en de mens zal zich tegen Grote Jehovih keren en de voorkeur 
geven aan idolen van steen en metaal, en aan geesten, Seth.IX:15.
gij zult geen man aanbidden, noch hem heilig noemen die is, Gods Woord XX:6.
wie kan hun geloof doen wankelen of hen voeden met uw verhaal van een verlosser die is,
1e Bk.v.God XXVIII:4.

GEBOREN UIT EEN VROUW, uit zichzelf bedenkt de mens nooit een God die de gestalte van 
een man heeft en is, Oorl.XXI:11.
God zei: Ik leer zowel engelen als stervelingen dat zij niemand moeten aanbidden die is,
Eskra LIII:13; Frag.XX:2; Goddel.X:13; 1e Bk.v.God XXVII:42; Oorl.XIII:5; Oorl.XIX:8,14; 
Oorl.LV:8;
Ben VIII:21; Saphah, Biene:12; Saphah, Emeth.:46; Eskra LVI:8; Oord.IV:24. 

GEDACHTEN, de eerste, tweede, derde en vierde laagste, Disc.VII:5 t/m 8. 

GEDROCHTEN, tussen mens en beest, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:6,8,18 en 19.
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GEEST, hetgeen altijd aanwezig en onveranderbaar is, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:10. 
Zie onder ziel.
hij die het goede van zijn hart opsluit, kan geen geestkracht verwerven, Osir.VI:14 
kan niet anders worden bewezen dan aan, Gods Woord XII:28.
leren te scheppen, uit te vinden, de eigen, vooruit te brengen met de kracht om bijeen te garen en te 
vormen, dat betekent op de juiste weg te zijn, Frag.XXIV:16.
alle geleerdheid is a1s een gymnasium voor de geest. Kennis is de kracht van de ziel, 1e Bk.v.God 
VI:12.
wanneer de, het stoflichaam heeft verlaten, is hij vrij; hoe de, wordt bekleed, Ben IV:10,11.

GEEST, de leeft, nadat het aardse lichaam is gestorven, Saphah, Agoquim:4.
getuigenis van een, van niet meer waarde dan het getuigenis van een sterveling, Ben V:38; Eskra 
XXX:14.
de, van de tijd waarin we leven! Niemand verlangt een leider of een dictator boven zich, Jeh.Kon 
III:68.

GEESTEN, van de pasgestorvenen zullen de kracht bezitten om de gedaante van een stoffelijk 
lichaam aan te nemen, Jehovih VII:4; Apol.X:12.
manifestaties van, zoals nooit eerder was geweest sinds de grondvesting van de wereld, 
Frag.XXXIII:14 t/m 18; Oorl.XX:10.
gestoorde, hulpelozer dan een sterveling, Frag.XXIX:5.

GEESTEN, miljoenen die niet konden geloven dat zij dood waren, maar volhielden dat zij in 
donkere kerkers waren opgesloten en dag en nacht huilden en vloekten, Frag.II:11 en opm.1 na 
Gods Woord; Gods Woord XIX:18; Frag.XXXV:5.
miljoenen zielen die niet weten dat zij zelf dood zijn en niet geloven in een geestelijk bestaan, Gods
Woord VII:11.
velen willen niet toegeven, zelfs na het sterven, dat ze dood zijn, Oord.II:11,12. 
de lucht is vervuld van de, van de doden, Gods Woord XVIII:19,25.

GEESTEN, en zodra ze dood waren, bleven hun, rondwaren op de plaatsen van hun stoffelijk 
leven, Thor VI:14.
leerden de stervelingen de kunst van de magie; het laten groeien van zaden tot bomen en bloemen, 
enz., Oorl.XLVI:14.
die na de dood grotendeels in hun vroegere plaatsen blijven. De handelaar in zijn kantoor, de 
bankier in zijn bank, enz., Oord.XXIII:22; Jeh.Kon.XVIII:16 t/m 19.
zodanig zijn de, van de doden, Disc.I:15.

GEESTELIJKE CONTACTEN, edicten tegen, Osir.X:9; Osir.XI:5,6; Lika XXII:15; Lika 
XXIII:2; Arc v.Bon XXVIII:3, 4 en 13.
de geesten van de doden kunnen contact maken met de geesten van de levenden, Eskra XXXV:13 
en 14.

GEESTELIJK CONTACT, een kind dat werd grootgebracht zonder, met de engelen te leren, is 
maar voor de helft grootgebracht, Jeh.Kon.IX:17.

GEESTELIJKE GEBOORTE, uit het hoofd van het stoffelijk lichaam wordt de geest geboren, 1e
Bk.v.God XXII:6.

GEESTELIJKE GROEI, het geheim van alle, ligt in het uitdelen van de geest, Gods Woord 
XV:14.

GEESTELIJKE KRING, de Heer zei: Kom nu in de, Murdhan, 5e Bk.v.d.5 Hn.II:7. 
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GEESTEN (huis), wie zijn, (zie onder huisgeesten).

GEESTEN (boze), wie zijn, ze zijn zowel uzelf a1s de doden, Gods Woord XIX:9,10.

GEHEUGEN (herinnering), hun, is als een kwellende droom die niet van hen wil wijken, 
Oorl.XVII:8.

GEHEUGEN (herinnering), hoe kan ik u (Ahura) van hen weghalen? Ik kan uw persoon 
wegbrengen, maar ik kan niet uw, vrijmaken, Goddel.XVII:22.
een dief draagt zijn gestolen goederen niet alleen in deze wereld, maar ook in de hemel tot het eind 
van zijn, Gods Woord XXX:9.

GEHEUGEN, als een moordenaar in de hemel is, grift zijn, aan de daad een smet van menselijk 
bloed op zijn ziel, hetgeen al de anderen zien, Gods Woord XXX:10.
wanneer u opgewonden of in trance bent, of anders handelt dan gewoonlijk, richt uw ziel zich op 
deze voorraad en komt uw, wonderbaarlijk tevoorschijn, Insp.III:12.
bedenk, O mens, dat indien u zich in een ogenblik van tijd alles zou herinneren dat u ooit had 
geleerd, u inderdaad wijs zou zijn. Was u in harmonie met uzelf, dan zou uw wijsheid zodanig zijn, 
Apol.I:5.

GEÏNCARNEERD, toen daalde God naar de aarde af, in een vrouw en werd uit een maagd 
geboren om de Christus te worden, de Verlosser der wereld, Saphah, M'hak:87.

GEITEN, gefokt voor het haar of de wol, Oorl.XXI:6; 5e Bk.v.d.5 Hn.III:19 t/m 21. 

GEKOOKT VOEDSEL, het eerste, sinds de tijd van de Vloed, 3e Bk.v.d.5 Hn.II:6.

GELEERDE MENS, indien een rijk iemand met zijn opgepotte weelde weinig doet voor de 
verheffing van de mensen, hoeveel minder doet de, dan met een hoofd vol kennis? Ben VI:10.

GELEERDE MENSEN, van alle andere volken zullen vergeten worden; hun wijsheid is als de 
wind die waait, Lika IV:5 t/m 7; Oorl.XXII:6; Eskra XXX:10.
de, staan verder van de Vader af dan deze verslindende leeuwen, Gods Woord XXIX:14 t/m 19.

GELEERD VOLK, ik (Ka'yu) heb te maken met een, dat nauwelijks de ruimte heeft om stand te 
houden, Eskra XXXVI:4; 1e Bk.v.God XII:9 t/m 11.

GELOOF (vertrouwen), we belijden, in Jehovih maar we leggen, in geld en in soldaten en oorlog 
voeren aan de dag, Jeh.Kon.(Shalam)IV:19; Stem:24; Seth.II:28; Osir.III:18,9; Kosm.VIII:17. 
door vertrouwen wordt alle macht en heerlijkheid verkregen, Aph XVII:9; Frag.XXIV:4.
O Jehovih, leert U mij hoe ik moet beginnen om, te hebben, Cp.armij VI:10 t/m 14.

GELOOF, hierna komt, 1e Bk.v.God XXIII:10.
hij die, heeft in Ormazd, vreest niets in de hemel of op de aarde, Arc v.Bon V:4. 
Yokovrana's mening over, Arc v.Bon X:21,22.
u kunt niet onderhandelen over, of het kopen. Geen vogel vloog ooit van het nest zonder eerst erop 
te hebben vertrouwd dat hij kon vliegen, Arc v.Bon XXVIII:32.
in U, boven alle dingen op de aarde of in de hemel. Zo spreekt de Faithist, Lofspr.Son:3.

GELOOF, om sterk te staan in het, in Jehovih boven alles, Frag.XXII:7. 
alle stoffelijke werelden maken een tijd van te veel, door, Thor VI:3 t/m 5.
en ongeloof, twee gesteldheden behoren bij alle mensen, Gods Woord XII:32.
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GELOVEN, het zal hen gewaarborgd worden dat zij op Mijn manier, zoals hun geweten het hen zal
ingeven, Eskra LX:41.

GELUK, een overvloed aan, en dat zal eeuwig duren, Goddel.XII:22,23.
de kiem van, in mijn ziel zal ik koesteren als Uw heiligste gave, Lika XIX:11.
op aarde wordt beantwoord door, in de hemel, Eskra XXVI:7; Oorl.XVII:4; Lika XVIII:13. 
Zie onder Hura.

GELUKKIG, te leren om, te zijn met je plaats en omstandigheden, is grote wijsheid, Oorl.XLII:16.

GEMEENSCHAP, Sakaya spreekt erover, Eskra XXVIII:15 t/m XXIX:25; Frag.XXIV:21.

GEMEENSCHAPPELIJK, geen volk op de hele wereld is, Oord.XXIII:9.

GEORDEND, en als het verslag een voldoende tijd van wasdom toont in zo'n man of vrouw, 
waardoor deze eigenschappen, zijn, Seth.XIII:3.

GEORDENDE HEMELEN, het begin van de, van de aarde, Seth.I.

GERECHTIGHEID, afbeeldingen van Anubis die een weegschaal vasthoudt; dezelfde die tot op 
vandaag gemaakt wordt en, heet, Oorl.XV:22.

GESCHIEDENIS, de, zal niet langer verborgen worden gehouden door het uitverkoren ras (I'hins),
Frag.II:22.

GESCHIKT, een minder reine God, een minder heilige God, zou meer, zijn, Goddel.X:5.

GETIJDEN, onjuistheid in plaats van waarheid betreffende de, Kosm.I:45 t/m 57; Kosm.III:15 t/m 
18.

GEVANGENSCHAP, dit zijn de methoden van de, van de geest, Oord.XXVI:4,8.

GEVEN, aan wie Jehovih overvloedig heeft gegeven, wordt geboden dat hij overvloedig zal, 
Osir.III:22.

GEVESTIGDE GODSDIENST, de republiek Guatama (Noord-Amerika) niet gehinderd door een,
Oord.XXXVI:11.

GEWETEN, moet afhankelijk zijn van de opvoeding die het heeft gehad, Arc v.Bon X:17 t/m 19; 
Eskra LX:41.
Zie ook: Osir.VI:18; Arc v.Bon IX:19; Es X:7.
vrijheid voor het, van de stervelingen is gegrondvest op de aarde, Es XIII:38.

GEZELSCHAP, voor, moet u tot uw Schepper bidden en lofliederen voor Hem maken, Gods 
Woord XIII:17; Gods Woord XXX:16.

GHANS (Ongwee), hoe het ras op de wereld kwam, 3e Bk.v.d.5 Hn.I:26 t/m II:8. 
afkomstig van de I'hins en de I'huans, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:15, 22 en 23.
zullen triomferen over al de landen en wateren van de aarde, Thor I:19.
geschikt voor inspiratie van boven, 4e Bk.v.d.5 Hn.IV:5,7; Osir.VIII:12; Osir.XI:19. 
niet als de lammeren, maar als ongetemde leeuwen, Osir. I:11t/m 13; Osir.II:6. 
migranten uit Shem, Ham en Jaffeth, 4e Bk.v.d.5 Hn.II:6 t/m III:17.
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GHEM, door de orakels vernietigd, Disc.VIII:10.

GITCHEE, de Schepper, de Wereldmaker, Manito, 1e Bk.v.God XXIV:1. 

GITCHEE, Mohnitee, de Schepper, 1e Bk.v.God XXV:16.

GITCHEEMOHNITEE, zoon van Jehovih, 1e Bk.v.God XXIV:17.

GOD, ik ben als elke andere geest van de doden, een vroegere mens op de aarde, Disc.I:20. 
hij die het hoofd is van de aarde en haar hemelen. Jehovih VII:9 t/m 18; Ben II:18,19.
die, is, Oord.III:1 t/m 5; Oord.XVI:1; Disc.I; Saphah, M'hak:36,37; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:6.

GOD, de dienst en het werk van, Goddel.I:1 t/m 10; Goddel.XII:26; Oorl.XIV:27; Seth.VI:15; Gods
Woord V:7 t/m 9; Oord.XII:5 t/m 7.
wijze van kiezen, de kennis, de macht en de graad van een, Cp.armij IX:3 t/m 5; Ah'Shong IX:14.
nauwelijks 40.000 jaar in etherea verheven en toch tot, van hemel en aarde aangesteld, Aph VIII:6; 
Apol.IX:10.
en, was ook een aardgeborene, Ah'Shong IX:17.
denk niet dat het gemakkelijk is een goede, te zijn, Apol.VII:7.
waar, en zijn raad mee te maken krijgen, Osir.VII:1,2; Osir.VII:6 t/m 10.
kan geen leven, beweging individu of persoon scheppen. Die komen van Jehovih, Eskra IV:12 t/m 
21.
Iod of Ghad of, (Panisch). Een idool in de hemel, naar verluid in de gedaante en vorm van een man 
die op een troon zit. Door mensen in de duisternis wordt geloofd dat hij de Schepper van alle dingen
is, Saphah, Biene:22.

GOD, de Zoon van Jehovih, roept de stervelingen en de engelen toe om naar zijn stem te luisteren, 
Eskra II,III en IV.
kroont 4000 Heren en betitelt hen als Heren van de Hemelse Heerscharen, met elf Heren om hen te 
vertegenwoordigen, Eskra V.
geeft opdracht om wegen aan te leggen tussen al de hemelse koninkrijken in atmosferea, Eskra 
VI:1.
gebiedt zijn Heren: Laat de stervelingen geen omgang met de doden hebben, Eskra VI:19.
verklaart het aantal inwoners van de hemelen van de aarde ten tijde van de voltooiing van de wegen,
Eskra VII.
ook het aantal valse Goden en Godinnen in atmosferea in die tijd, Eskra IX:1.

GOD, stuurt een leger naar de aarde om de verslagen over de stervelingen gereed te maken, Eskra 
IX:3 t/m 5.
Lika stuurt een vlugge boodschapper naar, en zijn Heilige Raad, Eskra IX:9 t/m 12. 
ontvangt het verslag van het leger dat hij naar de aarde zond, Eskra X.
verordent een beschermende schare voor de Faithists op de aarde, Eskra XII:1 t/m 3. 
zijn Heren verliezen hun koninkrijken en komen naar hem toe, Eskra XII:1 t/m 7.
zijn Heren besluiten zich te organiseren en stichten de Federatie van de Heilige Geest, Eskra XIII:9 
t/m 16.
voorziet in de geboorte van Ka'yu (Confucius), Eskra XIV. 
voorziet in de geboorte van Sakaya, Eskra XV.
ontvangt een boodschapper (Taenas) van de hoofdlieden van de Heilige Federatie, en het onderhoud
tussen hen, Eskra XVIII.
stuurt boodschappers naar zijn 30.400 koninkrijken met een verslag van de bespreking, Eskra 
XIX:1.
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GOD, vele van zijn koninkrijken komen bij de Drieënige Federatie terecht, Eskra XIX: 2,3. 
stuurt agenten temidden van de Drieënigen, Eskra XIX:4 t/m 7.
laat zich de graden van de stervelingen in Chine'ya toezenden, Eskra XXI:5 t/m 20.
maakt een leger van een miljard engelen gereed om naar de aarde te gaan, teneinde de geesten te 
ontvangen van degenen die zeker gedood zullen worden in de komende oorlogen, Eskra XXXIX:4.
zei over de volgelingen van de vier valse Goden: Aan wie zij zich op de aarde bonden, werden zij in
de hemel gebonden, Eskra LI:23 t/m 30.
oordeelt de vier valse Goden, Eskra LII:1 t/m LIII:31.
tuchtigt de vier valse Goden afzonderlijk, Eskra LIV:1 t/m LV en LVI:12. 
profeteert over de vier valse Goden, Eskra LVII.

GOD, smeekt de vier valse Goden, Eskra LVIII. 
ontvangt antwoord van de vier valse Goden, Eskra LIX. 
krijgt bezoek van etheriërs, Eskra LX.
moet zich niet meer bekommeren om de vier valse Goden, maar de stervelingen inspireren om op 
zoek te gaan naar Guatama (Amerika), Eskra LX:30, 33 en 34.
inspireert tot de migratie naar Guatama, Es VIII:1 t/m 5.
verwelkomt de etheriërs die met Litabakathrava meekomen, Es VIII: 6 t/m 8. 
handhaaft zijn besluit om het kwaad zijn gang te laten gaan, Es IX:14 t/m 18.
stuurt engelen om de mens nogmaals de kunst van het drukken en de telescoop bij te brengen, Es 
IX:23,24.

GOD, laat een tijdlang de centraal gelegen landen van Guatama aan Looeamong over, Es X:1 t/m 4.
inspireert de stervelingen om de oceaan over te steken; en de landing te Plymouth Rock, Es X:5 t/m 
7.
maakt elf afdelingen van zijn scharen en stelt er hoofden voor aan, Es XI:3, 4 en 10. 
geeft aan ieder hoofd een miljard engelen om met hen te werken, Es XI:5 t/m 10. 
stuurt ze naar hun verschillende plaatsen, Es XI:11,12.
stelt twaalf etherische Goden en Godinnen aan als een scheidende macht en hij geeft hen zes miljard
engelen, om de aardse bevoorrading van de vier valse Goden af te snijden, Es XI:14,15.
verjaagt de vier valse Goden, en hun enorme menigte van zestig miljard engelen valt op hen aan, ze 
worden geslagen en met smerige dampen verstikt, overdekt met verstikkende gassen en omringd 
met zwavelachtige vuren, Es XV.

GOD, laat zijn scharen de vierentwintig hellen, met daarin meer dan zeventig miljard engelen, 
afbreken en verlost de vier valse Goden en tweeëntachtig valse Goden en Godinnen,
Es XVI:1 t/m 14.
maakt Paradijs gereed voor het oordeel van de valse Goden en Godinnen, en Jehovih oordeelt hen, 
Es XVII:14 t/m 45.
krijgt van Jehovih de opdracht: U zult aan de stervelingen het plan van Mijn werelden openbaren, 
en wie u bent, de methode van uw inspiratie en heerschappij op de aarde en in haar hemelse 
koninkrijken, Oord.I:4.

GOD, krijgt de opdracht om de poorten van de hemel een tijd open te houden, Oord.I:5.
krijgt opdrachten voor wat betreft de omgang tussen engelen en stervelingen, Oord.I: 6 t/m 31.
moet er hier en daar enigen verheffen die geschikt zijn voor het Al Licht, en die moet hij tot een 
basis laten vormen voor Jehovih's Koninkrijk op aarde, Oord.I:32 t/m 52.
geeft aanwijzingen betreffende geestelijke communicatie, Oord.II.
zijn oordeel over de brahmanen, boeddhisten, christenen, mohammedanen, confucianen, joden en 
alle andere volken op aarde, Oord.III.
geeft bijzonderheden over de geesten van de doden in de hemelen van de aarde, Oord.IV.

GOD, zegt precies waaruit zijn werk bestaat, Oord.XII:6,7.
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geeft de mens aanwijzingen betreffende zijn stoffelijk lichaam, en betreffende zijn geestelijk 
lichaam, en hoe ze te reinigen, Oord.XIII.

GOD, spreekt over celibaat, huwelijk en nakomelingschap, Oord.XIV.
vestigt de aandacht van de mens op de geesten van de doden op de aarde en waarschuwt hem 
bevreesd te zijn voor de overvloed aan Druja's om hem heen, Oord.XV; Gods Woord XXX:18.
waarschuwt de mens: dat uw gebeden en belijdenissen alleen maar een verspilling van adem zijn. 
Uw God te dienen is te werken voor anderen, Oord.XVI.
verklaart dat hij geen oplapper van oude kleren is, maar dat hij komt om het Koninkrijk van de 
Vader op aarde te vestigen, Oord.XVII.

GOD, spreekt tot priesters, predikanten, rab'bahs en al degenen die beweren de sleutel tot redding te
bezitten, Oord.XVIII.
kondigt een oordeelsdag af, en ook schenkt hij vrijheid aan alle mensen, Oord.XX. 
verordent tegen ongeloof, Oord.XXI.
verklaart dat in het land Uz geen Koninkrijk van de Vader kan bestaan, Oord.XXII. 
oordeelt Uz, gewoonlijk de wereldse mensen genoemd, Oord.XXIII.
toont hoe de soort engelen te kennen die de stervelingen behulpzaam zijn, Oord.XXIV.
toont hoe en wanneer de tweede verrijzenis zich manifesteert aan de stervelingen, Oord.XXV. 
oordeelt overheden en de mens van beloften, Oord.XXX:1 t/m XXXI:13.

GOD, toont hoe hij heeft gewerkt, Oord.XXXVI.
openbaart zijn manier van werken, Oord.XXXVII; Gods Woord V:7 t/m 9. 
toont de fouten van het menselijk verstand, Oord.XXXVIII.
toont wie zijn werkers zullen zijn, en hoe ze zullen werken, Oord.XXXVIII:11 t/m 21. 
voorziet in vermeerdering in zijn kolonies, Oord.XXXIX.
komt om een nieuw volk op de wereld te verwekken, groter dan er ooit is geweest, 
Oord.XXXIX:22. luister naar de woorden van uw, Disc.I:2; Disc.IV:1; Disc.IV:13;
luister naar uw, Disc.I:14.
de plaats van uw, Disc.I:17; naar etherea gezonden door uw, Disc.I:19; de argumenten van uw, 
Disc.II:1.

GOD, heeft een tijdlang ook dit laten gebeuren, Disc.II:5. 
en uw, bracht hen bijeen, Disc.II:17.
en hun Hoofd was, Disc.II:21.
uw, en zijn Heilige Raad, Disc.II:23.
de engelen van uw, Disc.II:26; Disc.II:27; de profeten van uw, Disc.V:8.
verklaart de eerste en tweede verrijzenissen, en het verschil in manifestatie ervan, Disc.II.

GOD, licht het verschil in methode toe tussen de eerste en tweede verrijzenissen, Disc.III.
toont de kenmerken van de stervelingen, zoals die zijn onder invloed van de engelen van de eerste 
en tweede verrijzenis, Disc.IV.
toont hoe de stervelingen inspiratie kunnen verkrijgen van Jehovih, en van de engelen uit de tweede
verrijzenis, Disc.V.

GOD, vertelt over Jehovih en Zijn Koninkrijk op aarde, Disc.VI.
toont het verschil tussen de religies uit de oude tijd en die van het heden, Disc.VII. 
toont wat er wordt bedoeld met het volgen van het hoogste licht, Disc.VIII.
toont wie wel en wie niet gereed is om Jehovih's Koninkrijk binnen te gaan, Disc.IX. 
toont dat het verzaken van de Uziërs noodzakelijk is, Disc.XI.
spreekt over vernietigers en bouwers, Disc.XIII.
spreekt over het gezag van zijn eigen woorden, Disc.XIV. 
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GOD EN HEER, de namen van, werden achtbaar, Osir.X:8.

GOD EN HEREN, de slavernij van de, alleen door overreding, Cp.armij XII:6. 

GOD-lr, elke stad moet een, hebben, Gods Woord XXIV:11,2; Frag.XXXII:10.

GOD OF GODIN te zijn, betekent de elementen te leren kennen en ze te beheersen, Osir.III:7.

GOD of HEER of JEHOVIH, u bent nu een geest; zeg mij, is daar een of andere, 5e Bk.v.d.5 
Hn.VII:8 t/m 10.

GOD, sub- of onder-, uw plichten maken u zowel Heer als, Frag.VIII:21 t/m 23; Frag.VIII:8.

GODEN, uit oude tijden, van miljoenen jaren geleden spoedden zich voort met ontzagwekkende 
majesteit, Cp.armij XIII:1.

GODEN EN GODINNEN, de eersten die tot, worden, Seth.XIII:2. 
macht en wijsheid van, Ah'Shong IX:12 t/m 14.
ervaring van, Aph XVI:13.
ervan bewust de ene persoon niet méér liefde toe te kennen dan de andere, 1e Bk.v.God IV:28.

GODEN EN GODINNEN houden hun gedachten een dag lang vast, en geen afleidende gedachte 
komt ertussen, Cp.armij VIII:8.
uit etherea, toegesproken door Jehovih, Es I:2.
naar de aarde gezonden om te voorzien voor het Kosmon Tijdperk, Es II. 
gaan als vrijwilligers voor 400 jaar lang naar de aarde, Es III:1 t/m 14.

GODEN EN HEREN, Jehovih zei: Mijn, worden Mijn Zonen genoemd, Jehovih VII:34; Thor 
III:7.

GODEN EN HEREN (valse), hoe zij ontstaan, Goddel.V:11.

GODEN EN HEREN EN VERLOSSERS, ik (God) ben niet gekomen om ze op te richten, maar 
om ze allemaal af te schaffen bij de stervelingen, Oord.III:7.
het vestigen van, onder geen voorwaarde toestaan in deze hemel of op dit deel van de aarde 
(centraal gedeelte van Noord-Amerika en de hemelen erboven), Frag.XXIV:29 t/m 31.
Ik (Jehovih) zal hen bewijzen dat in dit land alle, zullen zijn uitgeworpen, en dat de stervelingen 
vereerders van de Grote Geest zullen worden, Frag.XX:2 t/m 5.
Zie ook: Seth.XI:5 t/m 12; Eskra LX:33 t/m 35 en 39; Es XII:14,23; Es XIII:47; Oord.I:4.

GODEN, sub- of onder- van Ahura, Goddel.XII:8 t/m 31; Goddel.XIV:15 t/m 21; Goddel.XV:19.
in de tijd van Sue, Sue II:31 t/m 35.

GODSLASTERAAR, God zegt wie een, is, Oord.III:9 t/m 15; Oord.III:21 t/m 23.

GODS WOORD, de Zarathoestrische wet, de I'hua'Mazdische wet, Gods Woord VIII:1. 

GODS WOORDEN, de woorden die Po sprak, werden genoemd, 1e Bk.v.God IV:14.

GOED, toon mij iemand die zo, is als hij denkt te zijn, Apol.V:16. bij Ormazd zijn alle dingen, 
Gods Woord VIII:7.
Ik (Jehovih) laat het kwade niet triomferen over het, anders dan voor korte perioden, Lika IX:2,3.
het, te zoeken dat zich in alle mannen en vrouwen bevindt, Lika XVIII:25.
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kwaad met, te vergelden; genoegen te schenken aan degenen die pijn veroorzaken, Eskra XXVII:18.
geef het, terug voor het kwade en heb medelijden met hen die zondigen, Eskra XLIV:9,10.

GOED(te)DOEN, ja, is een aangename filosofie, en daar eindigt zijn streven, Gods Woord XIII:5.
met al je kracht, wie weet wat dat betekent? Oorl.XXXII:14.
Mij dienen bestaat niet alleen uit gebeden, of uit riten en ceremoniën, maar in het uitstrekken van de
hand om naar beste vermogen, aan anderen, Lika XIX:20.
u zult, aan anderen met al uw wijsheid en kracht, al de dagen van uw leven, Saphah, Hi'dang:41.
Zarathoestra zei, dat het hoogste van alle goed was, en goed te zijn, Saphah, gesch.v.d.Faithists:15; 
Eskra LVIII:20.
u ertoe te brengen, aan anderen, ongeacht uw eigen voordeel, Disc.III:13.
hij die ernaar streeft om, op eigen houtje, kan zich vergissen wat betreft een hoogste goed, 
Disc.XI:8.

GOED (te) DOEN, de mens vroeg, is dit dan niet de beste handelwijze, mijzelf geheel te wijden 
aan, Es antwoordde: Wie zal u vertellen wat, is? Weet u het? Ben V:19,20.
Sakaya vertelt wat het is om, Eskra XXVII:10 t/m 14; 1e Bk.v.God XXII:9.

GOEDE WERKEN, de mens behoort uiteindelijk het licht te bezitten om, als aangeboren, van zijn 
kindsheid af aan, te doen, 5e Bk.v.d.5 Hn.IV:15.
wie kent de betekenis van deze woorden? Arc v.Bon XII:15,16; Aph VIII:28; Lika XII:13,14. 
de Zarathoestrische religie, hetgeen is, dat, de enige redding zijn, Eskra XXV:14.

GOEDHEID EN GOEDE WERKEN, maar wat betekenen, Ben II:34 en III:1,2. 

GOUDEN LICHT, hetgeen in de hemel als eerste van alle kleuren geldt, Aph XV:15. 

GOUDGEEL, het licht was, de meest heilige en stralende kleur, Frag.XV:4.

GOUVERNEURS (regenten), aangesteld door Sethantes, Seth.V:13,14; Seth.VI:1 t/m 5. 
over de provincies in Jaffeth, aangesteld door Te-in, Oorl.XXXIII:20.

GRADEN, de verantwoordelijkheid van, verklaard, Cp.armij IV:4,5. 
degenen boven en degenen beneden graad vijftig, Oorl.XXX:9.
zoals gegeven en besproken door God, Oord.VI:1 t/m XI:22. Oord.XII:25 t/m 27.

GRAVITATIE (zwaartekracht) aantrekking van; de stervelingen zijn onjuist onderwezen hierover, 
Ben VI:13; Kosm.I:7,14; Kosm.I:27; Kosm.I:35; Kosm.I:45.

GRIEKENLAND, de orakels die, vernietigden, Disc.VIII:10.

GRIEKSE GODEN komen uit Chine'ya, Eskra XL:3; Eskra XLI:14; Eskra XLV:10. 
stuurde ik (Thoth) niet al de, naar de hel? Es VI:8.

GROEI, voor hen die erin zijn geslaagd om Goden te worden, is er ongedwongen, in eeuwigheid, 
Apol V:17.
alle, hangt af van oefening en arbeid, Frag.XXXIX:8.

GRONDTOON, zonder een, kan een aantal instrumenten niet in harmonie op elkaar worden 
afgestemd, Frag.XXIV:9; Saphah, Emethachavah:9 t/m 14; Lofspr. Too:4; Arc v.Bon XII:14. 
de Ene Al Persoon moet altijd gelden als de, voor engelen en stervelingen, Cp.armij VI:6.

GROOTHEDEN, hoe zullen we, afmeten? Frag.XIX:7.
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GROTE GEEST, tot wie niemand kan geraken, in geen eeuwigheid, Osir.VI:12.
en dit was het eerste universele onderwijs van de, aan de stervelingen, behalve aan de I'hins, 
Osir.X:6.
de naam van de, in het geheim en fluisterend uitgesproken, Osir.IX:13; Osir.X:6.

GROTE GEEST, zonder een woonplaats en een gestalte kan de, op de eerste plaats niet worden 
onderwezen aan engelen of stervelingen, Frag.XXIV:26 t/m 28.
de, ongeëvenaard, Goddel.XI:3.
Ik zal alle Goden en Verlossers die uit een vrouw geboren zijn, wegjagen; slechts de, zullen alle 
mensen aanbidden, 1e Bk.v.God XXVII:42.
veranderd en verklaard in de gedaante van een man te zijn, met een woonplaats in het firmament 
van de hemel. Ze maakten de, tot een idool, Oorl.XV:21; Saphah, Ezra bijbel:28.

GROTE GEEST, zij zullen begrijpen dat de, de Eeuwig Tegenwoordige, geen idool is in de 
gedaante van een man die op een troon zit, Eskra XL:15.
voor de tijd dat Anuhasaj de namen Here God en De'yus vestigde, vereerde de mens Mij met de 
uitdrukking, Lika, ondertitel afb.19; Lika XV:18; Saphah, M'hak:9.

GROTE KENNIS (geleerdheid), is het niet verstandiger dat men werkt om zijn medemensen op te 
heffen uit ellende en duisternis, dan te voldoen aan zijn persoonlijk verlangen naar, Gods Woord 
XIII:4.
staat niet alleen in boeken; hij die heeft geleerd te harmoniëren met Jehovih, bezit, Arc v.Bon XII:4.
ik beheers wel duizend boeken en sta bekend als een man van, 1e Bk.v.God III:27.
En hun, en de namen van hun mannen met, zullen verdwijnen en door niemand op de aarde 
herinnerd worden, Lika IV:7; 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:12; Goddel.XVIII:23;
1e Bk.v.God VIII:9,11; Oorl.L:24; Arc v.Bon VI:13.

GROTE KENNIS (geleerdheid), want waaruit bestaat, anders dan te weten hoe men verstandig 
moet leven? Arc v.Bon VII:10; Osir.VII:3.
verwerven, die van toepassing is op de verrijzenis van uw ziel in het begrijpen van de werken van 
de Almachtige, hier is wijsheid, Ben X:1,2.
wat heeft, ontdekt dat van waarde is? Ben VI:8.

GROTE SLANG of zonnestelsel, Kosm.I:33; Saphah, Semoin:58; Zie afb. 46, 47 in Kosm.
er zal een tijd komen dat de vortex van de zon rond van vorm zal worden, en het lichaam van de, zal
worden opgerold, ondertitel afb. 40 in Kosm.

GROTE WIJSHEID kan niet in een dag worden verkregen, Disc.V:12.

GUATAMA (Amerika) (Thouri), hetgeen betekent: de samenkomst van de naties en de dageraad 
van Kosmon, Seth.XI:2 t/m 11; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:48,53; Aph XIV:5.
de twee grote westelijke landen, Noord- en Zuid-, Frag.VIII:5.
u (God) moet de stervelingen inspireren om vanuit het oosten daarheen te gaan en (het) te zoeken, 
Eskra LX:33,34.

H

HAB-BAK, zie Che-muts, Frag.XXXVIII:10,12.

HADA, de tussenliggende wereld, de lagere hemelen, Eskra IV:3; Oorl.LIII:3. 
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HALFBLOEDEN, zij geloven niets; zij geloven alles, Osir.VIII:10,11.

HA'JAH, een etheriër, tweede God van de aarde, Seth.V:18 t/m 29.

HAGAR, de dienstmaagd van Saraï, Abraham’s vrouw, 1e Bk.v.God XI:5 t/m 18; 1e Bk.v.God 
XIII:19.

HAM, door de Heer gegeven naam aan een van de I'hin vloten na de grote overstroming, 1e 
Bk.v.d.5 Hn.I:48; Aph VII:4 t/m 11.
hetzelfde als Egypte en Afrika tot op deze dag, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:60; 1e Bk.v.God VIII:3.

HAN, gevestigd (in Chine'ya) hetgeen de eerste, -dynastie werd genoemd, 1e Bk.v.God II:15; 1e 
Bk.v.God II:24; 1e Bk.v.God VII:4.

HAOMA, Gods Woord XI:7; Gods Woord XIX:26.
sap, melk, hetgeen wordt ontvangen. Zoals melk de stoffelijke mens voedt, zo voedt, de geest, 
Saphah, Veda's:26; Saphah, Veda's:48.

HAPACHA, God van de westenwind, Frag.VII:6 t/m 8; Frag.XVIII:2; Frag.XXII, XXIII; 
Frag.XXVI:13 t/m 16.

HAPSENDI, Looeamong’s hemelse hoofdstad, Eskra XIII:9,10; Eskra XLI:22; Eskra XLIX:2 t/m 
5.

HARAITI, een atmosferische hemel, gesticht door Fragapatti, Frag.IV:1. HATELIJKE 
WOORDEN, de vreselijke kracht van, Frag.XXVI:3.

HATUAS (Constantijn), op Looeamong’s bevel door Thoth beïnvloed om een leger op de been te 
brengen en Baäl uit Rome te verdrijven, Eskra XLVIII:11 t/m 13.
lost de kwestie op voor wat betreft welke sterfelijke vertegenwoordiger gekozen zou moeten 
worden door het Concilie van Nicea: De Man, I-e-su, Eskra XLVIII:47 t/m 51.
Zie ook onder Looeamong.

HEER, ik de, die eens een sterveling was, en mijn heilige engelen die in vroeger tijden uit de aarde 
waren ontsprongen, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:3; Eskra IV:15.
Osiris bepaalde: Elke stad en orakel moet u één, geven, Osir.X:7.
een, heeft alleen gezag over de stervelingen, en over die ashars die hen dienen, Frag.VIII:18; Eskra 
IV:21.

HEER EN GOD, die zij zullen aanbidden tot de komst van de volgende dageraad. Maar op die dag 
zal Ik komen en u en hen verlossen, en dan zal er geen, meer zijn op de aarde of in de hemelen 
daarvan, Lika XIX:15.

HEER GOD, een, heeft ten eerste gezag over de stervelingen, en ten tweede over de eerste hemel 
in zijn deel dat op de aarde rust, Frag.VIII:18.
de taken en plichten van een, Oorl.I: 6 en II.
de valse Anuhasaj (De'yus), de, die uit een vrouw was geboren, was de meest aanmatigende zoon 
die de aarde tot nog toe had voortgebracht, Oorl.XIX:8.
voor hem, in de gelijkenis van een man, met een hoofd en benen en armen en de afmeting van een 
man, zittend op een troon; voor hem, de grote, zal ik mij altijd eerbiedig neerbuigen, Oorl.XVIII:13;
Oorl.XII:8.
Jehovih zei: De tijd zal komen dat de engelen en stervelingen waarlijk zullen weten dat de, een 
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valse God is, en een opschepperige overweldiger, Oorl.XXI:11.

HEER GOD, dat de allerhoogste hemel Hored was, waar de, in grote heerlijkheid op zijn troon zat.
En om hem heen bevonden zich duizenden miljoenen engelen die de eeuwige vrede hadden 
verkregen, en die niets anders hoefden te doen dan voor eeuwig te buigen en lofliederen te zingen 
voor hun God, Oorl.XXII:10; Oorl.XXX:3.
Zij hebben de, tot de Schepper gemaakt, en hem opgericht als een man op een troon, om hem te 
aanbidden, Oorl.LV:7.
de wetten van de, Oorl.XV:3 t/m 17; Ben VIII:20; Lika, afb.19 ondertitel; Saphah, Ezra-bijbel:28.
Zie onder Anuhasaj.

HEERLIJKHEID (plaats), zoals de stervelingen op aarde legerplaatsen hebben, zo was de, van 
Vishnu, Goddel.XII:29,30.

HEERLIJKHEID VAN JEHOVIH, Disc.XII:3.

HEILIGE ELVEN, God en zijn Heren zitten in de Raad van Div, die Mijn, vormen, Oorl.I:4.
de afgevaardigde Heren zullen bekendstaan als de, Eskra V: 6 t/m 9; Eskra VI:3; Es XI:3,10.

HEILIGE GEEST, betekenis en oorsprong van de uitdrukking, Eskra XVIII; Eskra LVII:3; Arc 
v.Bon XX:16.

HEILIGE GEEST, de, was het werk van Looeamong, Eskra XLVIII:55,56. 
Zie de Federatie van de,.

HEILIGE GEEST, Zoon van de, Eskra XIII:10. 

HELDERE DAG en bewolkte dag, Kosm.IV:15.

HELESTE, zo genoemd door Fragapatti, Frag.VIII:4; ook Oorl.LII; Cp.armij V:29.

HELESTIËRS, waren rijk aan landbouw en woonden in vrede, Oorl.XXI:6. 
zoals Gir-ak-shi hen aantrof, Frag.XXXIX:3,4.
zoals Ahura hen aantrof, Goddel.XI:11.

HELLEN; KNOPEN; CHAOS. Hoe tot stand gebracht en met welk materiaal, Jehovih VIII:4 t/m 
8; Seth.III:36.
Zie Thor I:15,16; Gods Woord XII:25; Frag.X:1 t/m 9; Frag.XI:4 t/m 8; Gods Woord XXV:28; 
Frag.XXVII:6.
Een knoop bestaat uit een massa van miljoenen en miljoenen in paniek geraakte geesten, en ze 
overvallen hun hoofdman of leider, die machteloos wordt in hun greep en heel snel wordt 
ingekapseld in het midden van de knoop, Frag.XXVIII:9,12 t/m 15; Osir.V:12;
Frag.XXXVII:5,12 en 14; Frag.XXXVII:29; Frag.XXXVIII:1; Goddel.XVIII:14 t/m 22; 
Oorl.XLVII:4 en opm. 42 aan het eind.
Ahura in de hel, Goddel.XVII:2 t/m 6; idem 15,16; Lika XII:20,21. 
Anuhasaj in de hel geworpen, Oorl.XLI:11,12.
Osiris, Te-in en Sudga in de hel geworpen, Oorl.LIV:16 t/m 22.
Zie Lika XIV:3 t/m 7; Lika XV:2 t/m 5; Lika XXIII:15; Eskra XXI:14,15; Oord.XXXII:9 t/m 11.

HEMEL, hebben ze iets te doen in de, Osir.VII; Lika III:3 t/m 13.
en wat betreft de, waarheen u zou willen opstijgen na de dood, Gods Woord XXX:21. 
wat is de, voor vele stervelingen en engelen, Cp.armij II:1 t/m 4.
waar is de, Saphah, M'hak:28,29.
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HEMELEN VAN DE AARDE, of de lagere, die met de aarde zullen meereizen, Jehovih VII: 8. 
Zie ook: Jehovih VII:33; Jehovih VIII:16; Seth.I:7; Seth.III:1; Seth.III:34; Seth.IV:1; 1e Bk.v.d.1e 
Hn.I:1; Lika XI:3 t/m 7.

HEMELEN, SUBJECTIEVE, hoe tot stand gebracht, Frag.XXI:16.

HEMELSE VADER, hij kent zijn, hij ziet Hem in de bloemen; in de wolken en in de zonneschijn; 
in de vruchten en gewassen; in de dieren op het veld, en in ieder kruipend ding,
Arc v.Bon XXVIII:25.

HERDERKONINGEN, leven van geitenmelk. 5e Bk.v.d.5 Hn.III:19 t/m 24.
het voornaamste van alles in de filosofie van Osiris waren de, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:35. 
de Listiërs, iedere man een koning en iedere vrouw een koningin, Gods Woord VI:5. de Grote Geest
noemde hen, Oorl.XXI:3,4.
de, migreerden in grote aantallen naar Egypte, Oorl.XLVIII:8. 
werden door Thothma uit Egypte verdreven, Oorl.XLIX:1,2.

HEREN, en God zal hoofden benoemen, die onder hen staan, en zij zullen omlaag gaan en bij de 
stervelingen op de aarde wonen en zij zullen, worden genoemd, want zij zijn de Goden van het land,
Jehovih VII:13,14; Seth.I:34.
want voor zover ik (de Heer) door de Vader werd verheven, zo bent u allen op uw beurt in 
afwachting in de hemelen daarboven om, te worden, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:1 t/m 6;
3e Bk.v.d.5 Hn.II:9,10; 3e Bk.v.d.5 Hn.III:1.

HEREN, God zei: In de steden en op het platteland heb ik talloze, en zij kennen de niveaus en 
graden van hun mensen, hun bezigheden, hun streven, hun arbeid, hun gedrag, privé en in het 
openbaar, Oord.XXV:1,2.

HEREN EN GODEN, engelen ertoe te bewegen zich te ontwikkelen door aan te pakken met hun 
eigen handen, en door het oefenen van hun talenten; dat is het werk van, Thor III:5.

HEER UW GOD de, Koning Saul veranderde de woorden van de geboden (van Mozes) in de, 
Saphah, Ezra-bijbel:28.

HIEU WEE, die ouder was dan de rode ster (de aarde), en die vele stoffelijke werelden geschapen 
had zien worden; hun baan had zien gaan, en daarna had zien verdwijnen,
Ah'Shong I:12.

HINDOE-GESCHRIFTEN, zie onder bijbel.

HIROM, een hemel die werd gesticht door E'chad onder Fragapatti, Frag.XXXVII:5. 

HI'ROM (kardinaalshoed), Frag.XXXVII:26; Frag.XXXVIII:8 t/m 12.

HITTE (warmte), komt niet van de zon naar de aarde, Kosm.I:26. is opgeslagen vortex'ya die 
vrijkomt, Kosm.I:34 t/m 44.
de manier van produceren, Kosm.III.
de, van een planeet wordt niet beheerst door zijn afstand tot de zon, Kosm.VI:1 t/m 5.

HI'YA'TSEING, volgde Asha op als koning van Oas, Gods Woord XVI:5 t/m 8. 
beveelt dat Asha ter dood moet worden gebracht, Gods Woord XVI:9 t/m 11. 
zijn gesprek met Asha, Gods Woord XVI:22 t/m 29.
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HOAB aangesteld als God van de aarde en haar hemelen gedurende 200 jaar, Frag.XV:16,17; 
Frag.VI:8.
voert het woord en zegt, Frag.XVI:11 t/m 24.
en Athrava met hun scharen maken een knoop los, Frag.XXVII:7,8; Frag.XXVIII;XXIX. 
Jehovih's woorden tot, Frag.XLI:11 t/m 20.
spreekt op bevel van Jehovih, in Zijn naam, Frag.XLI:20 t/m 26.

HOCHEDOWA, betekent: gelukkige jachtvelden, Frag.XIX:24 t/m 26. 
bezocht door Fragapatti. Beschrijving van, Frag.XXI:1 t/m 19.

HOG (de zoon van Brahma en Yutiv), verwekt in ongeloof, ziet het licht niet en hoort de stem niet, 
en verklaart dat deze dingen niet redelijk zijn en niet kunnen bestaan,
1e Bk.v.God XV:10 t/m XVI:10.
kan de engel niet zien, en redeneert met de stem, 1e Bk.v.God XVII:5 t/m 23; 1e Bk.v.God XVIII:5 
t/m 15.
geeft toe dat de geest het lichaam overleeft, (Cp.armij XIII:11),
maar wat de Al Persoon betreft, dat kan hij niet begrijpen, 1e Bk.v.God XXIII:9 t/m 12.

HOGER, zij die Jehovih negeerden en niets, dan zichzelf hadden, kwamen slechts tegen zichzelf in
opstand, Aph X:14.

HOLENMENSEN (holbewoners), waren bruin en zwart, ze werden 200 en zelfs 400 jaar oud, 16 
Cycl.I:22.
hadden lange armen en een gebogen rug en ze werden Druks genoemd, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:75. 
hadden niet het licht van de hemel in zich, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:15 t/m 17.
de greep van hun handen kon het been van een paard breken, Oorl.XXI:7 t/m 9.

HOND, alsof u zou kunnen zeggen tegen het beest op het veld of tegen de, het meest schrandere 
dier: Jehovih! Jehovih! Insp.X:10.

HO'JOSS, door Anuhasaj aangenomen naam, geschikt voor de klanken in het Panisch, Oorl.XLI:6;
Arc v.Bon XXIX:11.
(Panisch) een man-god. Een God van de lagere hemelen, Saphah, Semoin:89. 

HOODAS, de bruine holengravers, Oorl.XXI:9.

HOOGSTE, er is niets hoger dan de mens, en zij zeiden van zichzelf: Ik ben de, Aph V:5.

HOOGSTE EN BESTE MENS, zal geen liefde en tederheid kennen zonder een les in de diepste 
ellende te hebben meegemaakt, Frag.IV:12.

HOOGSTE EN BESTE VOLDOENING, te weten dat men het hoogste heeft gedaan dat in zijn 
macht ligt, dat is de, Eskra XXVI:15.

HOOGSTE LICHT, hij die zijn, volgt van dag tot dag, groot is zijn heerlijkheid; en wat hij ook 
verliest, zal hij duizendvoudig terugwinnen, Oorl.XIII:16.
overweeg eerst of u Hem het beste kunt dienen door dit of dat te doen en dan uw, te volgen, en u 
zult u niet vergissen, Arc v.Bon XXIX:5; Disc.V:1.
wees getrouw aan uw eigen, 2e Bk.v.d.1e Hn.I:20; Oord.XXXV:22.

HOOGSTE VORM VAN LEVEN, de geest van de mens is de mens; te leven voor de groei van de
geest, dat is de, Eskra XXXV:12.
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HOOGSTE OORZAAK die alle waarneming te boven gaat; door de Ouden Jehovih genoemd, 
Aph XII:6.

HOOGSTE VAN ALLE VOLKEN, welk volk ook, dat in grote aantallen kan samenwonen op het 
kleinste stuk grond, en toch vrede en overvloed kent, zo'n volk is het, Eskra XXVI:33.

HUIS (familie) GEESTEN, Aph XII:8; Aph XIII:2,5 en 6; Apol V:15; Osir.IX:2,11; Osir.X;
Frag.XXXVII:3; Oorl.LIV:18; Saphah, M'hak:32,33.

HURA (geluk), een entiteit. Een voormalig mens. Indien iemand naar, streeft zal het in hem 
groeien, maar niet voordat hij ernaar streeft, Saphah, Veda's:63,64.

HUREN, u zult noch, noch gehuurd worden, 1e Bk.v.God VI:7; Jeh.Kon.XXIII:23.

HUWELIJK, niet hij alleen kan niet te niet doen wat werd verenigd, maar ook zij beiden niet; want
Ik (Jehovih) maak ook deel uit van de overeenkomst, Osir.VI:27.
de volheid van aardse kennis vereist een, maar toch blijft de geest na de dood gedurende zes 
generaties aan zijn nakomelingen gebonden, 1e Bk.v.God IV:25.
God spreekt erover, Oord.XIV.
iedere man of vrouw staan wij slechts één, toe (in Shalam), Jeh.Kon.XII:8 t/m 10.

HUWELIJKSRITEN, de Divan-wetten met betrekking tot, Goddel.II:13,14; Goddel.VIII:14,15.

HYPOCRISIE (huichelarij), niet in praktijk brengen waarvan men overtuigd is, Eskra XXX:19.
preekt wat hij niet in praktijk brengt, Lika XXI:23; Lika XXII:54.

I

IBIS, Oibe, oorsprong van het woord, Frag.XXVIII:25; Oorl.XXIII:3 en opm.14 na Oorl. 

IDEAAL, het Allerhoogste, Lika VIII:16; Disc.VII:2.

IDEEËN (gedachten), wij openen onze mond en spreken, maar waar komen onze, vandaan? Eskra 
XXXVI:66 t/m 68.
ook weet de filosoof niet of zijn, van Jehovih of van de geesten der doden kwamen, Oord.II:23; Arc 
v.Bon XXIV:20 t/m 23.

IDOOL (afgod), wat ook aanbeden wordt en een begrijpbare vorm of afbeelding bezit, is een, 
Goddel.XI:5; 1e Bk.v.d.1e Hn.II:14 t/m 17 en 22 t/m 24.

I-E-SU (Y-e-shuah), hetgeen betekent: zonder kwaad, Ah'Shong II:11; Ah'Shong VIII:5. 
wanneer de mens erin slaagt om één te worden met het Al Licht, is hij een, Arc v.Bon II:5 t/m 7.
dit kind (Zarathoestra) heeft geen geslacht! Hij is een Yeshuah (i-e-su), een geboorte zonder 
hartstocht, Gods Woord II:7.
I'su (Panisch), iemand die zonder sekse is geboren, Saphah, Semoin:34 en opm. 4 na Lofspr. 
Zie, uw zoon Ka'yu is op de grens van K'te'sune, Eskra XXXI:2 en opm. 9 na Eskra.
Hatuas zei: Al de wetgevers die door de Goden werden uitverkoren, waren, Eskra XLVIII:50.

I'HINS, geboren uit A'su en de engelen, die stoffelijke lichamen hadden aangenomen, Jehovih 
VI:13 t/m 20.
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(Abel) het tweede ras, geschikt om geestelijke dingen te leren, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:4; 16 Cycl.I:22; 16
Cycl.III:22.
waren wit en geel (opm.14 na 5e Bk.v.d.5 Hn.), klein en slank, 1e Bk.v.d.1e Hn.II:4; 16 Cycl.I:24.

I'HINS, noem hen het heilige volk, 1e Bk.v.d.1e Hn.III; Ah'Shong V:5;
1e Bk.v.d.5 Hn.II:12 t/m 20; Gods Woord XVIII:20; 16 Cycl.I:27; 16 Cycl.II:2. 
genoemd, omdat zij de vrucht van zowel de hemel als de aarde waren, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:2 t/m 8.
laat de, heuvels en ommuurde steden bouwen, met ladders om binnen te gaan, 1e Bk.v.d.1e Hn.III:4
t/m 7; 1e Bk.v.d.5 Hn.II:10.
Zie afb.4,5 in Ah'Shong.
voor de grote overstroming werd de, opgedragen om schepen te bouwen, 16 Cycl.III:19; 1e Bk.v.d.5
Hn.I:35 t/m 41.

I'HINS, zullen van de aarde verdwijnen, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:22,23; Thor I:19. 
zullen zijn als een voorbeeld van geweldloosheid, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:26,27.
woonden in zowel de warme als de koude landen, 2e Bk.v.d.5 Hn.III:2; 5e Bk.v.d.5 Hn.II:3. 
het grootste van alle mensen, de mensen met kennis, 3e Bk.v.d.5 Hn.I:14 t/m 17.
de, van Ham bestonden uit alle kleuren; zwart, wit, geel, koperkleurig, rood en bruin, met platte 
nagels en korte armen, met lang haar, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:4,5.
de, van Guatama bereikten de oceaan in het oosten niet, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:12 en opm.14 na 5e 
Bk.v.d.5 Hn.

I'HINS, zonder kwaad bewaarde ik (God) het I'hin-ras, 5e Bk.v.d.5 Hn.IV; 5e Bk.v.d.5 Hn.I:14.
gespaard van het continent Pan (Whaga), na de grote overstroming, 4e Bk.v.d.5 Hn.V. 
het licht en de kennis die bij de, waren geweest, gingen over op de Ghans, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:1.
door Jehovih op heel de wereld gespaard als een verstrooid volk, zelfs nadat zij als ras raakten 
uitgestorven, 5e Bk.v.d.5 Hn.V:6.
bezaten niets; zij werden niet gemolesteerd, Gods Woord II:1. 
geen, meer op de aarde, in Heleste, Frag.XXXIX:1; Frag.XXXVIII:7.
de, die de oorspronkelijke Faithists waren, Goddel.XI:13; Frag.XXXVII:17 t/m 23. 
einde van de, in Shem, met de komst van Brahma, 1e Bk.v.God XIV:11. Zie 5e Bk.v.d.5 Hn.:5.
de heuvels en boomtempels van de, Oorl.XIX:2; 1e Bk.v.God XXIV:3 t/m 7.

I'HINS, de, die van Jehovih hadden geleerd om zelfs de grote reptielen en wilde leeuwen en tijgers 
te betoveren, om hun vrienden en vereerders te worden, Oorl.XXI:3.
de duisternis die noodzakelijk is voor de aarde, zal te veel zijn voor de, en zij zullen niet langer op 
de aarde wonen, Lika IX:13 t/m 15.

I’HUANS, waren de halfbloeden van de Druks en de I'hins; zij waren rood als koper, langer en 
sterker dan enig ander volk op de wereld, 1e Bk.v.d.1e Hn.III:24; 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:5,7.
Zie afb.4,5 in Ah'Shong.
de, gehoorzaamden Mijn woorden niet, en zij zijn verdwenen van het aardoppervlak, 16 Cycl.I:23.
weer werden, voortgebracht, koperkleurig, sterk en levendig en vlug, 16 Cycl.I:26,27.

I’HUANS, een nieuw ras op de aarde geboren, genaamd, koperkleurig en in staat tot spreken, 2e 
Bk.v.d.5 Hn.I:18,19.
begonnen vleeseters te worden, 2e Bk.v.d.5 Hn.II:24.
droegen slechts een lendendoek en verspreidden zich snel over de aarde, en werden machtig in vele 
landen, 2e Bk.v.d.5 Hn.III.
hadden allerlei vormen en afmetingen, en waren van alle graden en verstand, zelfs zo gering als de 
onwetendheid van een dier, 3e Bk.v.d.5 Hn.I:18, 26 t/m 28.
de Heer zei: Nu zal ik profeten temidden van de, verwekken, 3e Bk.v.d.5 Hn.I:23. 
het langarmige ras met de korte benen ras, 3e Bk.v.d.5 Hn.II:8.
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I’HUANS, in de tijd van Apollo waren de, de vleesetende mensen het eerst in staat de stem van uw 
Heer met begrip te horen, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:11.
zeer onstuimig en wild zijn de, die langs de weg in de wildernis wonen. Zij eten het vlees van mens 
en dier, 4e Bk.v.d.5 Hn.II:16.
werden geboren met het vermogen tot eeuwig leven, maar ze vermengden zich met Druks en 
brachten nakomelingen voort die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen in de hemel, 4e 
Bk.v.d.5 Hn.IV:3,4.
de, waren de stichters van Par'si'e, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:14.
de, zijn alle energie kwijtgeraakt, en zijn afhankelijk van geesten voor informatie, Osir.IX:2,3.

I’HUANS, Samati, de hoge God van de hemel, de meester van de, Gods Woord I:3; Gods Woord 
XII:1.
de eerste stammen van, in Guatama na de grote overstroming, 1e Bk.v.God XXIV:8,9.
Ik zal één ras van, op de aarde overlaten in Guatama, namelijk tot aan Kosmon, Oorl.XXI:11.

I'HUA'MAZDA, de God (Samati) die Zarathoestra inspireerde, Gods Woord II:6,7; Gods Woord 
VII:13.
wanneer Ik (Jehovih) Mijn gedachten in woorden vorm geef, zie, dan ben Ik, Goddel.II:6; Gods 
Woord XIV:4.

I'HUA'MAZDISCHE WET, de school der kennis, onderhouden door God en zijn Heren, voor het 
onderwijs aan stervelingen en engelen, Goddel.I:24 t/m 26, 29 en 30;
Gods Woord X:10.

IK BEN, de, Jehovih I:2; Seth.I:28; Arc v.Bon XV:30. Arc v.Bon XXXI:11; Kosm.IV:19,20.
Saphah, Ezra-bijbel:6 t/m 8; Saphah, Ezra-bijbel:26. Saphah, gesch.v.d.Faithists:1 t/m 5; Eskra 
XLVIII:54. Oord.XXIX:1,8; Oord.XXXIX:24.

ILLAEM, gesticht door de eerste uitzwerm van Shalam, Jeh.Kon.XX:1 t/m 5.

INCARNEREN, Jehovih zei: Was Ik zwakker geworden sinds de tijd van Mozes, dat Ik Mijzelf 
moest, om Mij door de mensen te doen begrijpen? Eskra XLVIII:57.

INDIVIDU, het dier, de gestalte, de persoon, die het, wordt genoemd, Gods Woord X:5. 
alleen Jehovih kan een, scheppen, Eskra IV:9,12,14.

INENTING of VACCINATIE, de, van levend weefsel met vergif om het tegen vergif te 
beschermen, is gebruikmaken van de strijdbijl van Satan, Kosm.VIII:15.

INGEWIJDEN, hoe kiest uw God zijn, Disc.VII:22 t/m 36.

INNEMEN, ik bracht vergif van rottend vlees en liet het u, met de adem van uw mond. U zult 
bloed ophoesten en smerig ruikend bederf, Gods Woord XVIII:22.

INQUA, Fragapatti schonk hem voor altijd aan de Goden en Heren van de aarde, Frag.XLIII:21 en 
22.
geschonken door een God van de aarde aan zijn opvolger, Cp.armij XIII:23. 
geschonken door Osiris (de valse) aan Hermes, Oorl.XXIII:4.
(Panisch), een ding in een ding, Saphah, Semoin:33.

INQUA'S, de metgezellen van Zarathoestra waren, getiteld, Gods Woord XIX:4. 
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INQUISITIE, slachtoffers van de, komen voor God's troon, Es IX:19,20; Es XII.
het leger van de, een beschermende schare van de zeven leiders (Paine, Jefferson, Adams, Franklin, 
Carroll, Hancock en Washington) van de opstand in Guatama, Es XIII:5;
Es XIII:24,25.
de engelen van de, komen bijeen voor God en de stem van Jehovih spreekt hen toe, Es XIII:34 t/m 
41.
het leger van de, gaat een tijdlang van de aarde weg, maar ze moeten terugkomen eer er 100 jaar 
voorbij zijn, om de mensen te bevrijden van de doctrines en belijdenissen van de Ouden,
Es XIII:42 t/m 47.

INSPANNING, al wie voelt dat hij geen behoefte heeft aan, groeit niet in de geest, Ben IV:19.
de Grote Geest maakt dat de mens zich inspant; door, groeit hij in wijsheid en kracht, Ah'Shong 
IV:9. 
beter is het beproevingen en, te wensen, dan gemak en genoegens, Arc v.Bon VIII:8.

INSPIRATIE, elk levend schepsel beweeg en bestuur Ik door Mijn, op hem, Insp.VII:6,7; 
Insp.VII:18,20; Insp.XII:31 t/m 35.

INSPIRATIE, komt minder door boeken, Disc.V:11.

INSTINCT, abusievelijk zo genoemd, is het vermogen om zich te richten op de positieve en 
negatieve vortexya, Kosm.IX:8; 2e Bk.v.d.1e Hn.I:18.
Ik gaf geen, aan enig schepsel onder de zon. Door Mijn tegenwoordigheid doen zij zoals zij doen, 
Insp.X:17,21.

IPSEOGEE, de plaats van, bestuurd door Hapacha, Frag.XIX:1.

ISAAH, een van de hoofdgeneraals van Te-in, Oorl.XLV:2 en opm.37 na Oorl.; Oorl.LII:5. 

ISMAËL, de zoon van Hagar, 1e Bk.v.God XI:5 t/m 18; idem:27; 1e Bk.v.God XIII:19.

ISIS, een idool (afgodsbeeld), bevolen door de valse Osiris, Oorl.XLVII:9; afb. 93 in Saphah.

ITURA (Ahura), zaait kwaad in Guatama, 1e Bk.v.God XXIV:24 t/m 26. 
God van het kwaad, bewoner van de hel, 1e Bk.v.God XXVI:1 t/m 8,13.
hij noemde zich de Verlosser, het goddeloze monster, 1e Bk.v.God XVII:33.
de naam van een van de Drieënige Verlossers voor Guatama, Eskra XXXVIII:29; Oorl.LV:2; 
Saphah, Semoin:54.

IZAÄK, de zoon van Abraham en zijn vrouw Saraï, 1e Bk.v.God XIII; 1e Bk.v.God XI:13.

J

JAAR, vanaf de ene nieuwjaarsdag tot aan de volgende zal één, worden genoemd, Insp.XIV:6.

JAFFETH, de door de Heer gegeven naam aan een van de I'hin vloten ten tijde van de grote 
overstroming, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:48.
hetgeen ook Chine'ya (China) wordt genoemd tot op vandaag, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:58. 
de grenzen van, volgens Fragapatti, Frag.VIII:2; Cp.armij V:26.
het volk van, in de tijd dat De'yus Te-in er met een leger heen stuurde om het te onderwerpen, 
Oorl.XXIV:12 t/m 15.
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het volk van, in de tijd dat Te-in het onderwierp voor zichzelf, Oorl.XLV.

JAH, de geschiedenis van zijn naam (Ha'jah) bestaat tot op vandaag onder de stervelingen, 
Seth.XIV:8.
Ook: Oorl.XVI:32; Oorl.LII:5; Saphah, Veda's:16; Eskra XLV:10.

JAPAN, hetgeen betekent: overblijfsel van het continent Pan, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:55 t/m 57; Cp.armij 
V:25.
Aph geeft opdracht dat twee schepen van de I'hins (na de Vloed) naar het noordelijke land gaan dat 
niet was verzonken, Aph VII:7,8; Goddel XVI:5; Goddel XVI:12,15,17.
was Zah-Pan in de taal van Whaga, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:55. 
de deur van, geopend in Kosmon, Oord.XXXIII:17,18. Zie 1e Bk.v.d.5 Hn.I:56.

JEHOVIH, wie kan het bereiken Hem te kennen? Jehovih I; Seth.VIII:11; Seth.XIX:26,27; Aph 
XII:6. 
Zijn teken, Zijn naam, in een cirkel van vuur, en het kruis, en het blad des levens, Seth.XIII:7; 
Jehovih I:7.
hoe zal ik Uw grootheid bevatten, O, Apol.III:12.
wie kan ertoe komen Uw wijsheid te kennen, O, Frag.XVI: 26 t/m 34; Frag.XXIV:26.
die eeuwig tegenwoordig is en zich uitstrekt buiten elke begrenzing, onze Vader, Frag.XVII:8.

JEHOVIH, het Allerhoogste dat men zich kan voorstellen, wordt, genoemd, Frag.XXIII:14; Arc 
v.Bon XXIV:24; Eskra XXVIII:3.
het Hoogste Ideaal, het Meest Volmaakte dat het verstand zich kan voorstellen - laat zodanig uw, 
zijn, Disc.VII:2.
de manifestatie van kennis in de mens is, Ben, voorin. Zijn grootheid is onbegrijpelijk, Ben IV:3.
Hij is de ziel van alle dingen; Hij spreekt tot de ziel, Arc v.Bon IX:19.
door de bloemen op het veld druk Ik Mijzelf uit in kleuren en geuren; door de leeuw en de 
mastodont druk Ik Mijzelf uit in kracht en gulzigheid, Ah'Shong IX:19; Arc v.Bon XVII:16.
is de Minst Geziene, maar Eeuwig Tegenwoordig als het wordt gevraagd, Frag.XXXIV:21. 
is  LEVEN, BEWEGING, INDIVIDU, PERSOON, Eskra IV:9 t/m 15.

JEHOVIH, wie is, waar is, hoe is Zijn gedaante? Wat is Zijn afmeting? Is Hij een persoon? Waar 
kwam Zijn naam vandaan? Saphah, M'hak:8 t/m 23.
duizenden miljoenen jaren zijn de werken van Mijn handen! Ik ga niet rond om water in wijn te 
veranderen, als een goochelaar, of te beweren de doden op te wekken! Lofspr.E-O:2.
hij die Mij niet kent, bewijst Mij niet; hij die Mij kent, kan Mij niet bewijzen. Uw Allerhoogste ben 
Ik, Arc v.Bon XII:2,3.
Hem zult u nooit zien zoals u een mens of een engel ziet, maar u kunt Hem ook elke dag zien in de 
glorie van Zijn werken, Oord.XX:20.
geen engel in de hemel is zo hoog of voldoende wijs om, te bevatten. Onderken dan, dat de twee, 
God en Jehovih, niet dezelfden zijn, Disc.I:6,14.

JEHOVIH, is gelijkwaardig aan het Allerhoogste Licht, de Al Kennis, Ben, voorin; Frag.XXIV:28; 
Saphah, Ezra-bijbel:3,10; Eskra III:2 en 3.
ga, dienen door op te heffen wie er ook beneden je staat, Thor II:28. 
alle dingen behoren aan, Arc v.Bon IX:34; Lika XXI:31.
denk eraan dat alle dingen van, zijn, Eskra XLIV:14.
alle aanbidding en heerlijkheid, Disc.I:4; is voor het begrip van al het levende, Disc.I:12. 
het plan van Zijn werken, Disc.II:6.
wijs in het zorgen voor vertroosting van de doden en de levenden, Disc.II:7. 
werd bewogen door de geest van, Disc.II:15.
ons verbinden met, Disc.II:19. verbonden zich plechtig met, Disc.II:21.
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JEHOVIH, engelen van, Disc.II:24,25; Disc.II:30. 
in de naam van, Disc.II:29.
zo verbonden wij ons met, Disc.III:2. 
want het gelijke bij het gelijke, Disc.III:3. 
de hemelen van, Disc.III:6.
is heden net zo nabij, Disc.V:10. 
de heerlijkheid van, Disc.V:16. 
ze geloven in, Disc VII:20.

JEHOVIH, (van), niets behoort aan welk mens dan ook, want alle dingen zijn, 1e Bk.v.God XII:14.
begrijpen dat zij niets bezitten, en dat alle dingen, zijn, Oord.II:31.
persoonlijk niets zullen bezitten of in eigendom hebben; want dat alle dingen, zijn, 
Oord.XXXVIII:21. 
alle dingen waren, en toevertrouwd aan de zorg van de kolonie, Jeh.Kon.(Shalam) XXIII:20.

JEZUS, ik wil naar, Es XVIII:6; Oord.I:13.
van graad één zijn er honderden miljoenen engelen die op de aarde ronddwalen en roepen: Ik wil 
naar Brahma, ik wil naar Boeddha, ik wil naar, ik wil naar Christus, Oord.IV:14.

JI'AY, een atmosferische wereld van de tweede graad van verdichting, Jehovih II:8. 
de etherische stromingen brengen, voort, Jehovih IV:2.
en dit is hetgeen, wordt genoemd, Goddel.IX:2,3. 
de aarde in, afb.30 in Kosm.
de gebieden van a'ji en, in het firmament, ondertitel bij afb.39 in Kosm. 
(Panisch) halflicht, Saphah, Semoin:57.

JI'AY-MAALSTROMEN, Ah'Shong I:2,9.

JI'AY-VELDEN, heb Ik bepaald dat de aarde gedurende 3000 jaar door, gaat, Osir.XIII:6; 
Frag.II:2.
wouden, drie miljoen mijl in doorsnee, Lika VII:8; Lika I:1; Lika I:13.
moerassen, Aph II:9; Lika I:1.

JI'NIQUIN-MOERAS, in etherea, afb.34 in Kosm. 

JI'YA, Ah'Shong VII:7; Ah'Shong IX:5.

JODEN (Israëlieten) die niemand aanbidden, geboren uit een vrouw, 1e Bk.v.God XXVII:42. 
Zie de geschiedenis van Mozes, Arc v.Bon XIII t/m XX.
oorsprong van de naam Israëlieten (Iz-Zerl. De nakomelingen van deze twee stammen werden Izere
of Israël genoemd, Saphah, Zerl), Arc v.Bon XV:30.
Zie de grondslag van de Ezra bijbel, Saphah.

JODEN, twee takken van de, de Levieten en de Oralieten, Eskra X:8 t/m 11. 
miljoenen Israëlieten vielen onder de macht van Baäl, Eskra XI:6 t/m 8.
de grote meerderheid van de, waren vereerders van de Heer en God, en ze geloofden dat de Grote 
Geest alleen maar een grote man in de hemel was, Eskra XVII:5,6 en 12.
Looeamong matigt zich aan degene te zijn die de wonderen voor de Israëlieten bewerkte, en hij 
inspireert Ezra om bewijzen voor zijn werk bijeen te brengen, Eskra XLI:27 t/m 31.
ten tijde van Joshu, Eskra XLIV:29 t/m 34.
op het Concilie van Nicea werden velen die het uiterlijk van, bezaten, over het geheel geweigerd, 
Eskra XLVIII:28.
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Gods boodschap tot de, Oord.V; ook Eskra XX:10; Eskra XLVIII:18; Es XX:35.

JONGEREN, de, zijn uw engelen die u door de Schepper zijn gegeven, en jullie zijn hun Goden, 
Eskra XXVI:6.
de, werden in scholen onderwezen over de kennis van zon, maan en sterren, en over alle dingen die 
op de aarde zijn en in de wateren daarvan (43.000 voor Kosmon), 16 Cycl.I:21.
ik (God) werk niet zozeer om de volwassenen te bekeren, maar voor het voorbereiden van de geest 
van de, Oord.XXXVIII:2.
het nieuwe bouwwerk zal van de, zijn, en niet van de volwassenen, Oord.XXXVIII:9,12; 
Oord.XXVIII:7.

JOSHU, een i-e-su uit Nazareth, Saphah, Ezra bijbel:49 t/m 53.
een erfgenaam voor de stem van Jehovih, verwekt door de loo'is op bevel van God, Eskra XLII:11 
t/m 17.
Mozes en Elia gaan naar hem toe, en hij ziet hen, Eskra XLIII:12 t/m 14. 
zijn doctrines en zijn sterven, Eskra XLIV.

JOSS, door Anuhasaj aangenomen naam om door het volk van Jaffeth te aanbidden, Oorl.XXIV:1. 
Zie ook opm. 16 na Oorl.
naderhand door Te-in aangenomen naam, Oorl.XXXVII:7; Lika VIII:13; Saphah, Semoin:89. 

JUDAS of ZOO'DAS, Zarathoestra door, verraden, Gods Woord XXVII:9 t/m 13.
Zie ook: opm.48 na Gods Woord.
kwam om het leven in de kamer in de muur, Gods Woord XXIX:12. 
de leeuwen aten het lichaam van, op, Gods Woord XXIX:17,18.

JUK, de mens zal niet langer onder het, en in het gareel worden voortgedreven, Oord.XXXV:22.

K

KAAPSTANDER, gebruikt bij de bouw van de grote piramide, Oorl.XLIX:9, 11 t/m 13. 
het vinden van de kracht van de, voordat hij gemaakt wordt, Oorl.VII:10.

KABALACTES (een voormalige Heer van Jehovih), Drie-enige God van Vind'yu en haar hemelen,
neemt de tijd en legt een veilige grondslag, Eskra XXII.
die het land Vind'yu had geruïneerd, zei: Nu zal ik het puin opruimen en mijn eeuwige gebouw op 
de aarde oprichten, Eskra XXII:20 t/m 22.
herschrijft de heilige boeken, en de manier waarop, Eskra XXII:29 t/m 43. 
het aantal mensen dat, had wernietigd, Eskra XXII:44.
vijf van zijn ondergoden komen in opstand, Eskra XXXIX:10 t/m 17. 
neemt voor zichzelf de naam Boeddha aan, Eskra XXXIX:18,19 en 25.

KABALACTES, geeft Yima bevel om hem als de Boeddha op aarde te vestigen, en dat hij Sakaya 
was, en dat Sakaya was en is de Boeddha, zoon van de Drie-eenheid, zoon van de Heilige Geest, 
Eskra XXXIX:20 t/m 28.
Boeddha (de valse) besluit tot de vernietiging van alle boeken en tabletten in het land Vin'dyu, 
Eskra XL:29 t/m 32.
krijgt de meeste boeddhisten te pakken als zij sterven, LI:20.
zijn hemelse plaats in de grootste opschudding bij het verschijnen van de airavagna van 
Litabakathrava, Es IV.
stuurt een pijlschip om te vernemen wat deze brutale God wil, Es IV:11 t/m 14. 
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in de hel geworpen, door God uit de hel verlost en door Jehovih geoordeeld, Es XV, XVI, XVII.

KAÏN, Oorl.XXIX:21 t/m 29; Eskra XLVII:8.
Zie onder Druk.

KANALEN, en de aanleg ervan, 1e Bk.v.God XXV:9,11 en 12; Oorl.XLVI:20.

KANNIBALEN, de Parsi'e'ers werden, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:18; 4e Bk.v.d.5 Hn.II:16; 4e Bk.v.d.5 
Hn.III:14; 16 Cycl.III:16.
zij die in de strijd gedood zijn worden in stukken gehakt en in vaten met zout gestopt, 
Goddel.XIII:12.
iemand die dingen ophoopt en als eigendommen houdt, is als een, Arc v.Bon XXV:18.

KASTEN (standen) drie, I'hins, I’huans en Druks, Gods Woord XII:1,2. 
duizend, schiep ik (God) onder de Ihuans, Gods Woord XII:3.
de uitwerking van a'ji op de, Goddel.XIII:16; Goddel.XIV:1.
zeven heb ik (God) voor mijn uitverkorenen geschapen, 1e Bk.v.God V:13,14. 
Sakaya's volk zwoer tegen de, Eskra XXX:21.
in het Kosmon Tijdperk zullen er geen, bestaan temidden van Mijn volk, Es XX:34.

KA'YU (Confucius), voorbereiding door God voor de geboorte van, Eskra XIV. 
Zie ook: opm.2 na Eskra.
naam van de vader en moeder van, Eskra XXXI:1, 2.
en zijn discipelen mogen niet weten dat zij werktuigen zijn in Gods handen, Eskra XXXII:3 t/m 5.
zijn tweeënzeventig discipelen kwamen bij hem vanuit de twaalf provincies van Chine'ya, Eskra 
XXXII:6 t/m 10.
God sprak zodanig via, dat niemand zou weten dat hij het was die sprak, Eskra XXXIII:3.

KA'YU, zijn werk, door al datgene uit het verleden te kiezen dat het beste was, en het geheel om te 
vormen, Eskra XXXIII:6.
besluit om de boeken van het keizerrijk samen te vatten, Eskra XXXIII:7 t/m 30. 
verklaart de fundamentele leerstellingen, Eskra XXXIV, XXXV.

KA'YU, geboren om uit dit alles een keuze te maken die allen willen aanvaarden, Eskra XXXVI:2.
verdeelt het werk onder zijn tweeënzeventig discipelen, Eskra XXXVI:7 t/m 13.
vervaardigt twintig boeken die het overzicht bevatten van meer dan 18.000 boeken; geen mens op 
de hele wereld had ooit ook maar een tiende deel van zo'n prestatie van kennis tot stand gebracht, 
Eskra XXXVI:12.
spreekt zijn discipelen toe voordat zij vertrekken en geeft hen zijn doctrines, Eskra XXXVI:13 t/m 
70.

KA'YU, heeft twee soorten mensen gevonden, Eskra XXXVI:24. 
opsomming van zijn boeken, Eskra XXXVII.
de inspiratie van, was van God bij volmacht, en niet persoonlijk. Waardoor hij, in vele gevallen, 
dingen op eigen gezag deed en enige blunders beging, Eskra XXXVII:37.

KENNEN, elkaar, hoe zullen we, of we bij de hemel of bij de aarde behoren? Tracht uzelf te 
kennen; u bent niet uw buurmans hoeder, Gods Woord XXX:6.

KENNIS, het belangrijkste van alle, is te leren hoe op de beste manier te leven opdat we hier en 
hiernamaals gelukkig kunnen zijn. Er is geen andere, die zo belangrijk is als deze, Jeh.Kon.VIII:10.

KENNIS (geleerdheid), hoe alle, kan worden verkregen, 2e Bk.v.d.1e Hn.I:20.
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u zult ervoor zorgen dat de stervelingen alle spiritualiteit opzij zetten, en hen al de stoffelijke, doen 
najagen, Osir.XI.
er zijn twee wegen van, voor u; de een is door de ziel der dingen, en de ander door de rede, 
Frag.XVI:16.
alle, die eeuwigdurend dient te zijn moet objectief worden verkregen, Lika VI:10,11.
al wie niet voorziet in een filosofie voor het eindeloos verwerven van, damt de stromende wateren 
af die Ik heb geschapen, Goddel.XII:3; Goddel.I:19.

KENNIS (geleerdheid), grote, is overal rondom; dit de mens te laten bemerken is het werk van 
God. Jehovih zei: Ik ben, kom naar Mij toe, Ben I:11 t/m 14; Lika IV:9; Eskra XLVI:8.
het totaal van alle menselijke, is slechts het vermogen van de mens om Mijn Licht waar te nemen, 
Insp.II:10.
aangezien geen mens, voor een ander kan verwerven, moet u zich ontdoen van hetgeen u ook maar 
in de weg staat, Disc.XIV:2.

KIESHEID, speciaal met woorden. Denk goed na en spreek dan pas. Zonder, is de mens als een 
verwarde draad, Arc v.Bon XI:15.

KIND, beter is het te werken met een minderjarig, tot het zijn volwassenheid heeft bereikt, door 
goed onderwijs, dan zich in te spannen met een aantal verwaande volwassenen, en te falen om er 
één te verlossen, Ah'Shong IV:6.
zij, bij wie een, is geboren, Lofspr.Spe:1.

KINDEREN, zodanig is de regel die geldt voor alle, die op de aarde worden verwekt, Oorl.XXI:4. 
de drie, van de Arc van Noe, 4e Bk.v.d.5 Hn.II:18,20.
Mijn mensen zijn de, in deze era, Jeh.Kon.I:14; Frag.XII:9.
in sommige landen krijgen de, slaag als ze huilen, Jeh.Kon.VII:21; Disc.II:13.

KINDSHEID, sterven in hun, zij hebben geen stoffelijk leven doorgemaakt, Jehovih VI:14 t/m 19.
ze sterven in, hun kennis is onvolledig, Jehovih VII:20,21; Frag.XV:10 en opm.6 na Gods Woord.
O gij die stierf in de, hoe kunt ge leren over stoffelijke dingen? Seth.III; Frag.XXI:5. 
een subjectieve hemel voor hen die sterven in de, Lika XXIV:3 t/m 9.
stierven in de, en hadden niet geproefd van de vruchten van de Boom des Levens, Saphah, 
Biene:14.
de helft van de mensen die op de wereld worden geboren, sterft in de, Oord.XXXII:6 t/m 8; 
Insp.XII:29.

KLAAGZANGEN (liederen) van de engelen die de aarde bevolkten, Seth.IV:5 t/m 30. 
voor de stammen die verloren waren, 4e Bk.v.d.5 Hn.III:10.

KLAGEN, over het verlies van mijn aardse Goden zal ik niet, noch over gevangenschap of hard 
werk, noch over ziekte of dood, Saphah, Hi'dang:32; Lika XVIII:26.

KLANKEN en muziek, drie primaire klanken, Kosm.IX:1 t/m 6. Zie hoofdstuk over de 
Elementaire Ziel, Goddel.IV:9 t/m 15.

KLEDING, welke soort, ook de minste gedachte aan seks oproept is de meest eerbare, 
Jeh.Kon.VIII:13.

KLEUREN, Eolin toonde zichzelf in drie, geel, blauw en rood, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:5. 
de drie primaire, het teken van Jehovih's naam, Sue II:12.
goudgeel, de heilige, Frag.XV:4.
hoe alle soorten, teweeggebracht worden, Kosm.V:1 t/m 6.
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zijn geen substanties, maar uitingen van stromen vortexya, Kosm.IX:2.

KLEUR VAN DE MENSEN, overeenkomstig hun verschillende plaatsen en het licht op se'mu, 
Jehovih V:8.
overeenkomstig de vortex-lichten, Kosm.V:11 t/m 13. KLOPGELUIDEN, Oorl.VII:6; Kosm.XI:12.

KNOOP, zie hel.

KOE, negatief te zijn is als een koe, Gods Woord X:6,7; Osir.XII:1 en opm. 4 na 5e Bk.v.d.5 Hn.
(Panisch) ontvankelijkheid, Saphah, Semoin:70; Saphah, Veda's:20.

KOEIEN, de zeer geleerde mens heeft tralies opgericht om de, op een afstand te houden. Wijs 
zijnde in hun eigenwaan, willen zij niet ontvangen, Saphah, Semoin:70.

KOLEN, de vorming van, Jehovih V:6; Kosm.VIII:4; ondertitel afb.79 in Kosm.; Insp.VI:15.

KOMETEN, zijn atmosferische werelden die licht bezitten, Jehovih II:8,9. 
een, kwam binnen de aardse vortex, Goddel.XVII:2.
Zie ook: Lika I:23; Lika VII:4; Kosm.VI:4; Kosm.II:5 t/m 15; Kosm.II:25.

KOMPAS (ook passer), 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2; Oorl.XLIX:15; Saphah, Semoin:32; Eskra LV:2.

KONING, de zwakste, is hij die de meeste soldaten heeft, en de sterkste natie heeft er geen nodig, 
Osir.III:8.

KONING EN KONINGIN, hebben niet de engelen duizenden jaren lang getuigd dat de, zichzelf 
met ketenen bonden om in de hel te wonen? Maar zij willen niet luisteren,
Lika XVIII:31; Lika XIX:19.

KONINGEN EN KEIZERS, stervelingen die verheven zijn om over stervelingen te heersen, 
zullen, worden genoemd. Zo zullen, de zonen van God worden genoemd, Jehovih VII:34;
1e Bk.v.d.5 Hn.I:3; Goddel.I:2 t/m 6.

KONINGIN VAN DE HONINGBIJ, door de verandering van de cel wordt ze tot koningin, 
Jehovih IV:20.

KONINKRIJK, als een, zijn eigen leden niet kan vasthouden, wordt het afvallig van Mij, 
Frag.XXXII:6.

KONINKRIJKEN, Mijn, bestaan niet door geweld of oorlog, maar door de vrijheid voor iedere 
ziel, Oorl.LIII:10.

KOORDEN van licht naar elke persoon in de Tempel van Jehovih maakten elk gesproken woord 
voor allen duidelijk, Frag.XXVI:12; Aph III:19; Sue VII:14; Frag.XI:1; Cp.armij XII:4.

KOPEN noch verkopen, zal er in deze families zijn, Eskra XXV:18; Jeh.Kon.XXIII:21; 
Jeh.Kon.III:11.

KOPER, zacht te maken als deeg en hard als vuursteen, 1e Bk.v.God XXV:12,13; Frag.XL:2,3 en 
4; 3e Bk.v.d.5 Hn.I:6 t/m 8.

KOSMON, een hemels koninkrijk boven Noord-Guatama, gesticht door Cpenta-armij, Cp.armij 
V:32.
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KOSMON DAG, Insp.XVIII.

KOSMON, Dageraad van, engelen mogen met de stervelingen spreken, Es XIX. 

KOSMON TIJDPERK (era), het begin van, Oah.:26.
zodra de bewoning van de aarde voltooid zal zijn, Jehovih VIII:14.
als zij Mijn naam naar de westkust van Guatama hebben gebracht, Lika IV:13.
de Faithists van Egupt zullen rond de aarde trekken en dit voltooien tegen de tijd van, Lika X:4.
om het, voor te bereiden wens Ik niet een paar, maar duizenden miljoenen in de hemel en op aarde, 
om diegenen te inspireren die in duisternis leven, Lika XIX:17; Ben, voorin.

KOSMON TIJDPERK, het jaar dat men rond de hele aarde is gegaan, zal het begin zijn van het, 
Es II:25,26.
waarom dit het, wordt genoemd, Es XX:37; ondertitel afb.95 in Es.

KOUD, zo, dat de stervelingen het misschien niet kunnen meten, Kosm.III:4. 
het gebied met de grootste koude, Kosm.III:29.

KRISTE, de door de valse God Looeamong aangenomen naam, hetgeen de Ahamische uitdrukking
is voor Al Kennis, Eskra XLVI:8; Eskra XLVII:3.
Zie Eskra XLVI t/m XLVIII; Es XVIII.
zei: Denk niet dat ik kom om vrede te brengen op de aarde; ik kom niet om vrede te brengen, maar 
het zwaard, Jeh.Kon.III:52 t/m 58; Eskra XLVII:30 t/m 37; Oord.III:15; Oord.IV:14.
Zie onder Christus.

KRISTES (Christussen), in deze tijd zijn er in de lagere hemelen miljoenen valse, Oord.XX:17.

KRISTE'YANS (Christenen), stammen van strijders onder de stervelingen die door Thoth op de 
been zijn gebracht, op bevel van Looeamong, en ertoe gebracht om zich, te noemen,
Eskra XLVII:5 tlm 8.

KRITISEREN, nooit meer zal ik mijn broeders, noch mijn buren, want zij zijn van U, O Jehovih, 
Sue V:41; Lika XII:47; Jeh.Kon.V:26.
ik wil geen enkele persoon, noch hem berispen of op hem vitten, Disc,IX:10.

KROON, Sethantes maakt een, voor Ha'jah, Seth.V:26,27; Ah'Shong VIII:17 t/m 20; Aph 
VIII:21,22; Apol.IX:12,13; Frag.XXIV:44,45; Frag.XLI:32.

KRUISVAARDERS, geïnspireerd door Looeamong; Eskra LIV:10.

KUSSEN (van het Boek), I'hua'Mazda boog zich omlaag, kuste het boek en zei: Dit is mijn heilige 
boek. Zarathoestra kuste het boek, Gods Woord XII:6,7.

KWAAD, is het kwade,? Gods Woord IX:17 t/m 20; Gods Woord XXVI:3,4.
noem niet ieder mens slecht; maar noem hem een onrijpe vrucht, Saphah, Biene:2. 
te zoeken in plaats van goed, Frag.XXIV:17.
te trachten geen, te vinden in anderen, niet te klagen over het, dat anderen mij berokkenen; geen, te 
spreken tegen iets dat U hebt geschapen, Lika XVIII:26.
geen, op te merken in welke man, vrouw of welk kind dan ook, anders dan door hun geboorte en 
omgeving, Saphah, Hi'dang:41.
als een mens, doet, schiet het wortel in hem en het zal met zijn geest meegaan, zelfs in de volgende 
wereld, Saphah, M'hak:1.
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KWADRAAT, vier Dan'ha zullen één, genoemd worden, omdat dit het totaal bedraagt van één 
dichtheid, hetgeen 12.000 aardse jaren is, Ah'Shong II:6.
Zie ook afb. Oahspe tijden en seizoenen in Commentaar.

KWART OPSTIJGINGEN, het begin van de, van Bruiden en Bruidegoms, Oorl.I:2; Cp.armij 
XI:5.

L

LAAGSTAANDE, het, genoegen om in een stad of vlakbij een plaats van vuiligheid te wonen als 
dat gezellig is, liever dan naar een plaats van afzondering te gaan, waar vooruitgang mogelijk is, 
Cp.armij VII:19.

LAM, Zarathoestra werd het, van God genoemd, Gods Woord III:14.
het, van uw God (Dyaus). En hij zal Capilya worden genoemd, het, des hemels, Arc v.Bon III:2.
in Egupt is het, van Jehovih dood, Arc v.Bon XVI:13. Sed (Panisch), het teken Ariës, een, Saphah, 
Semoin:50.

LAM DES VREDES, Christus is het, Saphah, M'hak:87.
zeg deze heidenen dat jullie de volgelingen zijn van het, Es XIV:6.

LAND, niemand in persoon bezit, behalve dat wat hij bebouwt, en dan alleen maar door schenking 
van de gemeenschap waarin hij woont, en alleen maar gedurende zijn leven, waarna het teruggaat 
naar de gemeenschap, Arc v.Bon X:7.
meer, bezitten dan men kan bewerken is zondigen tegen degenen die niets hebben, Arc v.Bon VII:4.

LANDERIJEN, vanwege hun godsdienst hadden zij geen eigendommen, noch huizen, noch, noch 
vee, noch lastdieren, Gods Woord XVI:4.
maar wat alle andere, betreft, noch kopen, noch verkopen, 1e Bk.v.God XII:23,24.

LEDER, de Heer onderwees de herderkoningen hoe ze, moesten maken, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:24; 5e 
Bk.v.d.5 Hn.VII:2.

LEIDER, maak mij tot een, laat mij het hoofd zijn, Disc.IV:10,11; Apol.VII:8; Lika XVIII:31; 
Oord.XXV:8.
waarom werd dit niet eerder geprobeerd? Een volk zonder een, Jeh.Kon.XI:12.

LEIDER (grote aanvoerder), in Kosmon zal Ik geen grote, verwekken; Mijn licht zal op duizenden 
en duizenden schijnen, Es II:21; Oord.XXV:16.
de naam Mozes betekent: een, Arc v.Bon XV:8. 
Zie ook: opm. 11na Arc v.Bon; Arc v.Bon XV:48.

LEIDERS, vele, heb Ik voor de aarde en haar hemelen geschapen; maar niet één heb Ik geschapen 
met de macht om van zichzelf een, te maken, Lika XIX:12.
als alle, dood zouden zijn, zou het volk van zichzelf niet zo erg slecht zijn, Eskra XXXVI:35. 
noch zullen er, of heersers zijn in het Koninkrijk van de Vader, Oord.XXXV:2; Oord.I:29.

LENGTE, een, was de gemiddelde, van een man nadat er duizend mannen waren bekeken, 
Oorl.XLIX:15; Oorl.LV:4.
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LENS, Es VII:1t/m 20; Insp.II:14.

LEONIDAS, de Argosiër en een miljard van zijn engelen door God naar de aarde gezonden om de 
slaven van Guatama te bevrijden, Es XX:4.
Zie onder Xerxes en Leonidas.

LEOTONAS, dochter van Farao en zuster en moeder voor Mozes, Arc v.Bon XV:11,12. 

LEREN, met de mond, 1e Bk.v.God IV:14; 1e Bk.v.God XX:24; 5e Bk.v.d.5 Hn.III:7.

LEUGENAARS, er zijn mensen die veel goed doen voor anderen en daarbij talentvol zijn, maar 
grote, zijn, Oord.XI:12 t/m 14.

LEVEN, zeg mij, O mijn Schepper, waar kwam het, vandaan, Jehovih V:3,13 en 14; Jehovih I:4; 
Gods Woord IX:6.
ook zal geen enkele man of vrouw in de gerechtshoven begenadigd worden, die het leven heilig 
acht van een koe, of een paard, of een hond of welk ander dier dan ook op het oppervlak van de 
aarde, of in de wateren, of in de lucht boven de aarde, 1e Bk.v.God II:26, 28;
Gods Woord IV:7.

LEVEN, Hi Seiang vertelt aan Po wat, is: Het is slechts een opbruising die komt en gaat, en verder 
niets, 1e Bk.v.God III:25; Lika IX:5.
in de tijd dat Ik het, op de aarde schiep, bracht Ik de aarde in hyarti (nebula), gedurende duizend 
jaar, Ben V:1,2.
het, is ondoorgrondelijk voor de mens, Kosm.IV:18 t/m 20.
niemand, zelfs niet de hoogst verheven engelen, kan, scheppen, Eskra IV:14. 
berust alleen bij Jehovih; het is van Hem, Eskra XXVI:35.
i'yi (Panisch), de oorsprong van het, wie weet het? Saphah, Biene:14.

LEVENDE, het, overeenkomstig de verschillende structuur van het, zo uit zich Mijn inspiratie door
hen. Overeenkomstig hun organische structuur, Insp.VI:3,7; Ah'Shong IX:19.

LEVIETEN, d.w.z. onvolmaakt vlees, Arc v.Bon XVIII:30,31.
maar opdat de, mij goedgezind zullen zijn, laat hen de Here hun God vereren, Saphah, Biene:22.

LEVIETEN, d.w.z. aanhangers en onvolmaakt van vlees en geest, Eskra X:8,9.
Mozes, die op het punt stond de geest te geven, zei: Ik voel een doorn in mijn vlees steken, en ik 
weet dat het de, zijn, Saphah, Biene:22.

LEVITISCHE WETTEN, geschreven door Mozes, Arc v.Bon XX:13.

LICHAAM EN BLOED, eet ervan, want het is het, van Ormazd zelf, onze Vader in de hemel, Gods 
Woord XIII:11.

LICHT, ondertitel bij afb.41 in Kosm.; afb. 45 in Kosm.
is een toestand van dingen in de meester-vortex, Kosm.I:34. 
is polariteit van stoffelijke naaldjes in oplossing, Kosm.I:35.
komt niet van de zon. Er bestaat niet zoiets als het reizen van het, in feite, Kosm.VI:1; Kosm.I:35. 
is een manifestatie van vortex-energie, Kosm.II:26.
de manier van ontstaan, Kosm.III; Arc v.Bon X:28; Lika XXII:15; Disc.VI.
het is een misvatting om te zeggen: een golf, of afgebogen straal, Kosm.V:1,2; Disc.VIII:5 t/m 11.
hem te bemoedigen tot kracht en geluk - dat zal, worden genoemd, Disc.VI:6; Disc.VI:3 t/m 10.
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LIEFDADIGHEID, wat is de bespotter van naastenliefde meer dan zij die weggeven aan hen die 
zichzelf kunnen helpen, maar het niet willen, Ah'Shong IV:6.
met, alleen kunt u de mens niet verheffen, Seth.III:29. De'yus' opmerkingen over, Oorl.XXXI:23.
Sakaya spreekt erover, Eskra XXVI:8 t/m 20.
God oordeelt, en toont ook hoe te handelen, Oord.XXVII,XXVIII.
laat uw, de zieken en hulpelozen gelden. Alle, neigt ertoe het zelfrespect van de ontvanger te 
verminderen en plaatst hem lager in de graden in de hemel, Oord.VIII:24 t/m 27; Jeh. Kon.XX:10, 
11.

LIEFDE, denk na over deze belangrijke aangelegenheid: de groei van de, Apol.VIII:1,2. 
Osiris en Ahura spreken over, Oorl.XLIV:7.
Capilya spreekt over, Arc v.Bon XI:14; Lika XVIII:25.
gij zult uw buurman liefhebben als uzelf (Joshu), Eskra XLIV:8; 2e Bk.v.d.1e Hn.I:8. 
God spreekt over, Disc.XII.
(Panisch) ope. Door, alleen beweegt zich elk mens; zelfs in boosheid beweegt hij zlch niet anders 
dan door de, die hem bevredigt (Abraham). De mens zou niet geven, indien hij het niet met, deed 
(Confucius), Saphah, Biene:16.

LIEFHEBBERIJ, hij die een nieuw koninkrijk wil beginnen is wijs als hij niemand kiest die een, 
van zichzelf heeft, Frag.XXXII:8.

LIKA, een Nirvanische hoofdman die werd geboren op de stoffelijke ster Atos en 125.000 jaar 
geleden naar etherea werd verheven, Lika I:8,9.
Jehovih vertelt, van het verwekken van Capilya, Chine en Mozes en wat er op de aarde door hen 
moet worden gedaan, Lika IV:11 t/m 13.
strijkt met zijn airavagna en zijn achthonderd miljoen neer op het plateau Theovrahkistan en sticht 
er zijn koninkrijk, Lika VIII:1 t/m 4.

LIKA, door Jehovih opgedragen om de vier ware Goden naar zijn hoofdstad Yogannaqactra te 
brengen, Lika VIII:9 t/m 12.
de stem vertelt hem dat de komende 7000 jaar alle eerbiedwaardige namen bij de Eeuwig 
Tegenwoordige behoren, Lika VIII:15 t/m 17.
geeft nieuwe namen aan de vijf ware Goden en wijst aan ieder van hen zijn werk toe, met Capilya, 
Chine, Mozes en de Faithists, Lika IX:8 t/m X:7.
verricht zijn benoemingen voor de gebieden van de aarde tijdens de dageraad, Lika XI:2.
Jehovih draagt hem op om honderd vijfenzeventig miljoen van zijn scharen te sturen om alle hellen 
te verlossen, Lika XI:11 t/m 13.

LIKA, stelt voor de aarde en haar hemelen te onderzoeken, Lika XIII:1 t/m 7.
zijn verslagen tonen aan dat er in die tijd eenennegentig miljard engelen in de hel waren, Lika 
XIV:3 t/m 7.
geeft een nieuwe graad aan de hemelen, Lika XIV:8 t/m 11.
bemerkt dat er honderd vijfentwintig miljard engelen zijn die geen kennis of geloof in een hogere 
hemel bezitten, Lika XIV:21.
ontvangt Osiris en Te-in en Sudga bij zich voor het oordeel, Lika XVIII:11,12.
spreekt ten tijde van hun oordeel, want de stem van Jehovih is op hem, Lika XIX:12 t/m 23. 
Jehovih geeft hem de opdracht om alle engelen beneden de eerste verrijzenis van de aarde weg te 
halen, en het volbrengen van deze opdracht, Lika XX t/m XXIII.

LIKA gaat opnieuw rond de aarde en haar hemelen en vestigt de subjectieve hemel van Yaton'te 
nog doeltreffender, Lika XXIV:1 t/m 10.
gaat naar de aarde en brengt Chine naar Yogannaqactra, Lika XXV:1 t/m 10.
vraagt naar de Godin Lissa; zij komt en brengt hem en zijn scharen en vierenzestig miljard Bruiden 
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en Bruidegoms naar etherea, Lika XXVI.

LISTIËRS, de stammen van, woonden in het Woud van de Geiten, Gods Woord III:13.

betitelden zichzelf als 'Herderkoningen', Gods Woord VI:5.
de Zarathoestriërs waren bevriend met de, de wilde mensen, Gods Woord XXVII:5,6. 
de, die manden en sieraden maakten in de bossen, 1e Bk.v.God VIII: 10,12.
en hieruit kwam een volk voort, geheten, dat hoofdzakelijk in de wouden leefde en naakt liep, 
Oorl.XXI:2 t/m 4.

LISTIËRS, de, handhaafden de vijfde rite in de verrijzenis, Oorl.XXI:10. 
de, van Jaffeth niet aan Te-in onderworpen, Oorl.XLV:5.

LITABAKATHRAVA, Oriaanse hoofdman van 240.000 jaar, biedt aan de tien miljoen etheriërs, 
die gedurende 400 jaar vrijwillig dienst wilden doen, naar de aarde te brengen,
Es III:4.
zegt: Ik heb vele stoffelijke werelden in het Kosmon Tijdperk zien aankomen, Es VIII:13 t/m 21.
een groot stralend licht trekt zich samen boven zijn hoofd, en een stem spreekt uit het licht, Es 
VIII:22 t/m 35.
zijn schip stijgt omhoog, en de vuurschepen van de vier valse Goden komen in Paradijs aan, Es 
IX:1.

LOOEAMONG, die een Heer van Jehovih was geweest en hoog in de graden stond, wordt één van
de Drie-enigen, met een hoofdstad Hapsendi, boven Egupt, en elk van de drie neemt de titel: "Zoon 
van de Heilige Geest" aan, Eskra XIII:9,10.
en de valse Goden die hij omverwierp, Eskra XX:6 t/m 15.
zei, na de val van Ashtaroth: Vervolgens zal Baäl vallen, Eskra XXI:13.
zei: Totdat ik Baäl ook in de hel heb geworpen, zal ik niet ophouden met de slachting van menselijk
bloed, Eskra XLI:4.
zei: Ik kom niet om de vrede te brengen, maar de oorlog! Ik kom om natie tegen natie op te zetten, 
man tegen man. Omwille van de gerechtigheid zal ik de aarde reinigen met menselijk bloed, Eskra 
XLI:9.

LOOEAMONG aanschouwde met angst en beven zijn geduchte vijand Baäl en verzoekt Boeddha 
(Kabalactes) om hulp, Eskra XLI:15 t/m 20.
genoodzaakt om toe te stemmen in Boeddha's eis om Egupt aan hem af te staan, of zijn koninkrijk 
te laten vernietigen door Baäl, Eskra XLI:21,22.
drijft Baäl op de vlucht met deze extra strijdkrachten, maar kan hem niet gevangennemen of 
kleinkrijgen, Eskra XLI:23 t/m 25.
besluit voor zichzelf de namen Heer en God aan te nemen, Eskra XLI:26 t/m 33.
is verbijsterd door de listigheid en wijsheid van Baäl, en hij vecht niet langer voor de 
Drievuldigheid of de Heilige Geest, maar om zijn hemelse koninkrijk te redden en uit de hel te 
blijven, Eskra XLV:3,5. 
ontvangt een boodschap van Thoth, die gelast wordt naar de Heilige Raad in Hapsendi te komen, 
Eskra XLV:8 t/m 13.
er ontstaat tumult in de Raad van, en hij jaagt ze zijn paleis uit opdat hij de gelegenheid krijgt om 
bij zichzelf te overleggen, Eskra XLV:14 t/m 20.
Satan spreekt tot, de Drie-enige, Eskra XLVI.

LOOEAMONG laat in de hemel en op aarde verkondigen dat hij de Kriste is, hetgeen de 
Ahamische uitdrukking is voor Al Kennis, en zodoende wordt hij een valse God,
Eskra XLVII:3,4.
groot succes begeleidt de oorlogen van, Eskra XLVII:9.
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neemt bijna al de valse Goden en Heren gevangen en maakt een einde aan de orakelhuizen, Eskra 
XLVII:10 t/m 14.
betreurt de oorlogen en ook zijn eigen leerstellingen, Eskra XLVII:15 t/m 27.

LOOEAMONG vraagt: Moeten deze dingen altijd maar doorgaan? Bij wie moet ik navraag doen 
Eskra XLVII:28.
besluit om naar zichzelf te kijken. Voortaan ga ik niet omlaag naar de aarde om vrede te brengen, 
maar het zwaard, en ik zal iemands huisgenoten tot zijn vijanden maken, Eskra XLVII:29 t/m 38.
zijn opperste strijdgod, Thoth, zei: Uw volgelingen hebben geen koning of koningin op aarde om 
hen te beschermen, Eskra XLVIII:1 t/m 9.
besluit een sterfelijke keizer te hebben, Eskra XLVIII:10 t/m 13.
en zijn engelscharen verschijnen in de hemel boven het leger van Hatuas, zodat alle soldaten hen 
zien, Eskra XLVIII:14.
laat Hatuas (Constantijn), in het uitspansel, een kruis zien waarop in letters van bloed staat 
geschreven: Il Kriste, maar geen van de aanwezigen kan het opschrift lezen, Eskra XLVIII:15,16.
neemt Baäl gevangen, door middel van Gabriël (Thoth), en al de valse Goden in al de gewesten, 
heinde en ver, en werpt ze in de hel, Eskra XLVIII:21t/m 23.
inspireert Hatuas om een concilie van wijze mannen bijeen te roepen teneinde één religie tot stand 
te brengen, Eskra XLVIII:26.

LOOEAMONG inspireert Hatuas door middel van Thoth om het concilie het boek der boeken te 
laten samenstellen, (zie Eskra XLVIII:38) Eskra XLVIII:30 t/m 35.
inspireert hen om een God te kiezen, Eskra XLVIII:36 t/m 41.
regelt het zo, dat Kriste (hijzelf) tot God en Heer van alle naties van de aarde wordt uitgeroepen, 
Eskra XLVIII:42 t/m 46.
de Heilige Geest was zijn werk, Eskra XLVIII:52 t/m 56.
verrijkt nu zijn hemelse koninkrijk en maakt zich zo goed als ongenaakbaar, Eskra XLIX:1 t/m 5.
verwoest de bibliotheek van Alexandrië en de staatsarchieven en bibliotheken van Heleste en 
Arabin'ya, Eskra L:21,22.
verklaart de oorlog in de hemel aan Gabriël, Eskra L:24.

LOOEAMONG, Thoth, Ennochissa en Kabalactes besluiten, na nog eens 500 jaar strijd, de aarde 
en de daarbij behorende hemelen onder elkaar te verdelen, Eskra LI:1 t/m 3.
en de drie andere Goden verfraaien nu hun hemelse koninkrijken, Eskra LI:4 t/m 18. 
(Kriste) krijgt de meeste Kriste'yans (christenen) van de aarde als zij overlijden, Eskra LI:21.
Gods voorspelling over,: U zult de hele aarde veroveren en een spoor van menselijk bloed er 
omheen trekken. En daarna zult u gehaat worden boven alle andere valse Goden die er ooit zijn 
geweest. En het laatst van allemaal zult u vallen, en uw hemelse koninkrijk met u, Eskra 
LVII:18,19.
zijn hemelse koninkrijk in opschudding bij het verschijnen van de airavagna van Litabakathrava, Es
VII.
stuurt een vuurschip naar Paradijs om de bedoelingen en wensen van deze God te weten te komen, 
Es VII:8,9.
zijn kapitein van het vuurschip ontdekt Gods plan voor de verlossing van de wereld, Es IX:6 t/m 8.
laat Colombo in de gevangenis zetten, Es IX:9 t/m 12.

LOOEAMONG inspireert de pausen om de stervelingen wegens ketterij te laten geselen en ter 
dood te brengen, Es IX:19,20.
mensen die zich protestanten noemen komen in opstand tegen zijn pausen en kardinalen, Es IX:21.
zijn engelen beïnvloeden de kolonisten in Guatama om de Quakers te villen en te verbranden, 
omwille van Christus, Es X:9 t/m 14.

LOOEAMONG stookt de koloniën tot oorlog op, Es XIII:22.
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inspireert tot de oprichting van de Oost-Indische Compagnie, Es XIV:5 t/m 9. 
leidt zijn sterfelijke afgezanten naar Chine'ya, Es XIV:10 t/m 12.
vernietigt de Algonquins, Es XIV:13,14.
wordt in de hel geworpen, verlost door God en geoordeeld door Jehovih, Es XV, XVI en XVII.

LOO'IS, hun dienst en werk, Ah'Shong IX:20,21; Seth.XVII.
meesters der geslachten, engelen die in rang boven beschermengelen staan, 2e Bk.v.d.1e Hn.II:3.
etheriërs met grote wijsheid, 16 Cycl.III:22; Apol.IV:7.
hooggeleerde engelen, gezonden om een su'is/sar'gis te verwekken, Gods Woord II:3,4.
hij zal 200 jaar dienstdoen als leerling en zal bekwaam worden in de kennis van de voortplanting 
van stervelingen, Goddel.IV:2,3.
vanuit etherea gezonden en na 180 jaar moeten zij erfgenamen en volgelingen verwekken wanneer 
Cpenta-armij komt, Goddel.XIII.

LOO'IS, zes generaties voorafgaand aan de tijd van Capilya stuurt God een half miljoen engelen 
naar het land Vind'yu omlaag, Arc v.Bon I:1 t/m 7; Lika IV:10.
de manier waarop de, Mozes verwekten, Arc v.Bon XIII.
God stuurt zijn, naar Chine'ya om een geboorte voort te brengen die geschikt is voor de Al Stem, 
maar niet in staat tot su'is, Eskra XIV.
een miljoen, naar Yind'yu gestuurd en vele generaties gegeven waaruit Sakaya en vele discipelen en
volgelingen moeten voortkomen, Eskra XV; Eskra XXV:1 t/m 5.

LOO'IS, de, door God gezonden om een Israëliet (Joshu) te verwekken, die geschikt is voor de 
Stem van de Vader, Eskra XVI:46; Eskra XLII:11,14.
God kreeg opdracht van de Stem om, naar Guatama te sturen, Eskra LX:39; Es XIII:1 t/m 4. 
u moet, aanstellen voor miljoenen stervelingen, Es II:21t/m 24.
400 jaar lang vormden mijn, de sterfelijke geboorten om de strijdkrachten van God tot stand te 
brengen, Oord.XXXVII:1 t/m 6.

LUI, u zult niet ledig of, zijn, anders zal uw vlees zwak worden en uw ziel omlaag halen, Gods 
Woord XI:25; Lika XVIII:31.

LUTS, geconcentreerde aardse substantie die in grote hoeveelheid op een planeet valt, Kosm.VIII:3
t/m 5.

M

MAAN, hoe de, werd geschapen, Kosm.IV:14; Frag.III:15; 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:33; Seth.VI:18. de 
oorzaak van het licht van de, Kosm.I:43; Kosm.II:26 t/m 35.
de temperatuur van de, ver onder nul, maar toch straalt ze licht en warmte uit, Kosm.V:16 t/m 18.
Git (Panisch), Saphah, Semoin:36; Gods Woord XI:9; Saphah, Semoin:51 t/m 53.
de vortex (krachtveld) van de, een open vortex, laat de maan niet draaien, Kosm.I:4. 

MAANDEN, hoe de, worden bepaald, Insp.XIV:16 t/m 23.

MAANGODEN, Saphah, Veda's:44,45.

MACHT, wordt eerder verkregen door gezamenlijke eenheid en vastberadenheid, dan door iets 
anders onder de zon, Jeh.Kon.VI:22.

MACHT EN GEWELD, houden maar een tijdlang stand en komen niet uit Mij voort, Lika 
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XIX:21.

MACHTIGE KRACHT, er komt een tijd voor elke op aarde of in de hemel geboren man of 
vrouw, dat ernstig onheil, indien niets anders, hem hulpeloos in zielsangst zal storten waardoor hij 
de, die hem schiep, zal erkennen, Oorl.LIII:5.

MACHTSEVENWICHT, ook hebben jullie de menselijke koninkrijken overgehaald om de aarde 
in delen en gewesten op te splitsen en te roepen om een, tussen de verschillende koninkrijken, Eskra
LIV:32,33; Eskra LI:1 t/m 3.

MAGNETISME, de stervelingen zijn onjuist voorgelicht betreffende een noordpool in de aarde, 
Kosm.I:14.
de positieve en negatieve vortex-energie, foutief genoemd, Kosm.I:47.
wanneer vortexya latent aanwezig is, als in ijzer, wordt het, genoemd, Kosm.I:21. 
wanneer vortexya in ijzer wordt opgeslagen, wordt het, genoemd, Kosm.III:12.

MANUSCRIPT, uw geest is als een, in uw eigen handschrift, dagelijks schrijft ge uw graad en uw 
woonplaats in de hemel, Oord.XVI:46.

MASTODONT, de Hogawatha, het wroetende dier van wijsheid, 1e Bk.v.God XXV:14.

MATERIALISATIE (sa'rgis), door de geesten van de doden. De engelen konden gemakkelijk een 
stoffelijk lichaam voor zichzelf aannemen, Jehovih VI:14 t/m 18; Jehovih VII:4;
1e Bk.v.d.1e Hn.I:2.
de engelen van de duisternis kwamen op de aarde, en ze namen de gedaanten van stoffelijke vormen
aan en woonden bij de stervelingen, 4e Bk.v.d.5 Hn.IV:22.
Asha ziet geesten, maar hij gelooft het toch niet, Gods Woord VII:1 t/m 5. 
de engelen namen gestalten aan en zagen eruit als stervelingen,
Gods Woord XVIII:18 t/m 28.

MATERIALISATIE, de koning van Tse'gow die zelfmoord heeft gepleegd, verschijnt in sar'gis, 
Gods Woord XIX:18 t/m 24; Gods Woord XX:5,8; Gods Woord XXII:13.
Zarathoestra, en naderhand de beide dieven, in sar'gis, Gods Woord XXIX:21 t/m 24; Gods Woord 
XXX:1,23.
de geesten namen sar'gis aan en liepen rond bij de stervelingen, en ze werden gevoeld en gezien; en 
ze spraken hoorbaar, Frag.XXXIII:17.
de engelen in Sodom liepen temidden van de mensen en de mensen wisten dat het engelen waren, 
maar ze trokken zich niets van hen aan, 1e Bk.v.God IX:7, 8.
een van de slechte engelen, die Abraham en zijn mensen uit Sodom was gevolgd, verschijnt aan 
hem, 1e Bk.v.God IX:11 t/m 19.
engelen verschijnen aan Brahma en zijn familie, 1e Bk.v.God XVII:5,6; 1e Bk.v.God XVIII:16; 1e 
Bk.v.God XIX:1 t/m 11.

MATERIALISATIE, Yu-tiv verschijnt in sar'gis, 1e Bk.v.God XXII:5 t/m 11. 
de engel van God kwam in de heilige kring en ging in het midden staan, 1e Bk.v.God XXIII:1 t/m 3.
Brahma en Yu-tiv verschijnen in sar'gis, 1e Bk.v.God XXIII:4 t/m 13.
een overvloed aan huisgeesten woonde bij de stervelingen; ze namen sar'gis gestalten aan en aten en
dronken met hen, Oorl.XLV:22.
de drie engelen Egupt, Baäl en Ashtaroth vertonen zich aan de collegestudenten, Oorl.L:13.
vele geesten kwamen in sar'gis in de gezinnen van de Egyptenaren, ze aten en dronken stoffelijk 
met hen; ja, ze deden zelfs dingen waarover niemand zou mogen spreken, Oorl.LI:13.

MATERIALISATIE, Jehovih's engelen verschijnen voor koning Yokovrana, Arc v.Bon X:32 t/m 
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34.
het land Egypte wordt overstroomd door geesten van de duisternis, en de stervelingen zijn er in 
geslaagd hen te zien, en ze wonen bij elkaar als één volk, engelen en mensen,
Arc v.Bon XIII:2; Arc v.Bon XV:39,40; Saphah, Biene:23.
Te-zee, de koning van A'shong (in China) onderzoekt mediums en de geesten van de doden, Arc 
v.Bon XXVI:17 t/m XXVII:36.
Te-zee's conclusies hierover, Arc v.Bon XXVIII:1, 2.
nadat Chine was gestorven en zijn lichaam tot as verbrand, verscheen hij en wandelde op aarde 
rond, precies als voor het sterven, gedurende zeven dagen, Arc v.Bon XXX.

ME-DE, het koninkrijk, gevestigd in de eerste graad vanaf de aarde, Oorl.III:10; Oorl.IV:1 t/m 6.

MEERDERHEID, de hoogste wijsheid in de staat of in een gemeenschap berust niet bij de, maar 
bij een kleine minderheid, Jeh.Kon.VI:29.
een, is en was en zal altijd het mindere licht zijn, Jeh.Kon.XXVI:2.
waarom niet besluiten volgens de stem van de,? Dat is het lagere licht, het is slechts het licht van de 
mensen, Eskra XXVIII:12 t/m 14.

MEESTER, de oorsprong van, zoals van toepassing op de Schepper, Goddel.XVI:10,11.

MEESTER te zijn over het vlees, de verlangens, hartstochten en woorden is inderdaad een grote 
gave, Arc v.Bon VI:3.

MEESTERS EN DIENAREN, 1e Bk.v.God VI:7; 1e Bk.v.God XII:13; Lika XVIII:36; 
Jeh.Kon.III:11.

MELAATSHEID, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:25; Arc v.Bon XVIII:5.

MELK, een vervangingsmiddel voor, Jeh.Kon.XI:29 t/m 34; 1e Bk.v.God IV:21; 5e Bk.v.d.5 
Hn.III:20,24.

MENING, het heeft geen waarde om te redeneren met iemand die een, moet bewijzen, noch is 
iemands, van waarde om de zielen van de mensen te verheffen, Gods Woord XXV:11; 
Apol.VII:12,13.
een, is geen licht, Disc.VIII:4,5 en 13; Goddel.XII:34.
u zult de, van alle mensen eerbiedigen, want zelfs u kunt een vergissing begaan, 1e Bk.v.God V:21.
overweeg dan eens hoe onterecht het is om iemand ongevraagd uw, aan te smeren, Arc v.Bon 
XXIV:13; 1e Bk.v.God II:23.

MENINGSVERSCHILLEN, filosofen geïnspireerd om boeken met, te schrijven, 5e Bk.v.d.5 
Hn.II:17.

MENS, de gebreken van de, zijn erger dan van welk ander levend schepsel ook, Stem:7.
hoe was het begin van de, Jehovih VI:8 t/m 11; Seth.XX:7,11; Insp.VI:17 t/m 23; Ben II:16,17.
het eerste mensenras op de aarde begon ongeveer 78.000 jaar voor Kosmon, Kosm.V:21.
de naam van het eerste ras was A'su (Adam, Oorl.XLVIII:11) omdat zij slechts uit de aarde waren, 
1e Bk.v.d.1e Hn.I:4; zie afb. in Ah'Shong.

MENS, en er werd uit het eerste ras (A'su) een nieuw ras geboren, genoemd, Jehovih VI:12 t/m 18.
de naam van het tweede ras luidde I'hin (Abel), omdat zij in staat waren geestelijke dingen te leren. 
De Heer zei: Aan de mens alleen heb ik de kennis van zijn Schepper gegeven, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:1 
t/m 5.
de, dwaalde buiten de hof van Paradijs en ging bij de Asu's (Adamieten) wonen, en er werd een 
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nieuw ras op de wereld geboren, Druks genaamd (Kaïn), 1e Bk.v.d.1e Hn.I:13.

MENS, de rijpe en de onrijpe, Seth.VIII:7.
in de tijd van de aarde, toen de, van sterfelijk tot onsterfelijk leven was gekomen, liet de aarde 
se'mu achter zich, Jehovih VII:5.
het meest hulpeloos van al het levende schiep Hij de, Seth.VIII:8,9.
en toch zal de, meer subtiele zintuigen verwerven dan welk ander levend schepsel ook, 2e Bk.v.d.1e
Hn.I:17 t/m 20; Oorl.LIII:1.
woonde bij de dieren en viel lager dan al het overige, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:19. 
werd door de Heer opgericht op de aarde, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:18; Seth.VIII:15; 1e Bk.v.d.1e Hn.I:1.
de Heer liet de, voor een tijd aan zichzelf over, en hij viel van zijn hoge staat, 2e Bk.v.d.1e Hn.I:21.
de Heer verheft de, nogmaals en vertrekt weer, en het ras van de, daalt af in de buitenste duisternis. 
En de, wordt op de aarde als een rottende oogst die is aangetast en bedorven vanwege de 
woekering, 2e Bk.v.d.1e Hn.II.

MENS, want Ik schiep de, om de hemel even hulpeloos binnen te gaan als hij het aardse leven 
binnenging, Aph VIII:27.
maar in plaats van zijn gedachten te verbeteren, luisterde hij naar de tetracts (ondeugden) en hulde 
zichzelf in nevelen, Sue II:16.
in de vroege periode van een wereld heeft de, slechts twee aandriften in zich, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:9.
het voorkomen van de, zoals Apollo zich de aarde herinnerde, Apol.III:16.
in de tijd van Apollo (18.200 voor Kosmon) werd de, in zijn huidige gestalte tot stand gebracht op 
de aarde, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:10.
toegestaan door God de dieren met gespleten hoeven te eten, behalve varkensvlees, 3e Bk.v.d.5 
Hn.III:20,21.
de, door de engelen geleerd om boeken te maken van huiden, schors en stof, 4e Bk.v.d.5 Hn.II:5.

MENS, de eerste, tweede en derde hartstocht van de, Thor III:6.
in de tijd van Thor (15.400 voor Kosmon) dacht de, niet aan de vormloosheid van zijn echtgenote 
en zelfs tot op vandaag zoekt hij zich een echtgenote met verspild vlees omwille van het goud, 4e 
Bk.v.d.5 Hn.IV:15,17.
de, zou moeten leren over wat hij kan zien en horen, veeleer nog dan over de geesten die hij niet 
kan aantonen, noch kan vinden als hij ze nodig heeft, 5e Bk.v.d.5 Hn.II:20.
het is niet de wil van Jehovih dat de, voor eeuwig geleid zou worden omdat, voorwaar, zijn Heer het
zegt, 5e Bk.v.d.5 Hn.IV:15.
kwam tot grote geleerdheid in de materiële wetenschap, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:19,20.
de macht en glorie van de, was groter dan er ooit eerder op de hele wereld was geweest, 5e Bk.v.d.5
Hn.VII:1 t/m 3.
wordt verwaand, en God verlaat de, een tijdlang, opdat hij wijsheid zal kunnen leren, 5e Bk.v.d.5 
Hn.VII:4 t/m 7.

MENS, de, begint de sterren te vereren, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:11.
u hebt gezegd: De mens kan zichzelf maken tot wat hij maar wil, Osir.III:15.
de geest van de, groeit door weg te geven van hetgeen de geest heeft te geven, Osir.VI:13 t/m 16; 
Apol.I:8,9; Gods Woord XV:14.
de, moet alle dingen onderzoeken om Mij te vinden (de Allerhoogste), Osir.XIII:8; 5e Bk.v.d.5 
Hn.VI:11.
is het u bewezen dat de, niet stil kan staan? Frag.X: 4,8.
er bevindt zich een geestelijke, in alle mensen, en die sterft nooit, en hij is de enige die geestelijke 
dingen kan onderscheiden en de geesten der doden kan herkennen, Gods Woord VII:9.
iedere, wordt gebonden in zijn eigen voortgang door iets dat sterker is dan hijzelf, Gods Woord 
XII:14.
de, zal zich verheffen in eigenwaan tegen zijn Schepper en zeggen: Kijk mij eens, ik ben het 

Oahspe - Register van Oahspe is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1621 - 1730



hoogste van alle dingen, 1e Bk.v.God II:23; Gods Woord IV:4; Frag.VI:11.
hetgeen de, het kwaad noemt, is onrijp, en hetgeen de, goed noemt, is rijp. Zonder groene vruchten 
zou er geen één rijp kunnen worden; zonder het kwaad zou er niemand goed kunnen zijn, Ben II:17;
Gods Woord IX:17 t/m 19.

MENS, als een pottenbakker een pot half af heeft, zegt u dan dat het een slechte pot is? Nee, want 
hij is nog niet voltooid. Evenzo ia het met alle mensen. Zij die goed zijn, zijn voltooid, maar zij die 
slecht zijn, bestaan uit onafgemaakt werk, Gods Woord XXVI:4.
en zo wordt de, slecht in plaats van goed, Insp.VII:18,19.
de hoogste, beste, meest volmaakte, is degene die alle dingen kan doen, 1e Bk.v.God VI:10. 
de corpor van de, schiep Ik als een schoot voor de es van de,. Kijk, bij het sterven wordt de es 
geboren, Ben I:26,27.
teneinde het se'mu tijdperk van de, te vinden, Kosm.V:19,20.
de, kan de hoogste koninkrijken niet benaderen voordat hij op alle punten vervolmaakt is, Eskra 
VIII. in Kosmon zal de, nog meer eigendunk hebben dan in alle voorbije eeuwen het geval was, en 
hij zal Mij ontkennen en ruziemaken over Mijn naam, en Mij verwerpen, Es I, ondertitel bij afb.94; 
Ah'Shong II:18.
hoe de, wordt geschapen, in leven wordt gehouden en kennis vergaart, Insp.I,II en III. 
hoe de ene, een scepticus is en de andere, een gelovige in de Schepper, Insp.IV.
de, wordt door de Schepper met twee verschillende stemmen toegesproken, Insp.V.

MENS, aan de, wordt de volgorde verteld waarin Jehovih de dieren en de mens op de aarde schiep, 
Insp.VI.
krijgt aanwijzingen voor wat betreft de rechtstreekse en zijdelingse inspiratie van de Schepper, 
Insp.VII,VIII en IX.
aan de, wordt door Jehovih verteld om alle mensen op hun eigen manier naar Hem te laten luisteren,
en zich niet met zijn broeder te bemoeien, Insp.XI; 1e Bk.v.God XVII:17 t/m 21.
alleen de, van al Mijn geschapen dieren, schiep Ik niet volmaakt in zijn soort, Insp.XII:1.
zoals er een tijd was waarin Ik elk dier volmaakt in zijn soort schiep, zo zal er ook zo'n tijd komen 
voor de,. En nu is het de dageraad daarvan, Insp.XII:31,32.
de, wordt de vrijheid gegeven om zijn inspiratie te kiezen, Insp.XIII:17 t/m 30.

MENS, de, van duisternis wordt meer door engelen beheerst dan de, van licht, Insp.XVIII. 
O, breng uzelf ertoe de geest van mijn redevoering te begrijpen, Disc.VI:1.
de Heer geeft de aarde in de hoede van de, 2e Bk.v.d.5 Hn.I:10,11.
het haar op zijn hoofd groeit lang en recht en de man begint een baard te krijgen (400 jaar na 
Apollo), Apol.XIV:13.
zijn verbond met Jehovih, Ben V:29 t/m 42.
overeenkomstig zijn geboorte en omgeving is de, goed of slecht, Insp.VIII:5.

MENSEN (ook: mannen), aan alle, gelijkelijk gaf Ik alle dingen in Mijn werelden, Osir.III:14; Es 
VIII:23. 
waar de, vaak ongewapend de arena binnengingen en met blote handen tegen leeuwen en tijgers 
vochten, ze deden stikken tot ze dood waren, voor het oog van de juichende menigten, Oorl.XXI:2; 
Oorl.XLVI:13.
van wie zijn de, op de wereld, als ze niet van mij, de Zonnekoning, zijn? Behoren de, niet mij toe? 
Gods Woord XII:22; Gods Woord XVIII:26,27.

METEOORSTENEN, hoe ze gevormd worden, Kosm.IV:1,2 en 7. 
vielen als een regenbui op de aarde, Goddel.IX:4.
Zie ook nebulae. Zie ook afb. 29 in Kosm.

METGEZEL (ook: aaneensluiten en verbondenheid), uzelf tot een, maken, Oord.XXI:29; Eskra 
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XXX:17; Es I:37; Oord.XXIII:7.

METHODISTEN, beleden de ware Christus, Es XVIII:17.

MICROSCOPEN, in de cyclus van Osiris, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2; ook Kosm.III:7.

MIGRANTEN (Ghans) uit Shem, Ham en Jaffeth, 4e Bk.v.d.5 Hn.II:6 t/m III:17; Frag.XIX:9; 
Saphah, Semoin:21; zie ook: Arc v.Bon XV:48.

MIRJAM, de zuster van Mozes, Arc v.Bon XVIII:32. 

MIS, de, oorsprong van het, lezen, Ah'Shong VIII:12.
avond-, voor de geesten der doden, Gods Woord XXII:12,13.
is Sanskriet voor maan (mas), Saphah, Semoin:108; zie ook: opm.44 na Gods Woord.

MISBAAR, het, van de tong maakt vlugge bekeerlingen, maar het verandert het bloed niet, Arc 
v.Bon XII:2.

MISHM, de scharen van de Heer God werden, genoemd, Oorl.II:5. 

MOABIETEN, die van de Foeniciërs waren, 1e Bk.v.God XI:2.

MOGELIJK, bij Ormazd zijn alle dingen, Gods Woord VIII:7; 1e Bk.v.God XXIII:6.

MOHAMMED verkondigt zijn doctrines, Eskra L:18.
trekt het zwaard voor Gabriël (Thoth), Eskra L:2; Eskra L:19,20. 

MOHAMMEDANEN, als ze stierven gingen ze naar Gabriël’s hemelen, Eskra LI:22. 

MOHAMMEDANISME, de oorsprong van het, Eskra XLIX.

MORMONEN, een sekte die werd gesticht door een Drujagod, Piad genaamd, die zich de ware 
Christus noemde, Es XVIII:7,8.

MOZES, voor zijn geboorte bemerkten de loo'is dat hij geschikt zou zijn voor de stem van de 
Vader, Arc v.Bon XIII:11.
de naam van uw zoon zal, luiden, hetgeen betekent: een aanvoerder, Arc v.Bon XV:8.

MOZES, de Israëlieten keken uit naar een aanvoerder, precies als ik werd genoemd, in de mand, 
Arc v.Bon XV:48.
werd een grote man, een zuivere I’huan, koperkleurig en heel krachtig, en vele talen meester, Arc 
v.Bon XV:13.
in een mand gevonden op het paleisterrein, door Leotonas, de dochter van de koning, Arc v.Bon 
XV:2,3.
duizend mannelijke Israëlitische kinderen moesten ter dood worden gebracht, onder wie, Arc v.Bon 
XV:4.
de waarheid in deze kwestie met betrekking tot, Arc v.Bon XV:8 t/m 12. 
door Farao als prins opgevoed, Arc v.Bon XV:13.
voor de buitenlandse koninkrijken tot ambassadeur verheven, Arc v.Bon XV:14. 
er werd tegen, gezegd zijn stem te verheffen voor zijn volk, Arc v.Bon XV:18.

MOZES reist door het land Egypte en keert terug; heeft een gesprek met de koning, Arc v.Bon 
XV:21 t/m 23.
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zijn oren worden geopend om de Stem te horen, Arc v.Bon XV:24. 
een engel van Jehovih verschijnt aan, Arc v.Bon XV:27 t/m 30.
en zijn broeder Aäron reizen door Egypte, Arc v.Bon XV:31. 
beschuldigd van het doden van een Egyptenaar, Arc v.Bon XV:33.
opgedragen door Jehovih om terug te keren naar de koning, die ziek is, Arc v.Bon XV:42. 
overlegt met de koning voor wat betreft de migratie van zijn volk, Arc v.Bon XV:43 t/m 50. 
heeft een commissie laten aanstellen, Arc v.Bon XVI:1 t/m 3.
stelt een tijd vast waarop het volk gaat vertrekken, en elke familie zal een lam offeren, Arc v.Bon 
XVI:12,13.

MOZES gaat naar de koning, die in zijn armen sterft, Arc v.Bon XVI:15 t/m 17. 
begeeft zich vlug naar zijn volk, Arc v.Bon XVII:1.
gaat naar de koning (Nu-ghan) en bepleit zijn zaak, Arc v.Bon XVII:8 t/m 10.
zei: Hetzij in deze wereld of in de volgende, u (Nu-ghan) zult nog om mij roepen om u uit de 
kwellingen te verlossen, Arc v.Bon XVII:19.
aan, wordt voorzegd over de wolk van sprinkhanen; geeft de voorspelling aan de koning door, en de
sprinkhanen verschijnen, Arc v.Bon XVIII:7 t/m 10.
voorspelt de komst van kikvorsen en reptielen, Arc v.Bon XVIII:11,12. 
voorspelt de dood van de eerstgeborenen, Arc v.Bon XVIII:13.
gaat met zijn volk uit Egypte op weg, Arc v.Bon XVIII:18.

MOZES en Aäron overzien het volk terwijl het voorbijtrekt, Arc v.Bon XVIII:22. 
het aantal mensen dat door, uit Egypte werd geleid, Arc v.Bon XVIII:30. 
behoedt zich ervoor om niet aanbeden te worden, Arc v.Bon XX:1 t/m 6. 
vestigt riten en ceremoniën, Arc v.Bon XX:8 t/m 12.
schrijft de Levitische wetten, Arc v.Bon XX:13.

MOZES, de leeftijd van, ten tijde dat hij Shakelmarath bereikte, Arc v.Bon XX:15. 
het is twijfelachtig of de wereld ooit eerder zo'n goed en groot man voortbracht, Arc v.Bon XX:14.
in de hemel voldoet aan het oordeel van Jehovih, Eskra XVI; Eskra XVII:1 t/m 4. 
en Elia komen uit etherea en brengen Nu-ghan en zijn scharen naar etherea, Eskra XLIII:3 t/m 
11,15.
en Elia gingen naar Joshu toe en stonden voor hem, Eskra XLIII:13.
zijn lied voor Jehovih, gezongen door zijn zuster Mirjam, Arc v.Bon XVIII:32 t/m XIX:16. 

MUZIEK bestaat uit twee soorten, klanken en aanpassing, Arc v.Bon XII:14.

MIJ, van, tot hem die zegt: Dit is, heb ik niet gesproken, 5e Bk.v.d.5 Hn.IV:6,7; Oord.II:31; 
Jeh.Kon.XXIII:2.

N

NACHT ontstaat doordat de aarde tussen de meesterfocus en de buitenrand komt, Kosm.I:35.

NACHTMERRIE, zij waren in chaos, of eerder nog als in een akelige, waaruit geen ontwaken 
volgt, Frag.XXXVIII:1.
in een eindeloze, van razernij, Oorl.LIV:17.
Nu-ghan (Farao) zei: En zal ik weer terugvallen in die vreselijke, vol verschrikkingen? Eskra 
XVI:53.

NATUUR, wat is de, O mens? Ben III:21 t/m 24.
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alle dingen komen uit de, en door de groei, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:5.

NATUURLIJK, de mens heeft perioden van helderheid die ver uitgaan boven zijn groei en na zich 
dat te hebben gerealiseerd, keert hij terug tot zijn normale toestand om zich op geoorloofde wijze 
voor te bereiden, Frag.XXVI:2; Disc.V:1 t/m 7,15.

NATUURWETTEN, zich niet storen aan de, Oorl.XXII:9.

NEBULAE, derde graad van verdichting van atmosferische werelden, Jehovih II:8. 
voortgebracht door etherische stromingen, Jehovih IV:2.
Fragapatti verklaart de, Frag.XVIII:4 t/m 11.
binnen en buiten de zonne-vortex, Kosm.II:15 t/m 19.
viel op vele plaatsen (op de aarde) tot een hoogte van drie lengtes (ruim 5 meter), Oorl.LV:4. 
toen bedekte Ik de aarde met vallende, Insp.VI:15.
de aarde in, afb.33 in Kosm.

NEPH, God van de aarde gedurende 4000 jaar voorafgaand en 200 jaar na de grote overstroming 
(zondvloed), 16 Cycl.I:33; 16 Cycl.II:9,11.
Zie ook: Aph III:7,8; Aph VII:6; Aph VIII:9,12; Aph X:1.

NIETS, als, Ik schiep de mens, maar zo, dat hij eeuwig aan zichzelf kan toevoegen, Aph I:24; Sue 
III:2.

NIETS is, noch was, noch zal er ooit zijn zonder Mij, Lika XV:13.
zonder mij (de valse Osiris) is er, noch was, noch zal er ooit zijn, oorl.XLVII:17; Saphah, 
Semoin:54.

NIET VERANTWOORDELIJK, er zijn degenen die beweren dat iemand, wiens tong door de 
geesten der doden wordt aangeraakt, is voor zijn woorden. Capilya is niet voor zo'n gat te vangen, 
Arc v.Bon VI:3.

NIEUWJAARSDAG, op deze dag begint de zon haar baan vanaf de noordelijke lijn en vanaf deze 
tijd zal dit de, worden genoemd, Seth.XII:13.
wanneer de zon op haar zuidelijke baan naar het noorden vertrekt, Insp.XIV:3.

NIRVANA, voor degene die dit verworven heeft, zijn gebeurtenissen uit het verleden en de 
toekomst als een open boek, Apol.I:5,6; Frag.XVI:19.
al wie volgens de hogere wet leeft zal doorgaan naar, waar Goden en Godinnen van eindeloos licht 
wonen, Eskra XXIX:17.
de geesten van de lagere hemelen weten voor het grootste deel niets van de hogere hemelen, die ik
(Sakaya) aan u bekendmaak, Eskra XXX:13.
zij (de boeddhisten) zullen zeggen: Oorlog voor Boeddha, en u zult Boeddha bereiken, hetgeen zal 
worden gevolgd door, en dat zullen ze ook "niets" noemen, Eskra XXXIX:28.

NIRVANIËRS, hij nam gedurende 4000 jaar 90 miljard, in dienst, Lika I:25.

NIRVANISCHE HEMELEN, u zult erfgenamen zijn in mijn (Lika's), in vrede en rust, Lika IX:8.
het was een sterrenschip uit de, van Chia'haked, Eskra LX:2; Lofspr.Lais:4.

NIRVANISCHE WERELDEN, waar zich het oneindige paradijs voor de reinen en de wijzen 
bevindt, 1e Bk.v.God XVII:23.

NOORDERLICHT (aurora borealis), de vortexya komt aan de noordpool van de vortex 
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tevoorschijn met een vurig schijnsel, hetgeen, wordt genoemd, Kosm.I:20; Kosm.III:3.
Zie ook: ondertitel bij af.45 in Kosm.

NU (Panisch), al het levende wordt door bevrediging verwekt; de organen voor de bevrediging te 
vereren is de hoogste eredienst. Is de Al Schepper iets anders dan, Saphah, Biene:25.

NU-GHAN (Farao), de opvolger van de Farao die een vriend van Mozes was, vaardigt bij zijn 
troonsbestijging zijn besluiten uit, Arc v.Bon XVII:2 t/m 7; Arc v.Bon XVII:1.
legt de Israëlieten extra moeilijkheden op, en de gevolgen, Arc v.Bon XVIII:1 t/m 6. 
zweert dat hij Israël zal vernietigen, man, vrouw en kind, Arc v.Bon XVIII:17.
achtervolgt de Israëlieten, die veilig het land op de bodem van de zee oversteken, maar zijn leger 
wordt door het getij overvallen en verdrinkt, Arc v.Bon XVIII:24 t/m 27; Arc v.Bon XIX:16.
voor de troon van God in de hemel, Eskra XVI:1 t/m 11. nogmaals voor de troon en voor Mozes, 
Eskra XVI:29 t/m 57. zijn volk uit de hel verlost en gevestigd, Eskra XVII:2 t/m 4.

NU-GHAN krijgt een nieuwe naam van Mozes, Eskra XVI:55,56.
zesenzeventig jaar in de hel en drie jaar in een knoop, Eskra XVI:10; Eskra XVI:47 t/m 55.

NUTTIGHEID, we hoorden geen andere stem dan, we werden beroofd van alle plezier en 
ontspanning, Frag.X:5.

NIJVERHEID (werkzaamheid) wordt tot rust voor de etheriër, Apol.V:17. levert een voordelig 
bestaan op, Oorl.XXXI:23.
is voortdurend in actie te blijven voor een nuttig resultaat, Arc v.Bon XI:10 en 11.

O

OAN (Panisch), iemand die gelooft dat er geen ander persoon of ding met persoonlijkheid bestaat 
dan de mens, Saphah, Biene:23.

OAS, de Zonnestad van Par'si'e, Frag.II:14 t/m 20.
waarvan de koningen ernaar streefden om over de hele wereld te heersen, Oorl.XXI:1.
en de machtige stad, zal vallen voor zijn (Zarathoestra's) hand, Gods Woord II:2. 

OBEGIA, zie onder schip.

OBSERVATIELIJN van de tempel (piramide); waarschijnlijk de doorgang, Oorl.XLVIII:26. 
Zie ook: Oorl.XLVI:11; Oorl.L:16.

OBSERVATORIA, zo geconstrueerd dat de sterren zowel overdag als 's nachts konden worden 
waargenomen. De optekeningen omvatten meer dan 1000 jaar (9000 voor Kosmon), Frag.II:16. 
Oke'i'git'hi, Tempel van de Sterren, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:27; Oorl.XXI:4.

ODE, hemelse tijd, gelijk aan elf lange jaren, Arc v.Bon XIV:4.
deze naam werd in satire toegepast op de Israëlieten, zoals het Angelsaksische woord 'odious' tot op 
vandaag gebruikt wordt, Arc v.Bon XIV:10.

ODEN, de Israëlieten maakten lieflijke liederen en noemden die, Arc v.Bon XIV:10. 

OE'TAN, schepper van werelden, Frag.XVII:8. Zie Eng. Oahspe blz.VIII.
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OFFER, bereid zijn om elk persoonlijk verlangen op te offeren omwille van het grondvesten van 
het Koninkrijk van de Vader op aarde, Oord.XVI:39,41.
bent u bereid om uw tijd en geld en eigenbelang op te offeren omwille van Jehovih's Koninkrijk? 
Oord.XXII:13,14; Gods Woord XXI:10.

OIBE, een valee God die door Hoab uit een knoop werd bevrijd, Frag.XXVIII:21 t/m XXIX:4.

OM (Panisch), het negatieve van Jehovih. Na is het positieve, Saphah, Biene:10. en de 
heuvelvlakten van, (Mexico), 3e Bk.v.d.5 Hn.I:6.
bruidegom van, Goddel.V:9 en opm.4 na Goddel.

ONBEGRIJPELIJKE, al wie zegt dat de, God is, lastert tegen Hem (Zarathoestra), Saphah, 
Biene:22.

ONBERISPELIJK, zeggen jullie dat de Faithiats, zijn? Jeh.Kon.XXII:6,7. 

ONBEZOEDELDE, Jehovih is de, Oord.XX:29.

ONDERWIJS, ontwikkeling eerste, (van een geest) in de eerste verrijzenis, Goddel.III:16 t/m 30.
voltooid. Wat dan? Goddel.IV.
om mensen en engelen ertoe te krijgen de weg naar verrijzenis te zoeken, dat is het grootste van 
alle, Thor III:1; Ben V:12.

ONESYI, Godin vervoert de eerste oogst van de aarde, Seth.XVIII:2 t/m XXI:19.

ONFEILBAAR, dit boek Oahspe is niet, Oah.:24.
de koning is van nature, het, hoogste van alle dingen, Gods Woord IV:5. 
wat hebt u gevonden dat, is, Ben X:16,17.

ONGELOOF, ik zal de wijsheid van het, laten zien, en de noodzaak ervan op de aarde, 1e 
Bk.v.God XVII:16.
is voor u zo'n onvervreemdbaar erfgoed geworden, dat bewijs waardeloos voor u is, Gods Woord 
VII:6.

ONGELOVIGE (mens), zelfs de, zal de Schepper en goede werken aanvaarden, Oord.XVIII:21.
de, mens en de Faithist doen hoofdzakelijk al het goede dat er op de wereld wordt gedaan, 1e 
Bk.v.God XIX:24 t/m 29; Seth.X:6,7.

ONGELOVIGEN, verwekt in disharmonie, Apol.IV:3.

ONGESPLETEN HOEVEN, ook zult u het vlees niet eten van de dieren met, 3e Bk.v.d.5 
Hn.III:20.

ONG'WEE, dezelfde die Indiaan wordt genoemd, 1e Bk.v.God XXIV:22. I'hins, vermengen zich 
met de Druks, 1e Bk.v.God XXIV:3 t/m 6.

ONG'WEE-GHANS, hetgeen betekent: goedgevormde mensen, 3e Bk.v.d.5 Hn.I:29. Zie Ghans.

ONIY'YAH, zie onder schip.

ONKENBARE NIETIGHEID, het Al Licht, de, te vereren, Frag.IX:20.

ONMACHT, Mijn (Gods) oordeel is ook tegen. Zij hebben hun verschillende religies honderden 
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jaren geprobeerd. En zij hebben niet één stad met rechtvaardige mensen verheven,
Oord.III:34; Oord.XXVIII:1,2.

ONTSTEKINGEN, en zij kregen, in het hoofd, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:29. omdat je ons vlees gaf werden
we rot door, Insp.XII:26.

ONTTREKKEN, laat niemand zich, aan de beproevingen die Ik hem opleg, want door zo te 
handelen berooft hij zijn eigen ziel, Saphah, M'hak:5.

ONWETEND, voor de, mens zorgde ik voor de wijzen en welgestelden zoals de Goden, om hem te
verheffen, 1e Bk.v.God V:9.

ONWETENDHEID, de, van anderen aan de kaak te stellen in plaats van wijsheid in hen te zoeken,
Frag.XXIV:17.

ONZICHTBAAR (ongeziene), hetwelk machtig is, Jehovih I:5.
het, maakte Ik met een duur zonder einde, Jehovih IV:6,7; 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:14; 1e Bk.v.God II:23.
het ijle, het voor de stervelingen, is de oorzaak en bestuurder van alle dingen, Gods Woord XII:21.
waarom wilt u, O mens, altijd verder zoeken in de materie naar de oorzaak van de dingen? Zie, het, 
deel van uzelf heerst over het zichtbare, Ben II:8,9.
in alle dingen is het het, dat heerst over het zichtbare, Gods Woord XXIX:19; Jehovih IV:3; 
Frag.XVI:17.

OOG, het, is het meest machtig, kan van de mens weggaan, Gods Woord XXII:9 t/m 11. 
het heel jonge kind de eeuwige tegenwoordigheid van het Almachtige, te leren, Gods Woord 
XXII:15.
Uw, rust opmerkzaam op alle mensen, maar zij geloven het niet, Frag.XXIV:6; Frag.XLI:25. 
de eerste vorming van het, en de kleur van het, Kosm.V:7 t/m 11.
het geloof dat het, van Jehovih altijd op ons is, Jeh.Kon.IX:16.

OOGST, Hapacha en zijn scharen waren de eerste, van de laagste hemelen aan het einde van een 
cyclus, Frag.XXVI:4.

OORDELEN, vroeg of laat zult u de kwestie in eigen handen nemen, en u zult in uw eigen ziel 
kijken om uzelf te,. Dit geldt voor alle mensen; niemand kan eraan ontkomen, Oord.XX:1;
Es II:7; Es XII:19; Oord.XVI:46.

OORLOG (voeren), de mens gehoorzaamde het beest, en er kwam, in de wereld, Oah.:6 t/m 8; 1e 
Bk.v.d.1e Hn.I:16; 1e Bk.v.d.1e Hn.III:14.
een noodzakelijk kwaad om een overbevolkte wereld te voorkomen, Stem:28; Apol.VIII:4,5.
noch zal ik, voor de koning, noch voor de opperheerser, noch voor een mens, noch voor een land, 
noch huis, noch aardse dingen, Saphah, Hi'dang:29; Oorl.XXXII:17.
wie zich ook in de, begeeft, of aanvoert in de, Es XVII:18; Oord.I:40. 
Gods oordeel tegen, Oord.XXXII:13 t/m 15.
degene die zich in de, begeeft zal niet stijgen terwijl er nog, op de aarde is, Oord.XXXII:22 t/m 32.

OORLOG (voeren), God vroeg aan Jehovih over de, Oorl.XVII:1l t/m 13.
zoals de stervelingen zich in een stoffelijke, begeven, zo begeven de engelen zich in een es'sean, 
Oorl.LIII:3 t/m 7.

OORLOGEN, over de duizendjarige, tekst voor hfdst. XVIII.

OORSPRONG EN BESTEMMING van de mens, zoals door Chine aan koning Te-zee werd 
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verteld, Arc v.Bon XXVIII:26 t/m 28.

OORZAAK der dingen, de filosofen proberen eerst de, in de zon te vinden, en als ze hierin falen 
wenden ze zich tot de maan en als ze ook hierin falen wenden ze zich tot de sterren, Kosm.I:44; 
Osir.XIII:7; Frag.XVI:33.

OORZAAK EN SCHEPPER, een Alziend Oog is de, van het hele universum, hetgeen Zijn 
Persoonlijkheid is, Kosm.V:10.

OOTGOWSKI, plaats een wacht over mij, want ik word bezeten door Satan met de zeven horens, 
Goddel.XVI:6 t/m 8; Goddel.XV:22 t/m 26.

O-PAH-E-GO-QUIM, naderhand Algonquin genoemd. Veertig machtige naties zult u grondvesten,
en elke natie zal een onafhankelijke natie zijn; maar alle naties zullen verenigd zijn in een 
broederschap, als één machtig volk, en dat ene zal, worden genoemd, 1e Bk.v.God XVII:48.
Zie ook: 1e Bk.v.God XXVII:49; 1e Bk.v.God XXVIII:5; Eskra X:12; Es XIV:13,14; en opm.4 na 
Eskra.

OPENBARING, elke vaststaande, kan niet waar zijn omdat het hele universum in voortdurende 
vooruitgang verkeert, Eskra LV:8.

OPIUM, ga erheen en dring ze de, -handel op, Es XIV:10,11; Oord.XIII:31.

OPRECHT, verbeter uzelf, O mens, om, te zijn in uzelf en in al wat u doet; en wanneer u dit 
bereikt hebt, zullen uw woorden met macht geladen zijn, Disc.XIV:18.

OPSTANDING (verrijzenis), eerste, tweede en derde, Seth.XIV.
iedereen zal zijn eigen, uitwerken, zowel op deze wereld als in de volgende, Arc v.Bon IX:28. 
Lika geeft nieuwe graden betreffende, Lika XIV:8.
God spreekt over, Disc.II,III; Frag.XIII:8; Arc v.Bon XII:13. komt voort uit reïncarnatie, 
Disc.III:30.
zesde verrijzenis, Sue II:13.

ORACHNEBUAHGALAH, Kosm.VII:17 en afb.61 in Kosm. Zie ook: Saphah voor de 
interpretatie van de symbolen.

ORAKELS, waarom vertellen de, leugens? Het zijn de woorden van engelen. Als iemand niet voor 
zichzelf wil denken, zelf wil onderzoeken, laat de Schepper toe dat hij leugens ontvangt, Arc v.Bon 
X:12,13.
ik heb de geesten der doden onderzocht, en de Goden van de, en het zijn leugens en nog eens 
leugens, Arc v.Bon X:27.
Mozes zei: Wat kunnen de, mij schelen? Je zeker te voelen dat je een goed werk doet; dat is beter 
dan de, Arc v.Bon XV:49,50.

ORMAZD, I'hua'Mazda maakt een cirkel en een kruis en een blad. Wie ook dit teken uitspreekt, 
spreekt de naam van de, uit, de Al Meester, Gods Woord IX:13,14;
Gods Woord XIV:3; Goddel.I:23; Gods Woord VII:13.
de naam die door Zarathoestra aan het Hoogst Kenbare werd gegeven, Saphah, 
gesch.v.d.Faithists:5,6, einde van Saphah.

ORMAZDISCHE WET, zoals door Div bekendgemaakt, Goddel.I:18 t/m 23.

OS, hoofdkapitein van de etheriërs; komt om de hemelse plaatsen Soo'fwa en Gir'ak'shi en hun 
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landen Japan en Heleste in bezit te nemen, Goddel.XVI:14 t/m 17.
aangesteld tot God van de eerste Spe'ta en naar de aarde gezonden om Eawahtah te inspireren 
gedurende de dageraad, Cp.armij V:10 t/m 16.

OSIRE, een etherische God met een heerschappij van 100.000 jaar, die in 12.200 voor Kosmon 
naar de aarde kwam. Ook Osiris genoemd, Osir.I:1.

OSIRIS (afgod) bedacht door (de valse) Osiris, afb. 94 in Saphah.
en het mannelijke afgodsbeeld zal, worden genoemd, Oorl.XLVII:9 t/m 12.

(OSIRIS), Che-le-mung, een Heer (onder God, de Zoon van Jehovih) wiens hemelse koninkrijk 
over Arabin'ya was gelegen, Oorl.VIII:37.
door Anuhasaj aangesteld tot heerser over Arabin'ya en haar hemelen, met de titel van Osiris, 
Oorl.XI:10.

OSIRIS daalde met zijn leger naar de aarde af om zijn deel, Par'si'e, Heleste en Arabin'ya aan 
De'yus te onderwerpen; en de inwoners ervan beschreven, Oorl.XIX t/m XXII.
geeft een groot feest en kent prijzen toe voor dappere daden, Oorl.XXIII:1 t/m 9.
krijgt met behulp van zijn engelen de orakels in bezit, en de stervelingen vragen hem over het einde 
van de mens, Oorl.XXIII:14 t/m 16.
verwijst de kwestie door naar De'yus (Anuhasaj), Oorl.XXIII:17 t/m 20. 
geeft zijn eigen versie van de zondvloed, Oorl.XXIX:35 t/m 40.
beraadslaagt met Baäl en Ashtaroth, en maakt zich los van De'yus, Oorl.XXXVI.

OSIRIS, de Fontein van het Universum, wiens naam onuitsprekelijk was, Oorl.XLIV:3.
want ik was een globe, onbegrensd van afmeting en snel van beweging. En ik bracht een vleugel 
voort om te vliegen en een hand om te werken. Zonder mij is er niets, noch was er, noch zal er ooit 
zijn, Oorl.XLVII:13 t/m 17; afb.69 in Saphah.
ik ben het Licht, het Leven en de Dood, Saphah, Semoin:54. 
de Zoon van de Eén en Al Centrale Lichten, Oorl.XXXVI:14.
stuurt Baäl en Ashtaroth naar de aarde omlaag om die voor hem te onderwerpen, Oorl.XXXVII:1

OSIRIS, de hoofdstad en de plaats van, beschreven, Oorl.XLIV:1 t/m 4. 
dit is dus hetgeen ik wil volbrengen, Oorl.XLIV:14 t/m 18.
neemt de namen aan van al de Goden die aanvaardbaar zijn voor de stervelingen, en hij bepaalt niet 
welke God, maar alleen God, Oorl.XLVII.
draagt aan Baäl en Ashtaroth de onderwerping op van de volken van Par'si'e en Heleste voor 
hemzelf; en de manier waarop ze het doen, Oorl.LII.
Baäl en Ashtaroth wenden zich tot hem en vragen om aparte koninkrijken voor zichzelf; en hij 
antwoordt hen, Oorl.LIV:1 t/m 6.
de Goden van, komen in opstand en nemen hun koninkrijken mee, Oorl.LIV:11,12. wordt in de hel 
geworpen, Oorl.LIV:20.

OSIRIS was meer dan honderd jaar in de hel en vijftig jaar in een knoop, Lika XVIII:6.
uit de hel bevrijd, maar geestelijk gestoord; hij predikt Jehovih en noemt alles en iedereen Jehovih, 
Lika XVIII:7.
de woorden van, ten tijde van zijn oordeel en vonnis, Lika XVIII:12 t/m 17. 
zal gebonden zijn zolang de piramide blijft staan, Lika VIII:17; Lika IV:5,6; Saphah, Semoin:89,

OTEVAN, zie onder schip.

OUDEN (Antieken), de, waarin elk tijdperk van zichzelf beweert wijs te zijn, en de, als dwazen 
beschouwt, Apol.II:1 t/m 3.
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waren er voor de voorbije tijd en niet voor het heden, Ben X:3 t/m 6; Es I:15. 
de huidige mens is niet zo dwaas als de, Ben IV:20 t/m 24.
de doctrine van, Eskra XXXIV:12 t/m 35; Eskra XXXVI:20. 

OUDEJAARSDAG, Insp.XIV.

OVERSTROMING, zie ondergang van het continent Pan (Whaga). 
van Whaga (Pan) besloten in etherea, 16 Cycl.III.
en het wegnemen van de hemelen van Pan, Aph.I t/m VI (Aph VI:11). 

OVERIJLD, niet, want dat is de manier van de zwakke, Oorl.XXX:20.

OXIDATIE, Kosm.IV:17.

O-Y-RA, met betrekking tot de, Oorl.IV:9 t/m 18; Oor.VI:1.

P

PAARD, positief te zijn is als een, Gods Woord X:6,7.
alle mensen worden merries in de toekomst (ontvankelijk), Saphah, Semoin:70. 

PAARDEN, betekent: heerschappijen in de lagere hemelen, Saphah, Semoin:19,20. 

PAINE, Thomas, de doctrines van, Es XIII:7 t/m 21.

PAN (Panisch), de grond, Saphah, Semoin:1. betekent: aarde, zie titel van het Boek van Aph. 
kaart van het continent, afb. 62 in Saphah.
de naam van het gezonken continent in de Stille Oceaan, Seth.II:28.
ook Whaga genoemd, naar de naam van de eerste Heer van, Seth.II:27,28. 
(Whaga), zal in het Kosmon Tijdperk worden ontdekt, 1e Bk.v.d.5 Hn.II:12.

PANISCH (taal), Ah-ce-o-ga (aardse taal), 4e Bk.v.d.5 Hn.I:3 t/m 10.
apologie, Boek van Jehovih, voorin; 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:4; 5e Bk.v.d.5 Hn.III:6,9; 1e Bk.v.God 
IV:27; Insp.VII:2.

PANISCHE TELWOORDEN TABEL, afb. 17 na Oorl. 

PANISCHE ELEMENTAIREN, afb. 64 in Saphah.

PARADIJS, de hof van, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:13; 16 Cycl.III:20.
een hemels koninkrijk boven Arabinya, gesticht door Cpenta-armij, Cp.armij V:28; Eskra XI:3; 
Eskra XVII:1; Es XVI:15.

PARODARS, wanneer een reine mens sterft, is het eerste levende schepsel dat hij na het ontwaken 
ziet een, Saphah, Veda's:60,61; 1e Bk.v.God XIV:36.

PARSA, Oorl.XI:12; opm. 9 na Oorl.

PAR'SI'E, hetgeen betekent: strijdende Faithists, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:14; opm. 15 aan het eind. 
een machtige natie van de I’huans, genaamd, Frag.II:14; Oorl.LII.
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PARSI'ERS, woonden in een natie op zichzelf, en ze waren groot en in hoofdzaak koperkleurig, 5e
Bk.v.d.5 Hn.III:15 t/m 19.
vormden een trots ras, zeer bevallig geschapen door de God Apollo, Oorl.XXI.

PATRIOTTISME, ik leerde hen dat mijn broeder mijn vijand was, dat het een grote 
vaderlandsliefde was om hem en zijn volk aan te vallen en te vernietigen, Stem:17,18; Stem:32.
een slechte man zegt: Ik zal oorlog voeren voor Egypte, want dat is mijn land; maar ik zeg u dat alle
landen van Jehovih zijn (Mozes).
Wees geen slaaf van een of ander land en ook niet van een koning (Abraham), Saphah, Biene:5.

PAUSEN, priesters, aartsbisschoppen, kardinalen en monniken marcheerden in de hemelse optocht,
biddend, zingend en ze droegen zelfs lasten gedurende honderden jaren, vanwege het voorrecht om 
uiteindelijk de troon te mogen naderen, gelovend dat zij de Schepper zelf zouden aanschouwen, Es 
VII:10; Eskra LI:23.

PERIODE, drie odes, 33 jaar, een generatie, Arc v.Bon XIV:4.

PERSOON(lijkheid), Zijn, Frag.X:14 t/m 16; Arc v.Bon XXIX:9; Ben VI:5; Eskra XIII:14,15; 
Eskra LIX:20; Eskra XXIV:12; Eskra XL:16; Eskra XXXVI:39.
de, die het individu wordt genoemd, Gods Woord X:5; Eskra IV:9,12 en 14; Cp.armij IV:13.

PERSONEN, drie, heb ik gevonden: één gelooft alleen in aardse dingen, (Apol.IV:1;
Frag.II:20), één gelooft in de geesten van de lagere hemelen (Seth.XXIII:8), en een ander heeft 
vertrouwen in de Al Schepper (d.w.z. de Faithist). Zij allen stijgen naar de bestemming die ze 
hebben gekozen (Confucius), Saphah, Biene:12.

PESTEPIDEMIEËN, de oorzaak van, Lika XIV:7.

PESTILENTIE, bewijst de menselijke ongehoorzaamheid aan Mijn geboden, Sue III:5.

PIRAMIDE, zie titel van het Boek van Lika; Lika II:5; ondertitel van afb.19 in Lika XII. 
de Grote, zie onder Thothma.
(Panisch) Sarji, sarguz, Saphah, Semoin:27.

PLANEET, een dode, geeft niet langer licht en warmte af die er op kunnen terugstralen, 
Kosm.V:14 t/m 18.

PLANETEN, rondwervelende vortexen scheppen, uit de opgeloste corpor in ethe, Kosm.VI:9. 
waarin zij dwaling hebben onderwezen in plaats van de waarheid betreffende, Kosm.I:56,57. 
Zie ook: Kosm.II:6,16; Kosm.III:18,22 en 23; Disc.III:29.
het is een misvatting om te zeggen dat de zon ringen of, afwierp, Kosm.VI:10; Arc v.Bon XIV:10; 
Arc v.Bon XXVII:16.

PLATHOOFDEN, in het land Anagoomahaha, 1e Bk.v.God XXVII:24,34.
Took-shein en zijn koningin Che-guh, 1e Bk.v.God XXVII; Oorl.XX:17; Oorl.XXI:9; 
Oorl.XXXIII:2.
Zie Ae'jin.

PLYMOUTH ROCK, de landingsplaats in Guatama van de mensen die Europa verlieten omwille 
van het geweten, Es X:7.

PO, Jehovih bereidt een weg voor de geboorte van, Goddel.XIII. was een i-e-su bij geboorte, 1e 
Bk.v.God III:1.
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was een Ihuan van I'hin-afkomst van graad vijfennegentig, Cp.armij IV:11 t/m 13. 
werd geïnspireerd door de God Yima, Cp.armij v:5 t/m 7.

PO was 20 jaar oud en hij werkte door vlas en hennep te hekelen, toen God (Yima) tot hem kwam, 
1e Bk.v.God III:6,7.
wordt door God beproefd en gezien dat hij de Ormazdische wet kent, 1e Bk.v.God III:7 t/m 11.
heilige wetten door middel van, door God doorgegeven, 1e Bk.v.God IV:17 t/m VI:16. 
door Cpenta-armij bezocht, Cp.armij X:8.

PON'YAH, koning van Oas, Gods Woord XXVII:1.
veroordeelt Zarathoestra ter dood, Gods Woord XXVIII; Gods Woord XXIX:1 t/m 3,13,17.

POOLSTER (Noordster), Cnest genaamd, Osir.XII:5; opm.5 na 5e Bk.v.d.5 Hn. 
de sleutel tot de plaats van de, Oorl.VII:9.
de observatielijn van de Grote Piramide liep door de mediaan van de afwijking van de (Tuax), 
Oorl.XLVIII:26.

PORT-AU-GON, zie onder schip.

PRAKTIJK, woorden te uiten maar niet in, te brengen heeft weinig waarde, Gods Woord XXI:9.
want boven alle filosofie die men kan prediken, staat de, op de hoogste plaats en is het meest 
krachtig, Gods Woord XXX:15; Arc v.Bon XII:6,8; Es XVII:23; Oord.XVI:19; Oord.I:50.
maar het verrichten van goede werken en het naleven van Mijn geboden zal alles zijn dat van nut is 
voor de vestiging van Mijn koninkrijk op aarde, Es II:29.
geef ze geen antwoord opdat u ook geen duisternis in, brengt, Disc.VII:28,30.

PREDIKEN, er zal niet tegen hen worden gepredikt, en ook niet voor hen gebeden worden. Ze zijn
moe van deze dingen, Sue IV:4.
van nu af aan zal ik niet, noch naar preken luisteren, Ben V:41; Eskra XXVI:22,23. 
daarna zal de deugd van het, tot een einde komen, Es II:29.
zie, de dagen van, en belijden zijn ten einde, Oord.I:43,44 en 50.

PREDIKERS, 200.000 naar De'yus' koninkrijk gezonden, Oorl.XVII:16 t/m 19; Frag.XIX:14. 

PRESBYTERIANEN belijden de ware Christus, Es XVIII:17.

PRESIDENT, de, geïnspireerd om de slaven van Guatama te bevrijden, Es XX:20 t/m 30.

PRIESTERS, ze nemen degenen die in duisternis zijn geboren en stellen ze aan tot, 1e Bk.v.God 
XVIII:3.

PRINS DES VREDES (Vredevorst), kijk eens, jullie vier (Christus, Brahma, Boeddha en God 
Gabriël) beweren de Vredevorst te zijn, maar jullie dragen verborgen dolken en steken degenen 
dood die de Schepper verheerlijken, Eskra LVIII:13.

PROBEREN, Yaton'te zei: Steeds maar weer, dat is het totaal van het goede dat iemand doet, 
Frag.XIX:8.

PROFEET, (voorspeller) de ware, is degene die harmonie heeft verworven, Kosm.IX:7 t/m 11.
de basis voor een goede, en raad aan een, Kosm.XI:8 t/m 13. 
in handen van Druja's, Oord.XXV:11.

PROFETIE betreffende de aarde, Kosm.VII,VIII.
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er zijn twee soorten, door de rechtstreekse inwerking van vortex-stromingen, en door de geest die 
via de profeet spreekt, Kosm.X.
het College van, en de regels ervan, Kosm.XI:1 t/m 5; Oorl.VII:10; Oord.IX:20 t/m 23; Oord.IX:20.
Kamer van, Saphah. 

PROTESTANTEN, Es IX:21.

PIJN, onbewust worden voor, door de kracht van de wil, Oorl.XLVI:14; Saphah, Chine:20.

Q

QUAKERS, Faithists van hart, die niet de riten en ceremoniën beoefenden en die, werden 
genoemd, Es X:13,14.

R

RAAD GEVEN, ook zal de ene mens de andere geen, zonder verplicht te worden aan degene die 
zijn raad opvolgt, Es II:20.

RAMPSPOED, wanneer de rijkdom van een rijke man wordt gestolen, zeggen de stervelingen dan 
niet: Arme man, Jehovih heeft hem, bezorgd, Lika IX:3; Lika XXI:30.

RASSEN (mensen), Asu, Druk, holbewoner, halfbloed, Hoodas, I'hin, I’huan, Listiër, bastaard, 
gedrocht, Ongwee, Ghan, Yak.
Zie bovenstaande namen in dit register.

REBEKKA, vrouw van Izaäk, de zoon van Abraham, 1e Bk.v.God XIII:12 t/m 17. 

RECHTE (juiste) WEG, Frag.XIV:11; Frag.XXIV:12,16; Disc.V:1.

RECHTEN, ik ken mijn, en durf ze te handhaven, Disc.IV:2,3.

RECHTER, u zult uw eigen, zijn, Arc v.Bon XXIX:7; Ben V:27,28; Oord.XIII:36.
de, zal oordelen door de lagere wet, maar met de hoogste vertolking, Goddel.VII:3,7; Eskra 
XXXIII:24.
de mens beoordeelt alle dingen, zelfs zijn Schepper, Insp.IX:4, 7 en 10.

RECHTERS, de wijsheid van de, was zo groot dat ze konden bevatten hetgeen al de engelen ooit 
hadden gedaan, hetzij op aarde of in de hemel, Aph XV:9,10.

RECHTVAARDIGEN, noch tracht ik mijzelf te, door woorden of argumenten, voor vergissingen 
die ik kan hebben begaan, Saphah, Kamer v.d.Adepten:4.

REDDEN, ik zal mijzelf,. Leidt U mij, O Vader, Es I: 21. 

REGELS van Licht, Disc.VIII:11 t/m 13.

REGEN, hoe teweeggebracht. De aarde trekt de druppels niet aan; ze worden op de aarde 
neergeworpen door de kracht van de vortex, Kosm.I:32; Saphah, Ezra-bijbel:42.
door overlappende stromingen in de vortex ontstaat, Kosm.IV:3; Seth.V:26; Sue IV:21. 
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REGEN VAN VUUR, zwavel, ijzer en fosfor op de vijf werelddelen, Seth.XVI:4.

REGENACHTIGE DAG, Goddel.X:11. 

REGENBOOG, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:50,51; Frag.XXI:2.

REGEREN, vanwaar dit grote verlangen om over anderen te, Oorl.XLIV:9.

REGERING (bestuur, overheid), hoe te oordelen als een, voor of tegen Jehovih is, Sue III:4,5.
Zarathoestra gaf aanwijzingen betreffende, Gods Woord XXIV:1 t/m 10; Gods Woord XXX:11 en 
12.
Jehovih zei: Aanschouw het plan van Mijn bestuur, hetgeen is: niets tegen te gaan in de hemel of op
de aarde; niets bij het hoofd te vatten en met geweld om te draaien om de andere kant op te gaan, 
Oorl.XVII:2.
Capilya's opmerkingen over, Arc v.Bon VII:5 t/m 10; Goddel.I:2 t/m 4.
God oordeelt de, van de mens, en verklaart zich ertegen, Oord.XXXIV:1 t/m 22.

REÏNCARNATIE, Jehovih zei: Ieder mannelijk kind en ieder vrouwelijk kind dat in het leven 
wordt geboren, zal Ik bezielen met een nieuwe geest die uit MIJ zal voortkomen op het moment van
de conceptie. Noch zal Ik aan welke geest dan ook van de lagere of hogere hemel de macht geven 
om een schoot binnen te gaan, of de foetus in een schoot, om opnieuw te worden geboren, VI:21; 
Blz.33 Boek van het oordeel.XIV:8; Blz 1429 Arc van Bon XXVIII Blz. 956:27, 28. 
Jehovih, zei: ook schiep Ik hem niet onvolmaakt, zodat hij opnieuw een schoot zou moeten 
binnengaan om weer te worden geboren. Hetgeen Ik doe, is welgedaan, Seth. blz. 60 VIII:9.
duizenden geesten woonden in een stoffelijk lichaam en dreven vaak de natuurlijke geest, die Ik ten 
tijde van de conceptie schonk, eruit; en deze stervelingen wisten het niet, Aph Blz.144 v:10.

REÏNCARNATIE, noch heb Ik vooruitgang gegeven aan een steen, noch aan een boom, noch aan 
een dier, Frag.XXI:18; Disc.III:30.
zoals het in de oude tijd was, zo zal het zijn eer een volgend geslacht voorbij is. Druja's zullen 
onderwijzen dat de geesten van de doden in bomen en bloemen overgaan en erin leven; en in 
varkens, vee en vogels, en in vrouwen, en steeds opnieuw geboren worden in een sterfelijke 
gedaante, Gods Woord XXX:18 t/m 20.
wat Druja's in een volgende wereld, noemen, Frag.XXIX:8,9; Frag.III:11.

REÏNCARNATIE, Druja’s in Egypte keken toe wanneer er kinderen werden geboren en namen ze 
in bezit en joegen de natuurlijke geest eruit, en ze groeiden in het nieuwe lichaam van de 
pasgeborenen op en noemden zich gereïncarneerd, Oorl.LI:11,12; Saphah, Semoin:116.
ze beweerden dat ze vele malen waren gereïncarneerd, en dat ze voordien grote koningen of 
filosofen waren geweest, Lika XIV:9,12,14,15 en 18.
de valse Osiris spreekt met Thothma over, Oorl.XLVIII:18,19.
alle mensen worden steeds opnieuw gereïncarneerd totdat hun lichaam onsterfelijk is geworden, 
Oorl.L:31 t/m 36.
de, van Thothma door de priesters in het lichaam van Xaian, Oorl.LI:1 t/m 8.
ze vleien u, en vertellen u dat u in een vroeger bestaan deze of die grote persoon bent geweest, Arc 
v.Bon XXVIII:16.
Zie ook: Frag.XXII:11; Goddel.XII:3; Oorl.LIV:18; Arc v.Bon XXVI:43, 44 en 47; Arc v.Bon 
XXVII:17, 18, 25, 30 en 31; Saphah, Semoin:57; Oord.IV:11; Disc.II:5.

REÏNCARNISTEN, zogenaamd gereïncarneerde geesten, Oord.IV:11; Lika XIV:18; Aph V:10.

REINHEID, zonder, kan geen mens de Schepper zien; met, kunnen alle mensen Hem zien en Hem 
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horen, Eskra XXVII:6.

REINIGING, is de eerste wet die ik u geef, Eskra XXVII:1 t/m 9; Eskra XXX:17. 
van uzelf, en het begin van macht, Disc.X:15.

RELIGIE, godsdienst, is het leren van muziek (harmonie) in een gemeenschap waarin de rab'bah 
de grondtoon vormt, Arc v.Bon XII:14.
dat is, Kosm.XI:7.
bestaat uit de riten en ceremoniën in de discipline van een gemeenschap, Eskra XXIX:2,3 en 6. 
goed te doen met al je wijsheid en kracht is de hoogste, (Paine), Es XIII:13.
God geeft een nieuwe, Oord.XIX; Disc.VII:15.

RELIGIES, geloven, die goed voor de Ouden waren, zijn heden waardeloos, Ben VI:19.
zij (brahmanisme, boeddhisme, christendom en mohammedanisme) hebben geen enkele natie of 
stad op de hele wereld van de zonde gered. Ze vechten en moorden vanwege hun verschillende, 
Stem:32,33.

REPUBLIEK, de, gevestigd, Es XIII.
een, kan niet het hoogste licht volgen; een, is niet het allerhoogste bestuur, Jeh.Kon.XXVI:2,3,9 en 
10; Disc.XI:12.

REUZEN, tweemaal de grootte van de mensen uit die tijd, 16 Cycl.II:13; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:29. 
Zarathoestra's gestalte was gelijk aan die van drie gewone mannen, Gods Woord III:14; Gods 
Woord XXVII:4.
China, het land van de, Oorl.XVIII:12; 1e Bk.v.God XXV:4; 1e Bk.v.God XXV:16. 
Par'si'e werd bevolkt door echte, Oorl.XXI:1,2,5 en 7; Oorl.XXIV:15.

RIB, uit A'su kliefde ik een, en zette hem rechtop en zei: Wees een mens, rechtop naar de gelijkenis 
van uw God, Gods Woord I:11.
de mens vroeg: Maar waarom werd de waarheid niet verteld? Waarom die zes dagen? En waarom 
de, Ben V:7.

RITEN EN CEREMONIËN, want zonder discipline (orde) is er niets; en discipline kan niet 
zonder ceremonie zijn; noch ceremonie zonder riten en formaliteiten en stichtelijke woorden, 
Ah'Shong VI:8,9; Sue IV,V.
Zie ook: Oorl.IX:6; Saphah, Fonece t/m Adepten; Eskra XXVIII:1; Eskra XLIX:27.

RODDELEN, een sterveling als slachtoffer in de handen van boosaardige Druja's, Lika XXI:23; 
Lika XXII:46.

RODDELENDE VROUW, de, is een goed tehuis voor Druja's, Lika XXI:10; Gods Woord XI:4.

RODE HOED, Cpenta-armij kroonde Thale met de, Cp.armij IX:15. Zie Hi-rom.

RODE HOEDEN, Capilya's rab'bahs zetten, op, Arc.v.Bon IX:2. 

RODE STER, de aarde van de stervelingen, Aph XVI:3.

ROEST, Kosm.IV:17.

ROMEINSE GODEN, de afgezette Goden van Vind'yu werden de Goden van Roma, Eskra 
XXXIX:17.
Baäl sluit een verbond met de, Eskra XLI:14; Eskra XL:12; Eskra XLV:10. Thoth (Gabriël) brengt 
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de, tot zwijgen en stuurt ze naar de hel, Es VI:8.

RONDOM, een kind, een man, een God, een Heer leert van hetgeen, is; noch kunnen zij ooit iets 
meer verwerven, Apol.VII:1.

ROOMS-KATHOLIEKEN, de, beleden de ware Christus, Es XVIII:17. 

RUSSEN, oorsprong van de, Eskra L:30,31.

RUZIEMAKEN, geen, met een ander omwille van een mening, noch om wat voor aards ding dan 
ook, Eskra XLIV:25; Saphah, Adepten:4 t/m 6.

RIJK, voor één mens die, is zijn er duizend armen, Stem:35.
want het is ook een wet, dat waar er, -en zijn, er armen moeten zijn, Eskra XXVI:14 t/m 16. en uw 
volk zal alle dingen in gemeenschap bezitten en niet, of arm zijn, Oord.V:15; Oord.XVIII:12; 
Disc.IV:14.

RIJKDOM(men), een sterfelijk mens streeft op eerbare manier naar, en als hij rijk is, snijdt zijn, 
hem af van Mij door het verderf dat hij over zijn mededingers brengt; ook kan hij zichzelf er niet 
van losmaken, Goddel.X:17.
maak geen God van uw, Ben X:8; Lika XXI:5; Arc v.Bon XXVIII:33; Oord.XIX:5; Disc.III:25.

RIJKE MAN (mens), wat is een, meer dan een waakhond? 1e Bk.v.God V:6.
is hen gedurende duizenden jaren niet verteld: Als jullie je rijkdom niet opgeven, kun je niet 
opstijgen in de hemel. Maar zie, de, kan zijn rijkdommen niet opgeven, Oorl.XLVI:10.

RIJKE MAN (mens), de engelen getuigden duizenden jaren lang dat de, zijn eigen ziel verminkte, 
Lika XVIII:31.
een, te zijn, betekent goedheid ontkennen. Ja, door het simpele feit van eigendom is hij een bewijs 
van het tegenovergestelde, Lika XVIII:34,35; Saphah, Hi'dang:28.
God spreekt met betrekking tot een, Oord.VIII.
ook kwamen er niet veel die rijk waren; vandaar dat men zei, hoe moeilijk het voor een, is om het 
koninkrijk des hemels binnen te gaan, Jeh.Kon.XX:18,19.

RIJKE MENSEN hechten waarde aan dingen die ze niet kunnen behouden, het meest tijdens het 
aardse leven, Gods Woord XVIII:16; Frag.XXXIX:8.

S

SABBATHDAG, de Allerheiligste, de oudejaarsdag zal de, worden genoemd, Insp.XIV:11; zie ook:
Oord.XXXV:10 t/m 13.
de zevende dag van het nieuwe jaar zal uw volgende, zijn, Insp.XIV:13,14 en 27.

SABBATH (Ebra), een geboortedag van de maan, Saphah, Semoin:53; Saphah, Ezra-bijbel:11. 

SAKAYA, God voorziet in de geboorte van, Eskra XV.
de vader en moeder van, en zijn geboorte, Eskra XXIV:1 t/m 3.
bijgenaamd Srammana Gotama, dat betekent: zonder hartstocht van de vader en moeder, Eskra 
XXIV:3.
werd geboren als prins, zoals door Jehovih was geboden, Eskra XXIV:4. 
legde op twaalfjarige leeftijd de gelofte voor het bramanisme af, Eskra XXIV:8.
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wenste op zijn vijftiende de toestand van extase te verkrijgen en trok drie jaar met de bedelnap rond,
Eskra XXIV:9.
gedurende nog vier jaar ontzegde hij zich het spreken en leefde buiten de deur, dag en nacht, maar 
Jehovih liet niet toe dat de toestand van extase voor hem kwam, Eskra XXIV:10,11.
wordt in een droom toegesproken door een beschermengel, Eskra XXIV:12 t/m 14. 
neemt een vrouw en wordt vader, Eskra XXIV:15,16.

SAKAYA besluit de aarde en de verlangens naar aardse dingen op te geven, Eskra XXIV:17 t/m 23.
de stem van God en zijn Heilige Elven spreekt via, Eskra XXV:1 t/m 3. 
de doctrines van, Eskra XXV:6 t/m XXX:20.
predikt en reist gedurende vier jaar en heeft tweeënzeventig discipelen, Eskra XXX:1,2. 
krijgt tekenen en wonderen van God, Eskra XXX:3 t/m 11.
predikt en werkt veertien jaar en sticht tweeënzeventig gemeenschappen, Eskra XXX:20.

SAKAYA wordt vergiftigd door de brahmanen en zijn geest wordt naar de troon van God gebracht, 
Eskra XXX:22 t/m 28.
Zie ook: Eskra XXXIX:21 t/m 23,26.

SAKAYA MUNI, u (Kabalactes) hebt uzelf valselijk Boeddha genoemd; en dubbel zo vals hebt u 
de naam, aangenomen, Eskra LIV:23.

SAMATI, zie I'hua'Mazda, Frag.XXVIII:25 en opm. 12 na Gods Woord; Frag.XXVIII:33 t/m 36.

SANSKRIET, de talen waarvan het, afkomstig is, Eskra XXII:45. 

SATAN, wie is, en zijn gevolg? Osir.IX:10; 1e Bk.v.God X:11.
verlangen naar leiderschap, hetgeen de kapitein van de dood is, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:68.
(het ego) komt tot Anuhasaj, Oorl.VIII:6.
al wie het kwade liefhad en in praktijk bracht, noemde ik, Eskra IV:5; Insp.VIII:16. 

SATELLIET, Kosm.III:13; Kosm.III:26.

SATELLIETWETTEN, betroffen de mindere aangelegenheden van een stad of provincie, Arc 
v.Bon XIV:10.

SATELLIETEN (vazallen), het centrale koninkrijk werd het Zonnekoninkrijk genoemd, en de 
anderen werden de, genoemd, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:26.
zie, er is één zon met haar, er zal maar één koninkrijk zijn met, 1e Bk.v.God II:16.
de koning van Egypte was de Zonnekoning en zijn onderkoningen (gouverneurs) waren, Arc v.Bon 
XIV:10.

SCHAAMTE, 1e Bk.v.d.1e Hn.I:1; 2e Bk.v.d.1e Hn.I:1; Frag.XIX:11; Frag.XIX:20,21; 
Frag.XXXVII:12,13; Ben II:23; Jeh.Kon.VIII:12.

SCHAT, wat voor, heeft iemand dat hij die uit de wereld kan meenemen. Beter is het te geven 
terwijl het nog kan, want morgen gaan we dood en laten het achter voor hen die het niet verdiend 
hebben, Arc v.Bon VII:13.

SCHATTEN, hij die zich, in deze wereld vergaart, zal geen vrede vinden! Gods Woord II:2.
door het verlies van aardse kostbaarheden zoekt de ziel naar datgene wat eeuwig zal duren, Gods 
Woord XX:1.

SCHEIDING(echt), manier waarop een, in Shalam wordt verkregen, Jeh.Kon.XXII:8 t/m 10. 
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of zij zelf gaan scheiden, Oord.XXXIX:4.
Ka'yu over, Eskra XXXVI:26,27.

SCHEPEN (atmosferische en etherische (ruimte)schepen), zoals u reist van hemel naar hemel in 
atmosferea, evenzo zult u de stervelingen inspireren om stoffelijke, te bouwen en de oceanen over te
steken, Jehovih VIII:13; Seth.III:1.
zoals de stervelingen met aardse, over de stoffelijke oceaan varen, zo voer het ruimteschip van God 
door de atmosferische oceaan, Seth.VII:1; Oorl.XXX:10.

SCHEPEN, de mens bouwde, en voer in alle richtingen over de oceaan (ongeveer 43.000 jaar voor 
Kosmon), 16 Cycl.I:21; 1e Bk.v.d.5 Hn.II:20.
Zo heb Ik (Jehovih) de etheriërs geleerd vaartuigen te bouwen om Mijn etherische zeeën te 
doorkruisen, Lika VI:2,3; Ah'Shong IX:2 t/m 13; Aph XVI:1.
zeven ruimte-, vervoeren zestien miljard engelen, Goddel.VIII:18. vijf vuur-, vervoeren twaalf 
miljard engelen, Goddel.IX:12,13.

SCHEPPER, het Algoede moet een naam hebben, Gods Woord IX:13,14; Gods Woord XI:15,16; 
1e Bk.v.God V:16.
u zult de, liefhebben met geheel uw hart en ziel! Hoe kan ik nu houden van iets dat ik niet begrijp? 
Ben II:30 t/m 32; Arc v.Bon XXI:11.
niemand kent de, tenzij hij de gemeenschap met de geesten heeft waargemaakt, 1e Bk.v.God 
XVII:21; Oord.II:26.
de, wiens werelden miljarden jaren zijn voortgesneld, Oorl.XIV:23. vanwaar kwam het idee van 
een, Insp.IV:8 t/m 18.
met de beeltenis van een man, Arc v.Bon XIV:14; Eskra LI:29.
zou de, van miljarden werelden die miljarden jaren hebben bestaan, zo jong kunnen zijn als één van 
deze ingebeelde Goden? En naar de aarde afdalen en een werk zo onvolmaakt verrichten, dat alleen 
een klein koninkrijk van Hem heeft gehoord? Eskra LVI:12.

SCHEPPER, of godslastering tegen onze, Disc.II:18. 
voor de eer van uw, Disc.VII:21.
hij weet zijn, Disc.XIV:3.

SCHEPPING, een, of een geschapen wereld, Kosm.III:20. 

SCHEPPING, College van, Goddel.V:9.

SCHIP, voor zes miljard Bruiden en Bruidegoms, Thor V:4 t/m 11. het sterren-, van Aph, Aph 
XVI:7.
halvemaanvormig, van Sue, Sue II:3,4.
het pijl-, zoals snelle boodschappers gebruiken, Osir.I:5. 
een miljoen soorten vuurschepen, Cp.armij II:18,19.

SCHIP, de verschillende ruimteschepen worden genoemd naar de wijze van hun constructie: 
Abattos (Ah'Shong III:32,34), pijlschip, Es IV:12; Es V:8, Es VI:9.
Adavaysit een beschrijving van de, van Cim'iad, Apol.X:5 t/m 12. 
Airavagna van Nista, haar Zonneschip, SueVII.
Airavagna van Cpenta-armij, Cp.armij I:10; Cp.armij II:13 t/m 15; Cp.armij III:14. 
Airavagna van Lika vervoert een miljard engelen, Lika III:2.
Airavagna van Litabakathrava reist zeshonderdveertig miljoen kilometer per dag, Es III:17 t/m 21.
Airiata, de afmeting van de, van Betatis, Thor III:14 t/m 20.
Airiata, de, van Osiris vervoert meer dan vijf miljard engelen, Osir.X:27.
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SCHIP, Avalanza, vervoert twintig miljard engelen, Thor IV:8. 
Avalanza de, van Fragapatti beschreven, Frag.IX:3,4; Frag.XI:1. 
Avalanza, de, van Ye'a-goo beschreven, Lika XVII:1,2.
Avalanza's, elf, stijgen op met meer dan veertig milJard engelen aan boord, Es XXI:5,8. 
Beyan - praalvaartuig (Frag.III:8); Ballastvlaggen, (Oorl.XIX:6)
Calyos, Lika XVI:1.
Cowppon, de Godin Lissa gaat met Lika naar etherea in een, met vierenzestig miljard engelen, Lika 
XXVI:2,3; Lika XXVI:15.
Ese'lene (Osir.II:1); vuurboten, Thor III:12; Es VII:5. 
Koa'loo, nagenoeg als een wereld, zo enorm, Frag.III:13. 
Obegia, een vuurschip, Osir.XIII:9 t/m 11.
Ometr, een snel stijgende, Goddel.XVI:14. Oniy'yah, Apol.III:6; Saphah, Semoin:90.
Otevan, Es III:4; met vleugels, Aph IX:8,9.
Piedmazr, roeiboot, Frag.XXX:7.
Port-au-gon, een Oriaanse, Ah'Shong I:18.
Seraphim, een machtig vuurschip, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:15.
Vaartuigen, veel van hen die ermee omgaan doen zo'n duizend jaar dienst als leerling, en miljarden 
kilometers aan wegen in de hemel zijn voor hen als een welbekend boek, Frag.XXVIII:1 t/m 5.

SCHRIFTEN(ge) uit die dagen.  Zie onder bijbels. Hindoe geschriften. Zie onder bijbels. 

SEFFAS, zal atmosferea en de hele aarde omvatten, Seth.III:36; Seth.XIX:7; Ah'Shong III:15.

SEIZOENEN (tijden), van de aarde. Thothma, de geleerde man, heeft gezegd: Zoals een middellijn
staat tot een cirkel en zoals een cirkel staat tot een middellijn, zo zijn de regels van de, Arc v.Bon 
XIV:4; 3e Bk.v.d.5 Hn.III:10.
er zijn, wanneer de mens overgaat van de ene toestand in de andere, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:5.

SEKSEN, zouden de positieve en negatieve vortex-stromingen van gelijke duur zijn, dan zouden 
de, die op de aarde worden geboren, gelijk in aantal zijn. 68. 9. B.v.K. Kosm. IX:9

SEKSUELE BEVREDIGING, 1042. 23; 1897. 4. Lika XXI:23; Disc.III:4. 

SEKTEN, Es XVIII.

SE'MOIN, en de Heer kwam in de nacht omlaag en graveerde hem met eigen hand, 1e Bk.v.d.1e 
Hn.IV:2 t/m 4; zie afb. 66 in Saphah.

SE'MOIN, tablet van, Saphah, Semoin.

SE'MU, een aan de mens gegeven teken dat hij kan begrijpen, Jehovih V:4. 
de aarde in, ondertitel bij afb.39 in Kosm.
de manier waarop, wordt gevormd, Kosm.IV:18.

SE'MU TIJDPERK, afb.39 in Kosm.; Kosm.V:19; Lika III:7.
het einde van het, zie ondertitel bij afb.7 na 4e Bk.v.d.5 Hn.. 

SE'MU-FIRMAMENT, afb.7 na 4e Bk.v.d.5 Hn..

SE'MU-WOUD, Lika III:7.

SETHANTES, een aartsengel, de eerste God van de aarde en organisator van het eerste koninkrijk 
in de hemel van de aarde, Seth.I,II; 16 Cycl.I:5 t/m 9.
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na honderd jaar zonder ophouden dag en nacht te hebben gezwoegd, rust hij uit door zijn vijf Heren 
op de aarde te bezoeken, Seth.V:10.
gaat eerst naar Whaga, de Heer van Whaga (het continent Pan), Seth.VI. 
gaat dan naar Jud, de Heer van Jud (Azië), Seth.VII.
gaat daarna naar Dis, de Heer van Dis (Europa), Seth.IX.
gaat vervolgens naar Vohu, de Heer van Vohu (Afrika), Seth.X. 
gaat ook naar Thouri, de Heer van Thouri (Amerika), Seth.XI. 
laat Moeb bouwen, Seth.XIII:4.
stijgt na afloop van de 200 jaar omhoog naar etherea met Onesyi en de eerste oogst van Bruiden en 
Bruidegoms van de aarde, Seth.XXI.

SHAKERHEMEL, gesticht door een Drujagod, Lowgannus, die beweerde dat hij de ware Christus
was, Es XVIII:9.

SHALAM, de geschiedenis van, Jeh.Kon.IV t/m XXVI.
de tempel van Jehovih, de tempel van Apollo en andere gebouwen in, Jeh.Kon.XI:1 t/m 21. 
de stem van Jehovih in, Jeh.Kon.XXI.
de geboden voor de inwoners van, Jeh.Kon.XXII. huwelijk van de kinderen van, Jeh.Kon.XXIII:1 
t/m 9.
de kolonies van Faithists in Jehovih verspreidden zich in alle richtingen, Jeh.Kon.XXIII:11 t/m 24.

SHEM, door de Heer gegeven naam aan een van de I'hin-vloten ten tijde van de Grote Vloed, 1e 
Bk.v.d.5 Hn.I:48.
de vloot die, heette, landde in het zuiden, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:59. 
de landing van de I'hins; de schepen vernietigd, Aph VII:4 t/m l1.
het land werd, genoemd, als een bewijs voor heel de wereld, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:16. 
de grenzen van, genoemd door Fragapatti, Frag.VIII:3.
het land, nu Vind'yu geheten, Arc v.Bon I:2. 

SHREVARHS, Osirische, Seth.XVI:2 t/m 4.

SIH (Panisch), de vereerder van een Verlosser is, de vereerder van een God die uit een vrouw is 
geboren, is, Saphah, Biene:12.

SLAAP, Jehovih gaf de mens de, zodat zijn stoffelijk gebonden geest hemelse dingen kon zien en 
horen, Seth.VIII:13; 4e Bk.v.d.5 Hn.IV:13.

SLANG, en de mens verzuimde zich te beschermen tegen de, stoffelijkheid (materialisme), 2e 
Bk.v.d.1e Hn.II:12.
maar vanwege de, (de aarde) van de vrouw, luisterde zij naar hem (haar vlees) en de vrouw had 
vertrouwen in de, Oorl.XXIX:10,11; Oorl.XXVIII:16,17.
de vrouw zei: De, (haar aardse lichaam) heeft mij verlokt. En de Here God zei tot de, (het vlees), 
Oorl.XXIX:14,15.
Zie ook: Saphah, Semoin:22; Saphah, Semoin:85.

SLANGEN, de slechte stem (Satan) omringde de aarde met, die spraken als mensen en engelen, en 
de, raakten bevriend met de Al Boze, 5e Bk.v.d.5 Hn.I:14. (Hindoe geschriften).
miljoenen dodelijke reptielen, Cp.armij I:17.
de, die Ik schiep, waren vleesetend en aten elkaar op. Zelfbevruchtend schiep Ik ze, Insp.VI:8 t/m 
12.
cruvara, met vier poten, vijftig passen lang, Saphah, Veda's:50,51.

SLAVERNIJ (knechtschap), het zesde geslacht uit het zaad van de gevallen engelen was nu verlost 
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en dit was voor hen de volheid van de aardse, Seth.XVI:8.
aan hem die kinderen verwekt geef Ik gebondenheid, aan hem en aan hen gezamenlijk, Osir.VI:26. 
hoe groter het bezit, des te groter de, Lika XVIII:35.
wees wijs, O mens, en bindt uzelf niet aan dingen die niet vooruit gaan, anders worden zij u tot, in 
de volgende wereld, Frag.XXI:19.
een mens heeft geen weet van, door het verwekken van zelfzuchtig nageslacht op de wereld. Want 
terwijl hun nakomelingen in duisternis verkeren, kunnen zij zelf niet opstijgen in de hemel, Arc 
v.Bon XXV:5.
door genot bij het verwekken zal de mens na de dood gebonden worden; hoe zal hij, door niet te 
verwekken, de hele aarde leren kennen? Saphah, Biene:15.
de, van de koningen en koninginnen en keizers en rijke mensen en leiders van mensen, Es I:36, Es 
XVII:12 t/m 14.

SLAVERNIJ, de, over al degenen die heerschappij door het zwaard verwerven of gezag handhaven
door staande legers, Es XVII:15 t/m 17; Eskra LV:13.
de, op al wie grote rijkdommen en vele dienaren bezit, of geen dienaren, maar voor zichzelf leeft, 
Es XVII:19 t/m 20.
op de valse Goden en Godinnen, totdat ze al degenen hebben verheven die ze misleid hebben, Es 
XVII:28 t/m 44.
de, op u in de hemel zal evenredig zijn aan het schuwen van het u opgelegde vertrouwen, Oord.X:9 
t/m 11.
de, op degenen die oorlog veroorzaken of eraan meedoen, en op degenen die de doodstraf opleggen 
aan welke persoon ook, Oord.XXXII:13 t/m 24.

SLAVERNIJ, u zult gebonden zijn in de hemel totdat u volbracht zult hebben wat u had zullen 
doen, maar faalde om te doen; en u zult zonder geld volbrengen wat u met geld gedaan zou kunnen 
hebben, Oord.XXXI:5 t/m 8.
van de geest (gedachten), Eskra LI:24; Oord.XXVI:10; Frag.XXIX:3; Cp.armij VII:21; Lika 
VIII:17; Eskra LI:23; Oord.IV:19; Oord.XVI:15; Oord.XXX:17 t/m 24.

SLAVERNIJ omvergeworpen in Guatama, Es XX.

SLECHTE ECHTGENOOT en goede vrouw, en omgekeerd. I'hua'Mazda zei: Wie weet wat goed 
is en wat slecht? Gods Woord XXIV:18 t/m 22; Osir.VI:29.

SLECHTE MENSEN, drie soorten, gevonden door de valse Osiris, Oorl.XLVII:2; Goddel.X:16.

SLEUTEL, hier ligt de, tot het eeuwige leven, Oorl.L:2,3; Lika II:2; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:56. 
de, van profetie voor de komende 3300 jaar, Oorl.L:20.
hierin zult u de, vinden voor het Koninkrijk van de Vader, Disc.VI:1.

SNEEUWVLOKKEN, in de, is zowel het gietsel als de vorm van de disharmonische m'vortex- 
stromingen te zien, Kosm.IV:5,6.

SNELLE (vlugge) BOODSCHAPPERS namen ieder hun eigen lichtbol en begonnen in elke 
richting op te stijgen, Seth.XIV:7.

SOCATTA, de orakels die, verwoestten, Disc.VIII:10.

SO-QI, koning van Oas, de hoofdstad van Par'si'e, Gods Woord II:1.
geeft bevel om elk mannelijk kind in Oas in het vuur te werpen als Zarathoestra en zijn moeder niet 
bij hem worden gebracht, Gods Woord III:12.
door zijn volk gedood, en niet één kind omgebracht, Gods Woord V:6. 
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SPECTROSCOOP, fouten met betrekking tot wat de, onthult, Kosm.VI:15.

SPE'TA, wanneer een wereld ertoe is gekomen om, te bereiken, Cp.armij XI:14,15; Cp.armij XII:5 
t/m 7; Cp.armij XIII:2.
het feest van, Cp.armij XI, XII en XIII. 

SPIRITUALISTEN, twee soorten, Oord.II:14.

SPITSVONDIGHEDEN, chicaneren, geen, gebruiken omdat ik Uw uitgestrektheid niet kan 
bevatten; geen, voor mijzelf te gebruiken, Lika XVIII:26; 1e Bk.v.d.5 Hn.I:10;
Gods Woord I:2; Gods Woord XXX:15.

SPRAAK EN TAAL, de mens begon zijn lippen en tong te gebruiken; daarvoor sprak hij met de 
borstkas, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:1.
de eerste sprekenden; mensen met een mond voor woorden; oren voor woorden, 1e Bk.v.God 
XXIV:3.

SPRINGSTOF, de engelen leerden de stervelingen hoe ze, moesten maken, Oorl.XLV:19.

SPIJBELAARS, hoe Gij Uw eigenwijze kinderen nagaat; Uw, die hun best doen om van U weg te 
lopen, Lika XIX:4,5; Cp.armij VI:5.

STAANDE LEGERS, kijk eens wat een grote, wij hebben, Stem:26; Oah.:12,13. 
geoefend in het handwerk van de dood, Gods Woord XII:25; Lika XIX:18.
Anuhasaj plaatste een, rondom zijn hemel, Oorl.XVI:5; Es I:32.
u hebt de stervelingen voor, laten zorgen om zich te beschermen, Eskra LIV:34 t/m 36.
Ugh'sa (Panisch). Zij voeren niet alleen oorlog, maar in tijden van vrede houden ze legers gereed 
voor een volgende oorlog, Saphah.Biene:4.

STAD, geen, zal meer dan 3000 mensen omvatten, Jeh.Kon.XIX:4 t/m 6. Chine stond toe dat er 
4000 mensen in één stad woonden, Arc v.Bon XXIV:14.

STANDPUNT, O, had de mens maar een, om de dingen naar te beoordelen. O, had hij maar een 
maatstaf en een basis om op te staan, Arc v.Bon X:27; Ben V:16.

STEDEN, ook zult u geen grote, bouwen; ze zijn een vloek op het aardoppervlak, Gods Woord 
XIX:13.
bouw geen grote, want daar is de zonde, Frag.XXVIII:41; Seth.VI:13,14; Seth.IX:12 t/m 14; 16 
Cycl.I:21.
niet de 2000 zielen te boven gaan, 1e Bk.v.God VI:1; Gods Woord XXIV:4; Oorl.XXIV:12.

STEM, Mijn, is in alle plaatsen, Aph I:5.
Mijn, is in de rotsen en in de wind die waait, en in alle dingen die geen tong hebben, Aph I:6 t/m 9; 
Saphah, M'hak:97.
toen kwam de, van de Almachtige, Jehovih, uit het midden van het Licht, Frag.XV:4,5. 
ongeacht hoe ver het omlaag reikt, de, is steeds Zijn, Frag.XXIII:14,15; Frag.XXXVI:3. 
Uw, is immer op alle mensen, maar zij horen U niet, Frag.XXIV:6; Frag.XXXIV:10.
Jehovih's, sprak uit het Licht tot Ahura, Cp.armij VI:9; Lika XII:22; Lika XIX:11. 
hij die Zijn, wil horen, moet luisteren. Dan komt het licht, Ben VI:5.
zal hij de Stem horen, Disc.V:2.
Zie ook: Es VIII:22; Jeh.Kon.XVIII:26; Jeh.Kon.XXI.
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STEM en WOORDEN, denk niet dat Ik niet ook een, kan scheppen. Is dat niet gemakkelijker dan 
een mens te scheppen die woorden moet scheppen? Frag.XV:7.

STEM VAN DE SCHEPPER, de honingbij en de mier, Frag.XVI:14,15; Aph I:6 t/m 8; 4e Bk.v.d.5
Hn.II:4.

STER, de kleine, van licht die Hij aan iedere ziel heeft gegeven, Frag.XXXIV:20; Arc v.Bon X:28.

STERRENKAMER, met een tafel waarop zand was gestrooid, en de Heer schreef met een vinger 
de wetten van hemel en aarde in het zand, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:29; 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:7.

STERREN, dubbele, drielingen en vierlingen, Kosm.III:22,23. alles gaat omhoog vanaf de, 
Osir.XIII:12; Frag.XLII:2; Lika VII:7. 
invloed van de, Asha's mening over de, Gods Woord XII:1l t/m 14.
het is onjuist om te zeggen, dat volgens de geboorte onder bepaalde, Kosm.VI:11; Frag.II:12; Gods 
Woord XII:20.

STERREN, Tempel van de, de naam van het observatorium (Oke'i'git'hi), 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:27; 
Frag.XXXIII:15.

STERVELING, de, verlangt een geest te worden, een etheriër, een Oriaan, een Nirvaniër, een 
Oe'tan en vervolgens te reizen voor het onderzoeken van grootheden, Frag.XVII:8.

STERVELINGEN, hoe werd de, geleerd om de namen Heer en God en Here God en Joss en 
Ho'joss en De'yus en Dyaus en Deity en Zeus te aanbidden, volgens de taal van de mensen, 
Oorl.XXX:2.
Te-in zei: Al de, zijn hoogstens als onuitgebroede eieren; en als ze dood zijn, zijn hun zielen als 
uitgekomen kuikens voor de Goden om mee te spelen, Oorl.XXXII:16; Oorl.XXXV:20.
Osiris en Ahura spreken over de, Oorl.XLIV:10 t/m 13.
en de, begonnen de misvormde kinderen en de kreupelen uit te roeien, Apol.XV:7.
door de werken en het gedrag van de, worden alle dingen gekend en bewezen, Lika XXI:26. 
God toont dat alle, onder de heerschappij van geesten staan, Oord.II:22; Disc.II:10.

STIER (bul), daarom werden de besluiten van de profeet 'Tau' genoemd, Kosm.XI:13; 5e Bk.v.d.5 
Hn.II:7 en opm.8 na 5e Bk.v.d.5 Hn.

STIER, Tau (Panisch), ook: Bul, zijn edicten zijn Tau, bullen, tegengesteld aan koe 
(ontvankelijkheid), Tau, d.w.z. Osiris, Saphah, Semoin:54; Oorl.XVI:29.
Jahi, taurus, de Taughad, geestelijke betekenis, kracht of energie tot handelen, of besluit met gezag. 
De paus vaardigt een bul uit, waarvan het voorgaande de oorsprong was,
Saphah, Veda's:16.
ik (Kabalactes) zal de Tau opnieuw vestigen, als het teken van mijn macht. En omdat mijn hemelen 
de Al Reinen zijn, zal de Tau wit zijn, Eskra XXII:25.
mijn (Looeamong) tekenen zullen een zwaard, een schedel en gekruiste beenderen en een, zijn; mijn
edicten (bevelschriften) zullen bullen zijn, Eskra XLVII:35,36.
denk eraan, het is gemakkelijker om naast een, te lopen en hem op zijn weg te laten keren, dan 
tegen hem in te gaan met dezelfde bedoeling (Sakaya), Eskra XXVIII:15.

STILTE, zit in de, om Mijn woorden die Ik spreek in de zielen van mannen, vrouwen en kinderen 
te horen, 1e Bk.v.God XXVII:21.

STOFFELIJK LICHAAM, een heerlijke ankerplaats voor een jonge, of een zwakke of een 
gestoorde geest, Frag.XXIX:6; Apol.I:7,8; Frag.XXXIV:8.
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vorm uzelf goed terwijl uw ziel een goed anker heeft, Arc v.Bon XII:12,13.

STOFFELIJK LICHAAM, niet sterker om zichzelf te beheersen als hij zijn, kwijtraakt, Lika 
XXI:23,24.
wat voor kracht zult u krijgen bij het verlies van uw, Oord.XIII:32,33.

STOFFELIJKE MENS, zoals de, dingen verzamelt door er niets van weg te geven, zo gaat dat 
niet met de geest van welke mens ook, Osir.VI:13.

STOFFELIJKE OMGEVING. Denk niet dat geesten en Goden over de mensen heersen alsof ze 
slaven waren of speelgoed; want er ligt nog een kracht over de mens en die is niet van de geesten of
de Goden, noch van de sterren of de maan of de zon, maar het is de, die voedsel geeft aan zijn 
aardse begeerten, Gods Woord XII:20.

STREVEN. Want u weet allemaal, dat wie ook naar Mij, tot mij zullen komen; maar de naaste weg 
is voor velen een omweg, Cp.armij IV:4.

SUDGA, Arc-wotchissij, een Heer van Jehovih onder God; zijn koninkrijk lag boven Vind'yu, 
Oorl.VIII:39.
aangesteld door Anuhasaj als heerser over Vind'yu en haar hemelse koninkrijk, met de titel van, 
Oorl.XI:9.
daalt met zijn leger naar de aarde af om die te onderwerpen voor De'yus; land en volk beschreven, 
Oorl.XXV.
beschrijving van zijn hoofdstad, Oorl.XLIII:1 t/m 4.
onderwerpt het land Vind'yu voor zichzelf. Steden en tempels van grote pracht, Oorl.XLVI. 
zijn generaals en kapiteins stichten koninkrijken voor zichzelf, Oorl.LIV:13.
wordt in de hel geworpen, Oorl.LIV:21.
verlost uit de hel; een hevig krankzinnige maniak, stikkend van razernij, Lika XVIII:2 t/m 4. 
zijn toespraak ten tijde van zijn oordeel en vonnis, Lika XVIII:18 t/m 26.

SWEDENBORG-HEMEL, gesticht door een Drujagod, Sayawan, die zich de Heer noemde, Es 
XVIII:10 t/m 13.

SYMPATHIE, Asha zei: Nee, medegevoel is de vijand van wet en gerechtigheid, Gods Woord 
IV:8.
Te-in's mening over, Oorl.XLII:15,17 en 20.
een man die, heeft geleerd, is meer geleerd dan de filosoof die een kat of een hond schopt, Arc 
v.Bon XII:4.

T

TAAL, aldus schiep de mens een geschreven, in ieder deel van de aarde, Goddel.VII:7; 4e Bk.v.d.5 
Hn.I:9.

TAE, begint het Koninkrijk van de Vader op aarde te stichten, Jeh.Kon.I.
brengt de ouderloze baby's, verlaten kinderen en vondelingen in een groot aantal bijeen, en Es komt
naar hem toe, Jeh.Kon.II:1 t/m 9.
brengt nog meer kinderen bijeen en stuurt een oproep uit voor vijftig mensen, Jeh.Kon.II:10 t/m 12.
duizenden reageren op zijn oproep, Jeh.Kon.II:13.
hem wordt door Jehovih gezegd hen te beproeven en dat doet hij, Jeh.Kon.II:15 t/m 19. 
Sutta zegt hem hoe het Koninkrijk van de Vader moet worden gesticht, Jeh.Kon.III:2 t/m 8.
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Aborn zegt hem dat Sutta's project bespottelijk is en vertelt hem de enige manier om de stichting 
van het Koninkrijk van de Vader te volbrengen, Jeh.Kon.III:9 t/m 17.
daarna vertelt Thurtis hem: Luister naar mij, zodat jullie het kunnen begrijpen, Jeh.Kon.III:18 t/m 
28.
vervolgens vertelt Amos hem wat hij bereid is te doen, Jeh.Kon.III:29 t/m 31.
dokters, advocaten en leraren zeggen hem wat zij bereid zijn te doen voor het Koninkrijk van de 
Vader, Jeh.Kon.III:32,33.
de priesters van Brahma en daarna de priesters van Boeddha spreken hem toe, Jeh.Kon.III:34 t/m 
62.

TAE, vraagt nogmaals en men zegt hem dat geld en een goede kolonie ervoor zullen zorgen, 
Jeh.Kon.III:63 t/m 65.
vraagt om leiders en vindt er meer dan duizend, Jeh.Kon.III:66 t/m 68.
krijgt ook lectoren, leraren, raadgevers, trance- en geïnspireerde sprekers, maar zegt hen dat 
hulpeloze weeskinderen geen van deze dingen nodig hebben, Jeh.Kon.III:69 t/m 74.
doet nogmaals een oproep en krijgt zijn vijftig mensen, Jeh.Kon.III:75 t/m 85.
brengt zijn mensen naar een onbewoond land en zij gaan een verbond aan met Jehovih, 
Jeh.Kon.IV:1 t/m V:46.
en zijn metgezellen sluiten het verbond van de broederschap, Jeh.Kon.VI. 
sticht de groepen, Jeh.Kon.VII.
instrueert de hoofden van de groepen over hun taken, Jeh.Kon.VIII, IX.
en zijn metgezellen, na zorgvuldige overwegingen, stellen ongehuwden tot verzorgers en leraren 
over de jonge kinderen aan, Jeh.Kon.X:14 t/m 27.

TAE, stuurt Es en een vrouw naar Uz, voor nog meer kinderen, Jeh.Kon.XI:22 t/m 28. 
vertelt hoe de kinderen aan vaste tijden en discipline werden gewend, Jeh.Kon.XIII.
vertelt hoe de kinderen deelnemen aan toneelwerken en operavoorstellingen en op andere manieren,
Jeh.Kon.XV t/m XVI.

TAE, schenkt al de kinderen boven de veertien jaar de titel Bruiden en Bruidegoms van de Vrijheid,
Jeh.Kon.XVII.
neemt een groep kinderen mee naar Uz, Jeh.Kon.XVIII.
vraagt naar vrijwilligers om een nieuwe kolonie te vormen, Jeh.Kon.XIX. 

TAENAS, zie onder God.

TAH TAE, de opperprofeet, 5e Bk.v.d.5 Hn.II:1 t/m 3.
de hoogste algemene uitdrukking van de mensheid, Ben, voorin. (Panisch) een representatieve 
mens, Saphah, Biene:11.
de volmaakte mens, Eskra XXXVII:15.

TALEN, Fonecisch, de eerste en oudste door stervelingen gemaakte, Oorl.XXI:5; 5e Bk.v.d.5 
Hn.III:10; Lika XXIII:3.
jullie zullen gaan spreken in nieuwe, Gods Woord XIX:2,4.

TALENTEN (gaven), uitoefenen van de, voortgaand in de hemel, Osir.II:2,3; Aph IV:8. 
Osiris spreekt over, Osir.X:20,22; Frag.X:4; Eskra VIII; Jeh.Kon.XXI:l6.
de, die Ik in corpor gaf, gaf Ik niet om in corpor te sterven, maar om eeuwig door te gaan, Lika 
III:12 t/m 14.
geen verrijzenis dan door de, die Jehovih voor alle mensen schiep, te ontwikkelen, Es XV:26.

TANDEN, met het doorkomen van de, zult u ook in hun verzorging moeten voorzien, 1e Bk.v.God 
IV:21.
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TEGENWOORDIGHEID (aanwezigheid), objectieve en subjectieve, verklaard, Lika VI:5 t/m 11; 
Arc v.Bon XXIX:9.
Wiens, alle dingen in de hemel en op aarde beweegt, Oorl.XLI:5; Eskra XLVIII:59.
door de kracht van Mijn, bezielde Ik al het levende tot leven. Zonder zaad schiep Ik het leven dat in 
hen is, Jehovih V:14.
door Mijn, leer Ik de vogel zijn nest te bouwen. Door Mijn, kleur Ik de ene roos rood en een andere 
wit, Insp.IV:18 t/m 22; Disc.I:9.
Ik heb geen wetten, Ik handel door de kracht van Mijn eigen, Insp.X:19. 
De Eeuwig Levende, Goddel.VI:6; Saphah, M'hak:109.
De Eeuwig Persoonlijke, Goddel.VI:8. De Eeuwig Levende, Ben IV:25,29.

TE-IN, God (Yima) schreef in het zand het woord, 1e Bk.v.God IV:1,2,7,9 en 12.
God werd, genoemd in dat land in die dagen, 1e Bk.v.God VII:1; Oorl.IV:12; Oorl.XV:18.

(TE-IN) Hi-kas, een Heer van Jehovih, wiens hemelse plaats onder God boven Jaffeth was gelegen,
spreekt tot Anuhasaj: "Ik ben slechts als een kind in de hemel, weinig meer dan duizend jaar", 
Oorl.VIII:28 t/m 36.
Hi-kas wordt door Anuhasaj tot heerser over Jaffeth en haar hemelen aangesteld, met de titel Te-in, 
Oorl.XI:8.
daalt met zijn engelen naar de aarde af om zijn gebied voor De'yus te onderwerpen. Jaffeth en haar 
volk beschreven, Oorl.XXIV.

TE-IN, op aanraden van Satan (ego) snijdt hij zijn koninkrijk af van De'yus, en vestigt zich als de 
Heiligste, Allerhoogste Heerser des Hemels, Oorl.XXXII.
zijn Heren en hun engelen vertrekken naar de aarde om haar aan, te onderwerpen, Oorl.XXIII t/m 
XXXIV.
onderwerpt het land Jaffeth voor zichzelf; de grote rijkdom van haar steden en de pracht van hun 
tempels, Oorl.XLV.
zijn generaals en kapiteins komen in opstand en stichten koninkrijken voor zichzelf, 
Oorl.LIV:14,15. wordt in de hel geworpen, Oorl.LIV:21.
bevrijd uit de hel, maar slap en hulpeloos als een baby, en met niet veel meer kennis dan een vat 
water, Lika XVIII:5.
spreekt ten tijde van zijn oordeel en vonnis, Lika XVIII:27 t/m 37.

TEKENEN VAN DE TIJDEN, (Esfoma), de onzichtbare voortgang van de dingen spreekt tot de 
zintuigen, Ben VII.
er is iets op til, Ben, voorin; Ben IX:3,4 en 6.

TELESCOOP, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2; Kosm.II:19; Kosm.V:6; Eskra LV:2; Es IX:24.

TEMPEL VAN MOURU, de omvang en pracht van de, Frag.XXVI:8,9.

TEM'YI, het getuigenis van de Grote Slang toonde het firmament van, in het derde circuit van 
c'vork'um en dan'ha vierentwintig, Seth.II:29.

TERECHTWIJZEN, u zult geen enkele man of vrouw, om hun slechtheid, want zij zijn van de 
Schepper, Gods Woord XI:27.

TETRACTS, de I'hins in de verschillende delen van de aarde zullen zich de zeven, herinneren, 1e 
Bk.v.d.5 Hn.I:68.
dit zijn de overgeërfde eigenschappen van alle mensen, ook is er niemand die ze niet op een of 
andere manier of graad bezit, Aph XIII:10,11; Gods Woord XI:4 en opm.28 na Gods Woord; 
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Osir.XI:14.

TEVREDEN te zijn met je eigen zelf en gedrag, dan ben je in feite een God, Frag.VI:15.

TE ZEE, de koning van A'shong, onderzoekt de magiërs en de geesten van de doden, Arc v.Bon 
XXVI:17 t/m XXVIII:3.

THALE, een God van de aarde en haar hemelen, Cp.armij IX:4 t/m 16; Cp.armij XIII:23 t/m 25.

THERMOMETERS, in de cyclus van Osiris, 5e Bk.v.d.5 Hn.VII:2. (9.000 - 12.000 voor 
Kosmon).

THOTH, de hoogste man in su'is, en hij woont in Arabin'ya, Oorl.XXVII:12.
de eerste sterfelijke dienaar van Osiris, ter ere van wie Thothma zich zo noemde, Oorl.XLVIII:14.

THOTH de Bertiër, een engel onder Kabalactes, Eskra XLI:22.

THOTH (later Gabriël), de kapitein van Looeamong’s scharen, Eskra XXXVIII:19.
vestigt Looeamong bij de Israëlieten als God de Heer en neemt zevenhonderdduizend engelen in 
dienst om Ezra en zijn schrijvers, die de Ezra-bijbel schrijven en samenstellen, bij te staan, Eskra 
XLI:27 t/m 31.
neemt Baäl en al de valse Goden gevangen en stopt ze in de hel, de plaata ommurend met vuur en 
verstikkende gassen, Eskra XLVIII:20 t/m 22.
overeenkomstig Looeamong’s beloften aan hem, vraagt hij nu om Jeruzalem en haar hemelen en als
hij die niet krijgt, vestigt hij zichzelf en sticht de mohammedaanse godsdienst (Islam), Eskra XLIX.

THOTH verheft op de aarde Mohammed en inspireert hem via zijn engelen, Eskra L:1,2.
en de Drie-enigen vechten 500 jaar lang en verdelen vervolgens de aarde en haar hemelen onder 
elkaar, Eskra LI.
maakt grote veroveringen ten koste van Kabalactes en Ennochissa, Es XIV:4.
het hemelse koninkrijk van, in opschudding door de airavagna van Litabakathrava, Es VI.
 stuurt een pijlschip naar Paradijs om deze avontuurlijke God tot de strijd uit te dagen, Es VI:9. 
in de hel geworpen; door God uit de hel bevrijd en geoordeeld door Jehovih, Es XV t/m XVII.

THOTHMA (Hojax), de koning van Egypte, bouwer van de Tempel van Osiris, gewoonlijk de 
Grote Piramide genoemd, Oorl.XLVIII:13,14.
slaagt op negentienjarige leeftijd als adept en bestijgt de troon, Oorl.XLVIII:15,16. 
zorgt voor een donkere kamer en Osiris spreekt tot hem via zijn dienaargod Egupt, Oorl.XLVIII:17 
t/m 24.
krijgt opdracht van Osiris om een tempel te bouwen in de vorm van een piramide. "Maat na maat 
zal ik u elk deel laten zien", Oorl.XLVIII:25 t/m 29.
op bevel van Osiris jaagt, alle Faithists uit Egypte weg, speciaal de Herderkoningen die niet tot slaaf
gemaakt konden worden, Oorl.XLIX:1 t/m 7.
met 200.000 mannen en vrouwen voltooit hij de tempel in vierentwintig jaar. Wijze van constructie 
en de gebruikte materialen, Oorl.XLIX:8 t/m 19.

THOTHMA begeeft zich in de kamer van Leven en Dood (in de piramide), laat de vier 
hogepriesters in de Heilige Kamer achter en brengt zich in diepe trance door zijn tong in te slikken, 
Oorl.L:5.
de geest van, wordt op bevel van Osiris door Baäl gedurende veertig dagen rondgeleid in de hemel 
van Osiris, en wordt ook naar de hellen van De'yus gebracht en weer terug, waar hem wordt 
getoond hoe hij zijn lichaam weer terug moet krijgen, Oorl.L:6 t/m 11.
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THOTHMA bouwt de zuil van de sterren en een observatiezuil voor de zon en legt zich erop toe de
wijsheid aan alle mensen mee te delen, maar hij kan het verval van het lichaam niet tegenhouden en
sterft op de dag dat hij 100 jaar oud wordt, Oorl.L:15 t/m 39.
zijn lichaam door de engelen weggemoffeld, en Xaian gekroond als, de Tweede, door de priesters 
die net deden of het de gereïncarneerde, was; hoewel ze beter wisten,
Oorl.LI:4 t/m 8.

TIRAN, door te wonen in een stad die vol is van ongerechtigheid, zult u een, zijn voor uw 
nakomelingen, hun vrijheid beteugelend ten einde hen van ontucht af te houden, Oord.XIV:24.

TOEGANGEN, het oog, het oor en de kracht van de aanraking vormen de stoffelijke, die Ik u gaf, 
O mens. Hierdoor wordt u voortdurend verzadigd, Insp.III:1 t/m 5.

TOONBROOD, Saphah, Ezra-bijbel:16.

TOTAAL, vier kubieken (tijdperken) zullen één totaal (576.000 jaar) worden genoemd, omdat de 
grootte daarvan gelijk is aan de omvang van de Grote Slang, Ah'Shong II: 6;
zie ook: Commentaar, raadsel van Oahspe opgelost.

TRIANGEL, Sethantes schonk hem aan Ha'jah, Seth.XIX:6 t/m 8. het erfstuk van de Goden der 
aarde, Ah'Shong VIII:17; Apol.IX:11.
I'hua'Mazda maakt een, en verklaart hem aan Zarathoestra, Gods Woord X:4,5. 
een symbool van de eerste drie werelden, Frag.XLIII:1,2.
een, verscheen en rustte op het hoofd van Po, 1e Bk.v.God IV:7. 
Sam'tu (Panisch), Corpor, Es en Eolin, Saphah, Semoin:23.
onder Kabalactes voorstellend: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Eskra XXII:24. 
in Shalam het symbool van aarde, hemel en geest, Jeh.Kon.XI:25.

TROJE, tweehonderd vampiers, wellustige engelen, werden gebruikt om een Trojaanse prins op te 
hitsen en uit wanhoop werd hij ertoe gedreven een Atheense prinses te ontvoeren,
Oorl.LII:26; Frag.XXXIX:12; Oorl.LII:8.

TROON VAN GOD, aldus werd de eerste, in deze hemelen gevestigd, Seth.I:38.

TROUWEN, u zult niet meer dan één keer, noch zult u naar een andere partner omzien, al de dagen
van uw leven, 1e Bk.v.God V:11; 1e Bk.v.God IV:19,26 en29; Lika XXI:19.
geen man of vrouw zal meer dan éénmaal, Oord.XXXIX:2 t/m 4. 

TUFF, elf perioden (33 jaar in één periode) is één, Arc v.Bon XIV:4.

TWEEDE VERRIJZENIS (opstanding), zo is om te beginnen de, Sue IV:26; Seth.III:31; 
Seth.XIV:2.
inwijding voor de, onder Sue, Sue V.

TIJD, een, Jehovih stelt een, vast voor alle mensen, Arc v.Bon V:4; Oord.XXXV:33. 
de, van duizend jaar duisternis, 16 Cycl.III.

TIJDPERK, zie era.

U
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UH'GA, zie wiel.

UITMUNTENDHEID, hoe beoordelen jullie ze dan, opdat, gekend en gerespecteerd kan worden? 
Jeh.Kon.XXII:13,14; Eskra XXV:19.

UITVERKORENEN VAN JEHOVIH zullen in het Kosmon Tijdperk bestaan uit de gemengde 
rassen die Mij kiezen, Es XX:38; Aph XIII:3; Es II:10.
al wie vrede, liefde en vrijheid voor anderen in praktijk brengt, is Mijn, Oorl.LIII:10. 

UITVINDINGEN, vele grote, zijn vergeten, Apol.II:7.

UM (Panisch), richting van bewegen, Saphah, Semoin:109.
(Panisch) de beweging van de zon, maan en sterren, Saphah, Semoin:109. 
de positie van het vruchtbare tijdstip in het teken van de zodiak, Osir.IX:17.

UROPA, een Godin, door Fragapatti aangesteld over een deel van de aarde, Frag.VIII:5. 
eerste Godin van een barbaars deel van de aarde, Frag.XLII:10; Cp.armij V:30.

UTAYA, een valse God die door Osiris omvergeworpen werd, Osir.II:10 t/m 31. 

UZ, of de vierde dimensie van corpor, Kosm.I:30; Jehovih VI:1; Ben, voorin.
twee triangels van verschillende houtsoorten die onscheidbaar in elkaar sluiten door geesteskracht, 
Saphah, Semoin:40; Goddel.III:25.
de kuur bestaat eruit dat u, verlaat en dat u rein bent. Al wie meer vertrouwen in, heeft, laat hij maar
in, blijven, Oord.XVII:23,24; Jeh.Kon.XI:24; Oord.XXXIX:17.
vertrekken uit, Disc.XI:16.

UZELF bent niets anders dan een zaad, een vonk van het Al Licht, waarvan u niet kunt aantonen 
dat het bestaat, Ben II:24.
niet anders aan, denken dan alsof u dood zou zijn, Gods Woord XIII:17. 
want voor, kunt u nooit vluchten, Osir.III:17.

UZIËRS, wereldse mensen (Jeh.Kon.XI:10,11 en 25) in tegenstelling tot de Faithists, Oah.:21. 
en roep het uit tot de, Disc.VII:18.

V

VADER, hoe is het om tot eenheid te komen met de, Apol.I:5.
want Mijn volk zal leren spreken tot zijn, die luistert en verhoort en vol liefde is, Seth.XIX:23.

VADER, wanneer de mens zijn ego opzij heeft gezet, dan aanschouwt hij de, door zijn eigen ziel; 
ja, en hij hoort Hem ook, Arc v.Bon XXIX:9.

VADER, KONINKRIJK van de, de plaats van het, bestemd door Thouri, Seth.XI:10. de Avond 
van de Dood en de geboorte van het, op het stoffelijke deel, Frag.VII:4. de vestiging van het, onder 
de stervelingen, Frag.XX:2.
de streken waar het, zal worden gevestigd, Frag.XXI:22 t/m 24; Frag.XXIV:29; Saphah, Veda's:37.
in het land Uz kan het, niet bestaan, Oord.XXII:19, 20.
ik verklaar u, dat het, nu op aarde gesticht gaat worden, Oord.XXV:15,16.
dit is het grondvesten van het, op de aarde, Oord.XXVIII:6 t/m 13; Oord.XXXIX:21.
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VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST, Eskra XIII:10,14; Eskra XVIII:26,31; Eskra XXII:24; 
Eskra XXXVIII:24 t/m 32; Eskra XLV:18.

VAGEVUUR, de vereerders van Looeamong dienden hun slavernij van 200 jaar uit (omdat ze echt 
geloofden in het,) Es VII:10, Oorl.IV:3 en opm.4 na Oorl.

VALS BESCHULDIGD, laat ik mezelf rechtvaardigen voor wat ik heb gedaan; zie, ik word, 
Disc.IV:6,7.

VAMPIERS, engelen die zich in de aura van stervelingen nestelen en van hun substantie leven, 
Cp.armij II:3.
die van stervelingen leven, en in varkens en vee, Oorl.VII:9; Oorl.LII:26.
geesten die het bloed en het vlees van stervelingen opslorpen totdat de hersenen en het hart dol en 
krankzinnig zijn, Oorl.LIV:18.
geesten die in stervelingen wonen teneinde te leven van de substantie die zij eten en drinken, Lika 
XIV:10.
twee soorten geesten, Eskra VII:10.

VARKENSVLEES, als voedsel verboden in de tijd van Apollo, 3e Bk.v.d.5 Hn.III:20. 
koningen en koninginnen nemen wetten aan tegen het eten van, Osir.X:10; Eskra XLIV:33.

VASTEN, één dag op de vierde maan zult u, geheel uw leven, Gods Woord XI:34.

VECHTEN tegen anderen is het laagste winnen door het opofferen van het hoogste, Lika XVIII:14.

VEDA, de, gegeven door Brahma en opgeschreven door zijn zoon Vede, 1e Bk.v.God XX:1; 1e 
Bk.v.God XX:24.

VEDA'S, de geschreven doctrines van de, zoals ze nu zijn, Saphah, Veda's:6. 

VEDE, één van de zonen van Brahma, 1e Bk.v.God XVI:24,25.
de basis van, Saphah, Veda's.

VEDISCHE TAAL, zodoende ging de, te gronde, de taal van de liederen en de dichtkunst en grote 
welsprekendheid, Oorl.XLVI:21.

VERANDERD, ik wil onmiddellijk, worden, in een oogwenk, en opstijgen en aan Gods 
rechterhand gaan zitten, Oord.IV:16.

VERANTWOORDELIJK, u bent, voor al wat u bent en voor al wat u van uzelf maakt en voor al 
wat u zult meemaken, en voor uw vrede en geluk, zowel in deze wereld als in de volgende, 
Insp.XIII:1 t/m 5.

VERANTWOORDELIJKHEID, niemand kan zich afkeren van, Osir.VI:11,17.

VERBINDINGSROEDEN, zodat al de duizenden miljoenen gezamenlijk de Stem van Jehovih 
konden horen, Cp.armij XII:4.

VERBOND, van het bloed van het lam tegen Egupt, Arc v.Bon XVI:12,13; Saphah, 
Emethachavah:46; Eskra XXIV:22.

VERBONDENHEID, zorg voor, Es I:37.
Ik schiep vooruitgang voor hen die in, zijn, Osir.VI:24.
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VERDIENSTEN, iedereen pakt de, van een ander; de winst van de een is de schade voor een 
ander, Frag.XXXII:4.
zichzelf onder dak brengend met de, van anderen, Aph X:15. 

VERDRAG, Heilige Dag van het, Insp.XV.

VERENIGING, ik bepaalde voor hen dat zij niet aan, konden ontkomen, Lika VI:8.

VERGEVING, en u zult, voor uw zonden ontvangen, Oord.III:23.

VERHEFFEN, voor zover u hen verheft die beneden u staan, zo zal ik hen die boven zijn naar 
beneden sturen, om u ook te, Frag.XV:14.
hij die zich wil, in de hemel, laat hem beginnen zich op aarde te, Gods Woord XXI:9.

VERHEFFING, alle mensen verlangen naar, en eeuwige vrijheid en onbegrensde macht; en tenzij 
u bereid bent om hiervan ook aan anderen te geven, kunt u het niet voor uzelf ver- krijgen, 
Osir.VI:17.

VERHEUGEN in Uw vruchten en bloemen en alle volmaakte dingen; te, in genoegens, anderen te 
leren zich te, Lika XVIII:25.

VERLANGEN, heb ik niet, van het hoogste tot het laagste, aan alle mensen gegeven zoals ze het, 
Goddel.X:l6.

VERLOOCHENEN, al wie had geleerd zichzelf te, door voor het welzijn van anderen te werken, 
stond al boven graad vijftig en zijn verrijzenis zou daarna eeuwigdurend zijn, Oorl.XXX:9.
het eigen zelf te,. Dit is de meest moeilijke wet, Eskra XXVII:15.
zonder, van het eigen zelf (ego), zal niemand vrede in de ziel kennen, hetzij op aarde of in de hemel,
Arc v.Bon XI:13; Disc.III:13.

VERLOREN STAMMEN, van de zesduizend migranten werden tien stammen vermist, 4e 
Bk.v.d.5 Hn.III:6 t/m 10.
Zie ook opm.
de, gingen zich Herderkoningen noemen, 5e Bk.v.d.5 Hn.III:19 t/m 24.

VERLOSSER, de engelen van uw heiligen zullen komen om hen te reinigen van hun, en hen 
schoon te maken voor Mijn aangezicht, 1e Bk.v.God XXVII:48.
maar in Kosmon zal Ik geen, of aartsengel sturen, Es I:13.
dat het dogma van een, onrechtvaardig is; en dat geen enkel eerlijk mens behoort te accepteren dat 
een ander voor hem sterft (Paine), Es XIII:16; Oord.III:22.

VERLOSSERS, wie zijn, Saphah, M'hak:38 t/m 41.
de negenenveertig, die door de Drie-enigen binnen de 200 jaar aan de stervelingen werden gegeven,
Eskra XXXVIII:11 t/m XXXIX:3.
toen de mens in grote duisternis verkeerde, zond Ik redders en, naar hem toe, Es I:12; Eskra 
XXXIX:10; Eskra XL:1.

VERLOSSING (redding), wat is de, van de mens? Cp.armij I:20,21.
zijn eigen, was het overheersende onderwerp bij alle andere overwegingen, Disc.VII:12 t/m 20. 
aan geen enkel persoon gaf Ik individuele, of verrijzenis, Osir.VI:24,27 en 28.
met al zijn kracht werkend aan zijn eigen, Es I:22; Oord.XVIII:1,4; Eskra XXV:14.

Oahspe - Register van Oahspe is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1621 - 1730



VERNIETIGEN, en beter dan datgene te, dat in de naam van Jehovih wordt gegeven, gaat u aan 
het werk om evenzo Zijn licht te versterken op uw eigen manier, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:16.

VERRIJZENIS, 1e, 2e, 3e en 6e, zie Opstanding

VERSLAG, en God zal zorgen dat er een (getuigenis) wordt bijgehouden in de hemel, over zijn 
heerschappijen en zijn Heren, en een kopie van dit, zal naar Mijn etherische koninkrijken worden 
meegenomen, Jehovih VIII:1,2; Seth.II:19,20 en 21; Seth.XI:10,17; Cp.armij X:6; Lika XXII:16,17.

VERSTANDIGEN, maar de, wachten hun tijd af en zijn vaak versterkt wanneer anderen het niet 
weten, Oorl.XXXI:31.

VERTEGENWOORDIGER, voor de geest is het stoffelijk lichaam slechts een, een geopenbaard 
voortbrengsel van de geest, Apol.I:7.

VERVAL, tot het een of het ander, opstanding of, behoren alle mensen op de aarde, en tot het een 
of het ander behoren alle geesten van de doden, Eskra IV:7,8; Jeh.Kon.X:5,6.

VERWAAND, wat is er zo, als de mens? Zo ook worden Mijn Goden en Heren van de lagere 
hemel, vanwege hun macht en wijsheid, Ah'Shong III:18; Thor IV:20.

VERZORGEN, wat u ook verzorgt, zal groeien, Eskra XXVI:12.

VIER DONKERE HOEKEN, Onwetendheid, Wellust, Egoïsme en Woede, 1e Bk.v.d.5 
Hn.III:62,63.
van de wereld, Saphah, Semoin:7; Es VIII:16.

VIER VALSE GODEN, op al de planetaire werelden is het altijd hetzelfde: een zeker viertal komt 
naar voren om de stoffelijke werelden en hun hemelen in bezit te nemen,
Es VIII:17 t/m 20.

VIND'YU (India), de heilige boeken van, herschreven door Kabalactes, Eskra XXII:29 t/m 43. 
groot was de vrede en schoonheid en glorie van, in die dagen, Oorl.XXV:3; Cp.armij V:27. het 
machtige volk van, was na 100 jaar door Sudga tot de bedelstaf gebracht, Oorl.XLVI.
in een paar honderd jaar was, door Kabalactes tot een land van ruïnes gemaakt, Oorl.XXII:20 en 21.
de orakels die, verwoestten, Disc.VIII:10.

VISHNU, organiseerde de eerste Heerlijkheid, Goddel.XII:29; Goddel.XIV:12 t/m 24; 
Goddel.XVII:14.
de God die Abraham inspireerde, Cp.armij V:8,9; Eskra XXII:10.

VLEESVOEDING opzij zetten is gemakkelijk, maar duistere gedachten en woorden opzij zetten, 
wie kan dat in één dag doen? Disc.IX:25.

VLEIEN, met resultaat, is beter dan een niet gehoorzaamd dictaat, Eskra XXVI:38.

VLEIERIJ, wanneer je elkaar niet kunt kopen met, hoe hoop je dan op de gunst van de 
Almachtige, door lofprijzing, gebeden en, Oord.XIX:11.

VLOED, zie de ondergang van Whaga (Pan), Aph XII.
de geschiedenis van de Heer over de, (24.000 jaar voor Kosmon, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:40), 1e Bk.v.d.5 
Hn.I,II.
de eerste geschriften sedert de, 4e Bk.v.d.5 Hn.I:6 t/m 8; 5e Bk.v.d.5 Hn.I:15; 1e Bk.v.God XXV:18;
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Arc v.Bon XXVII:34.
en zodoende vestigden zij de geschiedenis van de, om voor altijd op de aarde te blijven bestaan, 
Aph XII.

VOLBRENGEN, veeleer is het wijs om te, wat Jehovih op uw weg heeft geplaatst, dan het in de 
steek te laten voor persoonlijk gemak, Osir.VI:29; Frag.XIII:9 t/m 10.

VOLMACHT, Frag.XXIV:35 en opm.11 na Gods Woord; Aph XVII:5,6; Eskra XXXVII:37.

VOLWASSENE, jullie zullen geen enkele, overhalen om in het Koninkrijk van de Vader te komen, 
Jeh.Kon.XXII:2.
ook moet u niet proberen om welke, ook, man of vrouw die geen geloof in Mij heeft, te 
onderwijzen, Jeh.Kon.I:14; Ah'Shong IV:6.

VOORBEELD, laat uw, hen genezen, Disc.VII:32; Frag.XVI:34.

VOORMANNEN, hun, worden vergeten, en hun wijze lieden verliezen hun aanzien in een 
geschiedenis van duizend jaar, Jeh.Kon.XXV:5.

VOORSPOED, want zo schiep Ik de mens, dat hij in, zichzelf verafgoodt, Oorl.X:6; Oorl.XIII:9.
hoe sterk zijn we in gezondheid en, en hoe zwak in tegenspoed en dood, Arc v.Bon X:15.
twee afgronden heb Ik opengelaten om de kracht van de mens te beproeven, en dat zijn: grote, en 
grote tegenspoed, Oorl.XXX:11.

VOORTPLANTERS, man en vrouw zijn,. Wie zij voortbrengen, zijn van hen, niet voor een dag 
maar voor altijd! Let op uw nakomelingen, O vrouw! Pas op, O man! Apol.V:3.

VORTEX, naam die door de mens aan de wervelwinden in het etherische firmament werd gegeven,
Jehovih III:3 t/m 8.
Zie afb.25 in Kosm.; afb.26 in Kosm.; afb.27 in Kosm.; afb.28 in Kosm.; Lika I:23; Kosm.I; 
Kosm.III:25.
de aardse, is op het noorden gericht, Lika XVIII:3.
er zal een tijd komen dat de, van de aarde zal openbarsten, ondertitel afb.40 in Kosm.
de helft van de aard-, die naar de zon is toegekeerd, vormt een concave lens voor de aarde, 
Kosm.III:2,8.
ethe houdt corpor in oplossing en wanneer aan een deel van de oplossing een draaiende beweging 
wordt gegeven, wordt dat een, genoemd, Kosm.III:13.

VORTEX, sub-, de aardse vortex is een, die bestaat binnen die van de zon, Kosm.I:33. 
Zie ook: Kosm.II:13,19; Kosm.II:21.

VORTEX'YA, de naam waarmee de energie van de vortex wordt aangeduid, Kosm.I:9.
de grote, geheime vorm en kracht van de vortexen nu voor het eerst aan de mens onthuld, Cp.armij 
II:15.
de lijnen van, gaan in stromen van buiten naar het inwendige, Kosm.I:34.
licht, warmte, magnetisme en elektriciteit zijn allemaal één en hetzelfde: manifestaties van vortex- 
stromingen onder verschillende omstandigheden, Kosm.III:11,12; Kosm.I; Kosm.IX:1.

VORTEX'YA, M', de noord- en zuidlijn van de aardse vortex wordt de, genoemd, Kosm.I:10. 
de staart van een komeet wordt zijn, genoemd, Kosm.II:8.

VORTEXSTROMINGEN, het mannelijke is de uiting van positieve vortex'ya en het vrouwelijke 
van negatieve, Kosm.IX:9.
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Zie ook: Kosm.III:25; Kosm.VII:10 t/m 12; Kosm.X:2,3.

VREDE, de hoogste, is de, van de ziel, die voortkomt uit het besef het verstandigste en beste in alle
dingen te hebben gedaan volgens je eigen licht, Arc v.Bon VII:14.

VREES, is alleen maar de uiting van zwakte, Thor II:25; Arc v.Bon V:4.

VREUGDE, genoegen, deze, om verheugd te zijn, groeit binnenin ons, Oorl.XLII:24 t/m 28. 
het Licht zou de, van alle mensen moeten zijn, Apol.IV:1; Lika XXVIII:25.

VROUW, ik ben uw eerste, waarom doodde u mij? Was de wereld niet groot genoeg? Gods Woord 
XVIII:22.
bij het zoeken naar een, dient u erop te letten dat 'Om' haar overtreffende deugd is, anders zal zij een
doorn in uw zijde zijn, (Abraham) Saphah, Biene:10.
in Vind'yu was de, hoger in kennis gestegen dan de hoogste van de vrouwen in de andere 
werelddelen, Oorl.XXV:6; Frag.XXVIII:8.

VROUW, hoe woont een rechtschapen, nabij de Schepper! 1e Bk.v.God XVIII:12. 
Farao zei tegen Mozes: Mijn zoon, kun jij met al je wijsheid een, begrijpen? Arc v.Bon XV:45,46; 
Oorl.XVI:32,33.
de manier (volgens de Osiris-bijbel) waarop de, werd geschapen, Oorl.XXIX:8.

VROUWELIJKE, het, is tijdens de zwangerschap onder de hoede van haar Schepper, 2e Bk.v.d.1e
Hn.I:15; Insp.VII:7.

VRIJHEID, voor alle volken op de aarde, en voor de engelen van de hemel om te denken en te 
spreken wat ze ook maar willen, Disc.XIV:1.

VRIJHEID, DAG van de, afschaffing van de slavernij in Guatama, Insp.XVII. 

VRIJHEID, waarin heb Ik geen, gegeven voor alle mensen, Sue III:1,2.
zijn betoog om, het lokaas van hada, Apol.VII:10,11.
het begin van, Osir.VI:25; Frag.IX:20.
de heerschappij van Ormazd schenkt, Gods Woord XXIV:3.
hoe moeten zij besluiten nemen, zodat die de, niet aantasten, Gods Woord XXIV:7. 
Capilya spreekt over, Arc v.Bon VII:7,8.
de voornaamste van alle lessen dat alle meneen, zullen hebben; en niemand’s oordeel zal bindend 
zijn voor een ander, 1e Bk.v.God XVII:17; Lika XXII:22; Ben IV:18.
want Ik schenk zelfs, aan Mijn vijanden, Es XVII:30; Oord.XVI:25; Es II:11. 
zelfs zij die duisternis en kwaad verkiezen heb Ik ook, gegeven, Oorl.LIII:9,10.

VRIJHEID, Jehovih geeft, aan de mens en daarbij ook verantwoordelijkheid, Insp.XIII; 
Disc.IV:8,9.

VRIJSPREKEN, u zult degenen, die terneergedrukt zijn vanwege hun zonden, Gods Woord 
XV:16.

VUUR, engelen leren de mens hoe hij, moet maken door vuurstenen tegen elkaar te slaan, 3e 
Bk.v.d.5 Hn.II:6; Kosm.I:37.

VUURTORENS, Mijn God van de aarde zal de stervelingen inspireren om, te bouwen voor de 
schepen van de mens, die over de oceaan varen, Es I:2.
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VIJANDEN, gedurende 2000 jaar gaf Ik Mijn, de vrije teugel, en zij hebben de langste reeks van 
koningen in de hele wereld; en toch vallen zij temidden van hun voorspoed neer als een dronken 
man, Arc v.Bon XIV:6.

W

WAARDEVOL, kennis verkrijgen en goeddoen, dat is, Kosm.XI:6.

WAARDEVOL, Ormazd alleen is waardevol; de mens die het meest van het Al Licht bezit, heeft 
de grootste waarden, Gods Woord XXV:23,24.

WAARHEID die vertolkt wordt zal nooit sterven, Disc.XIV:17.

WAARHEID EN WIJSHEID, wat doet het er toe of we al dan niet proberen om, te verkrijgen? 
Gods Woord XII:17.

WACHTWOORD, O Jehovih, U alleen bent het, voor het hele universum, Frag.XXVIII:40. 
Hij is de Al Ene die het, is tot de hoogste hemelen, Oord.III:43.
denk eraan, het, dat u toelaat tot de allerhoogste koninkrijken is Jehovih, DE IK BEN, 
Oord.XXXIX:24. 

WARKGORDELS van de aarde en de zon, Frag.XVIII:6 t/m 11.

WASHA'-WOW-WOW, de grote jachtvelden, Frag.XXI:20.

WASHINGTON, dag en nacht beschermd door duizend engelen, Es XIII:28; Es XIII:4,5. 

WATERHOOS, hoe teweeggebracht, Kosm.IV:3.

WEDERKERIGHEID, Te-in vertelt zijn Heren wat rechtschapenheid is, Oorl.XXXII:10 t/m 17.

WELLUSTIGEN, geesten die in oude kastelen en vervallen steden wonen, Ah'Shong VII:5 en 
opm.a.h.eind.
geesten die leven van de heimelijke ondeugden van stervelingen, Eskra VII:11; Eskra LIV:19.

WERELD, de vorming, het leven en sterven van een stoffelijke, Jehovih IV:13 t/m 20. 
ik wil geen hoger leven. Deze, is goed genoeg voor mij, Saphah, M'hak:105.
één, tegelijk is voor mij genoeg, Oord.XI:15 t/m 18.

WERELD, Volk van de, zijn afstammelingen van Kaïn (Osiris-bijbel), Oorl.XXIX:29.

WERKERS, Mijn, zullen niet het verlangen hebben om vaders of moeders te zijn. Noch zullen zij, 
hoe dan ook, dingen nastreven die op de aarde thuishoren; noch hartstochten kennen die slechts tot 
de aarde behoren, Oord.XXXVIII:11.

WERVELWIND, de, maakte Ik tot een teken voor de mens over hoe Mijn werelden worden 
geschapen, Jehovih III:3; Insp.I:23; Kosm.I:10; Ben II:15.

WESTWAARTS, Frag.VII:4; Lika X:4.

WET, ik, de Heer God, heb zelfbehoud tot de eerste, gemaakt, Oorl.XV:5; Sue V:25; Oord.XIX:8.
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want wij (de Drieënigen) zullen stervelingen en engelen leren dat alle dingen door de, geschieden; 
en het woord:, zal de plaats innemen van de uitdrukking Grote Geest of Jehovih,
Eskra XVIII:27; Eskra XXIX:23; Oorl.XLI:4.

WETENSCHAP, uw zogenaamde exacte, is niets, en uw zogenaamde waarheid is alleen maar 
samengestelde en er stilzwijgend mee ingestemde valsheid, Ben II:27.
hoe moeten we de man van de exacte, indelen? Waar zullen we hem vinden? Ben VI:11 t/m 15.

WETTEN, de, zijn het allerhoogste, Gods Woord IV:4 t/m V:4.
hij stelt een menigte, op, en hoopt boeken op om de, te verklaren, Sue III:6. 
de, van het universum te begrijpen is grote wijsheid, Ben III:8 t/m 30.
geen door de mens gemaakte, in het Koninkrijk van de Vader, Oord.XXXV:2.
dit is een tehuis voor alle volken; maar toch zullen zij verboden uitvaardigen die het tegendeel 
behelzen, Jeh.Kon.XXVI:17.

WIEL, de betekenis ervan was, 1e Bk.v.d.5 Hn.III:60; Saphah, Semoin:10; Eskra XXII:26. 

WIEL VAN ORMAZD, Gods Woord XXII:3 t/m 8; Gods Woord XXIII:1,2.
ophangen in de landelijke plaatsen langs de kant van de weg, Frag.XXXVI:10.

WINDEN, de oorzaak van de, in hoofdzaak, Kosm.I:32; Kosm.III:27,28.

WOEKERING, de mens op de aarde werd als een oogst die is aangetast en bedorven vanwege de, 
2e Bk.v.d.1e Hn.II:17.

WONDER, So-qi zei: U bent gekomen en hebt gezegd: Kijk, een,. Welke waarde heeft een, 
behalve voor hen die er getuige van zijn? Gods Woord III:5 t/m 7.
waar de mens niet aan gewend is noemt hij een, Gods Woord XIII:1 t/m 3.

WONDEREN, Chine zei: Al wie één wordt met de Vader, voor zo iemand zijn vele, mogelijk, Arc 
v.Bon XXVI:9.
Sakaya zei: Zelfs tovenaars en geesten van de duisternis kunnen dezelfde, bereiken, Eskra XXX:11, 
12.
en wie ook Goden of Verlossers aanbidt vanwege de, geeft u hem overvloedig veel, en tekenen door
middel van onreine geesten en door sterfelijke sar'gis van lage graad, Oord.I:20 t/m 22.
Zarathoestra deed al de dingen die de Ouden aan de Goden toeschreven als, Saphah, 
gesch.v.d.Faithists:15; Gods Woord XIV:5.

WONDEREN, Mozes spreekt met Farao (Nu-ghan) over, Arc v.Bon XVII:13,14; Arc v.Bon 
XVIII:7.
Ik zal de hele wereld tonen, dat geen mens of God het waard is om aanbeden te worden vanwege, 
Oord.XXXVII:15 t/m 30; Oord.I:20 t/m 23.

WONINGEN, Yima liet de stervelingen onderwijzen dat er in de hemel, gereed waren voor hun 
zielen na de dood, Frag.XXXIII:12.

WOO-HOO-TAUGH-NEE, het terrein van de spelen en toernooien, aan de oostkant van het meer 
(Salt Lake), 1e Bk.v.God XXV:17.

WOORD, een geschreven, is geen, maar een voorstelling van een idee dat werd uitgesproken, 4e 
Bk.v.d.5 Hn.I:1.
niet één heeft een fout gevonden in Uw, zoals het spreekt tot zijn eigen ziel, Frag.XVI:32. 
vanaf deze tijd zal het, van de Vader bij de stervelingen wonen, Frag.XXXVI:5 t/m 7.
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WOORDEN, zijn niet alle, op zijn hoogst alleen maar afbeeldingen of schilderingen van de geest 
die ze bedacht? 1e Bk.v.d.5 Hn.I:11.
alle, komen van de Here uw God, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:17,18; Seth.III:36; Seth.IX:10.
zijn hoogstens maar trage en ruwe voorstellingen van het begrip dat de ziel van de dingen heeft, 
Apol.I:5.
de eerste hemelse, die op tabletten en huiden en linnen en in boeken aan de stervelingen werden
gegeven, behalve die in het verborgene aan de stammen van de I'hins waren gegeven, Gods Woord 
XXX:22; 1e Bk.v.God II:23.
gesproken, zijn als een zuchtje wind; zij waaien weg; ze zijn dood, Eskra XXVI:22. 

WOTCHAK, een valse God in atmosferea, door Osiris omvergeworpen, Osir.IV. 

WRAAK, de mens houdt van, Arc v.Bon VIII:4.

WROEGING, God onthult het geneesmiddel voor, Disc.X. 

WRIJVING, Oorl.VII:10; Kosm.I:22,23; Kosm.I:41.

WIJDEN: wat is dat? Gods Woord XXII:16 t/m 20; Goddel.II:10.

WIJSHEID, geen, heb Ik mogelijk gemaakt voor welke mens of engel ook die Mijn elementen en 
de uitersten van goed en kwaad, die Ik schiep, niet kent, Jehovih VIII:9,10.
is niet Jehovih groots als het universum en onveranderlijk? En met Hem in harmonie te zijn, is dat 
niet het totaal van alle, 1e Bk.v.d.5 Hn.I:14.
want het bewijs van, ligt niet in het aanleren van maar één ding, maar in de aanpassing van de mens 
aan Jehovih en Zijn woorden, Apol.II:2.
de stervelingen hebben gezegd: Het is goed om goed te zijn, maar het is niet uitvoerbaar. Het is 
verstandig om wijs te zijn, maar de, gaat langs duizend wegen; ieder mens voor zichzelf, 
Frag.XXXII:3; Goddel.XVII:9.

WIJSHEID komt niet zomaar; terwijl de duisternis verdwijnt, komt het licht, Ben I:10. er zit meer, 
in het lied van een vogel dan in de toespraak van een filosoof, Ben VI:6.
leren hoe te leven, verheugd te zijn en goed te doen, en te zorgen dat uw buurman ook blij is, dat is, 
Ben X:19.
te zoeken naar wat de mensen liefdevol en goed jegens elkaar zal maken, is dat niet de grootste, 
(Confucius), Saphah, Semoin:16.
dient niet alle, te worden aangetoond in ieder mens? Ben V:38. denk niet dat grote, plotseling komt 
bij het sterven, Oord.XX:19.

WIJSHEID VAN JEHOVIH, Disc.XIII:1.

X

XERXES geïnspireerd door de Godin Ashtaroth, Eskra XX:18 t/m 23.
trekt met het grootste leger ter wereld tegen de Argosiërs (Grieken) op, Eskra XX:32.
omdat, het grootste aantal slaven heeft gehad, vraagt God naar hem om de slaven van Guatama te 
helpen bevrijden, Es XX:2 t/m 4.
gaat naar New York en haalt daar de beschermengelen weg, de stad achterlatend in handen van de 
Druja's, Es XX:16.
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XERXES, het leger van, verstrooid en vernietigd, Eskra XXI:14,15.

XERXES en LEONIDAS proberen de stervelingen in Guatama gerechtigheid en vrijheid te doen 
inzien, Es XX:15.
stellen zichzelf aan om de oorlog te beëindigen, Es XX:31 t/m 33. 
inspireren de stervelingen tot de atletische spelen, Es XX:40 t/m 45.

Y

YAK, een afbeelding van een, Ah'Shong.

YAKS werden geboren uit de Druks en de Asu's, 1e Bk.v.d.1e Hn.II:5 t/m 9; 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:18.
werden geboren uit de Druks en de Ihuans, 2e Bk.v.d.5 Hn.II:1,3 t/m 8 en 14. 
niet geschikt voor eeuwig leven in de hemel, 1e Bk.v.d.1e Hn.IV:6.

YATON'TE, Heer God van Noord-Guatama onder Fragapatti, Frag.VIII:8. 
plaats van het hemelse koninkrijk genaamd, Frag.XIX:1.
vertelt het verhaal van zijn avonturen bij de stichting van zijn koninkrijk, Frag.XIX:3 t/m 29. 
de Stem van Jehovih komt tot, en zegt, Frag.XX:2 t/m 6.
brengt zijn schare naar Mouru aan het einde van de dageraad, Frag.XLII:7.
de enige subjectieve hemel in het gebied van de rode ster (de aarde), Lika XXIV:2. 
Zie ook: Eskra II:10; Eskra VII:9.

YESHUAH ,de hemelse plaats van Ah'shong in atmosferea, Ah'Shong II:11,12; 3e Bk.v.d.5 Hn.I:6.

YI-HA-TAAL, 5e Bk.v.d.5 Hn.II:5; 5e Bk.v.d.5 Hn.III:6 en opm.11 na 5e Bk.; Frag.VI:27.

YIMA, Heer God van Shem onder Fragapatti, Frag.VIII:8.
een hoogverheven God in wiens hoede de 6.000 loo'is voor het verwekken van Abram, Po, Brahma 
en Eawahtah en hun volgelingen waren gegeven, Goddel.XIII:5 t/m 9.
de God die de inspirator van Po was, Cp.armij V:5 t/m 8.
een Verlosser; zelfingebeelde Heer van de aarde, Saphah, Veda's:6,15.

YIMA, een zelfverheven God in latere tijden, die zich bekendmaakte als, de Zoon van Vivanho, 
Saphah, Veda's:49.
de kapitein van de scharen van Kabalactes, Eskra XXXVIII:20.

YOKOVRANA, koning van Hafganistan, van de hoofdstad Oblowski, Arc v.Bon II:13. 
raadpleegt het orakel over een erfgenaam voor de troon, Arc v.Bon II:17.
zijn vrouw raadpleegt het orakel ook, Arc v.Bon II:18 t/m 22.
krijgt opdracht van het orakel om niet langer door te gaan met het offeren van mensenbloed, Arc 
v.Bon III:1,2.
Zie onder Capilya.

YU-TIV, een jonkvrouw, de schoonste van de vrouwen, 1e Bk.v.God XIV:35. 
wordt de vrouw van Brahma, 1e Bk.v.God XIV:47; 1e Bk.v.God XV:6.
het sterven van, 1e Bk.v.God XXI:9; 1e Bk.v.God XXI:16 t/m 20. 
verschijnt na haar dood in sar'gis, 1e Bk.v.God XXII:5 t/m 11.
Zie ook onder Brahma.
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IJ

IJDEL, u zult niet, zijn, want niets is van u, Gods Woord XI:22; Frag.XVI:17; Frag.XVI:33. 
waarom wil de mens van zichzelf toch, zijn? Arc v.Bon XXIV:17 t/m 19.
u bent, O mens. Kunt u vertellen waarom het gras groen is? Ben II:23.

IJDELHEID, wie zal de, van engelen en mensen beantwoorden? Lika XVIII:33; Frag.VI:29. 
O, de, van Uw kleine kinderen, Frag.XXVIII:40.

Z

ZARATHOESTRA zal een su'is-sar'gis van de vierde graad zijn, Frag.II:24,25.
verwekt door de loo'is onder bevel van God (Samati) I'hua'Mazda, Gods Woord II:2 t/m 4. 
naam van de vader en moeder van, Gods Woord II:4.
de moeder van, werd door Sa'moan, een engel, in bezit genomen voordat ze zwanger raakte, en 
gedurende de tijd van het moederschap werd het haar niet toegestaan uit haar onbewuste trance te 
ontwaken, Gods Woord II:4.
Fragapatti geeft God (Samati) aanwijzingen over hetgeen hij in de periode van vijf jaar op de aarde 
moet volbrengen door middel van zijn erfgenaam, Frag.V:9 t/m 18.
door zijn moeder uit de stad Oas meegenomen naar het Woud van de Geiten, Gods Woord III:13.
een i-e-su, een geboorte zonder hartstocht, Gods Woord II:7.
de gestalte van, was gelijk aan drie gewone mannen, Gods Woord III:14.

ZARATHOESTRA door de stammen van het woud het Lam van God genoemd, hetgeen betekent: 
kracht en goede wil, Gods Woord III:14.
leerde wijsheid in alle dingen van Ejak, één van Gods Heren, Gods Woord VI:1 t/m 8. 
door de I'hins tot priester gewijd; blijft zeven jaar bij hen en leert hen vele dingen, Gods Woord 
VI:9,10.
weer onder de hoede van I'hua'Mazda, en gaat naar koning Asha van Oas, Gods Woord VI:17 t/m 
22.
gebruikt als sar'gis in bijzijn van Asha, Gods Woord VII:1 t/m 17.
keert naar het woud terug om de Zarathoestrische wetten op te schrijven, Gods Woord VII:17. 
zat gedurende dertig dagen en nachten in het struikgewas, zonder eten, drinken of slapen, Gods 
Woord X:10.
gaat weer naar Asha, de koning. Het onderhoud tussen hen, Gods Woord XII:11 t/m XIII:20. 
een man, Al Rein, Gods Woord XIV:5.

ZARATHOESTRA verlost de gevangenen, en de schacht van de speer van de opzichter wordt in 
duizend stukken gebroken, Gods Woord XVII:1 t/m 4;
Zie ook: Frag.XXXII:25 en opm.14 achteraan.
bezoekt de grote steden van Shem, Ham en Jaffeth, en reist vier jaar om de Zarathoestrische wet 
over te brengen, Gods Woord XVIII:5.
sticht de Zarathoestrische religie en stelt Asha aan als hoofdvader, Gods Woord XVIII:7, 8. 
bezoekt de stad Tse'gow en wordt als sar'gis gebruikt bij de koning, Gods Woord XVIII:10 t/m 28.
de koning gooit zijn zwaard naar, maar het breekt in honderd stukken en geen ervan raakt hem, 
Gods Woord XVIII:29. (Frag.XXXII:25 en opm.14 na Gods Woord).
de stad verwoest, en de koning doodt zichzelf, Gods Woord XIX:7 t/m 15.
de koning verschijnt in sar'gis en verklaart dat hij niet dood is, Gods Woord XIX:18. 

ZARATHOESTRA voedt gedurende drie dagen meer dan 30.000 mensen,
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Gods Woord XX:7 (Frag.XXV:23).
leert de mensen hoe te bidden, Gods Woord XXI:5 t/m 8.
komt in Ne'kiro, waarvan de koning was "neergedaald voordat de wereld bestond", en die één 
zevende en één negende was van alle geschapen dingen, maar zichzelf doodt en tot het leven wordt 
teruggebracht door, Gods Woord XXV:5 t/m 28.
vertrekt naar de bovenlanden van Shem, bezoekt Ham en keert naar Oas terug, Gods Woord 
XXVI:9 t/m 13.
voor Pon'yah, de koning van Oas geleid, die hem veroordeelt en in de dievenkuil werpt, Gods 
Woord XXVIII:4 t/m 17.
wekt de boodschapper, die door de koning is gedood, tot leven, geneest de zieken en herstelt de 
blinden en doven, Gods Woord XXIX:3 t/m 6.
de geleerde mensen zeiden van, als hij de meester van de I’huans is, laat hem dan zijn krachten 
bewijzen terwijl hij aan de voeten is opgehangen, Gods Woord XXIX:8.
zit gevangen met twee dieven en wordt tussen hen in opgehangen, Gods Woord XXIX:9 t/m 12.

ZARATHOESTRA spreekt tegen de geleerde mensen en geeft zijn lichaam op, en het wordt in de 
leeuwenkuil geworpen; eerst eten ze er niet van, maar later eten ze het op, Gods Woord XXIX:14 
t/m 17.
verschijnt in de gelijkenis van zijn eigen vlees en kleur en in zijn eigen kleren, en spreekt tot Asha 
en de geleerden, Gods Woord XXIX:21.
er wordt hem gevraagd naar de beide dieven, die weldra in sar'gis verschijnen, Gods Woord 
XXIX:23,24.
er wordt hem gevraagd hoe lang een geest blijft rondzwerven, Gods Woord XXIX:27.
in sar'gis onderwijst, drie dagen en nachten lang de woorden van Ormazd, Gods Woord XXX. 
verrijst uit hada, waar hij drie dagen was geweest, Gods Woord XXX:23.
werd Zoa-raaster genoemd in de Foenicische taal, 1e Bk.v.God XI:1.
Zie ook: Saphah, gesch.v.d.Faithists:1 t/m 16; Arc v.Bon XXVII:14 t/m 20; Arc v.Bon XXVII:35.
zodat de naam van, vergeten raakte onder de mensen, Saphah, gesch.v.d.Faithists:20.

ZARATHOESTRISCHE WETTEN, Gods Woord VIII t/m XII:8; Gods Woord X:10; Goddel.I:31
t/m 37; Goddel.II:6.

ZELF (ego), van alle deugden in de mens die het hoogste staan, hetgeen is om nooit het eigen, te 
noemen, Seth.V:22.
welke man of vrouw ook die de verlangens omwille van zichzelf heeft afgelegd, Seth.XIII:3 
wie is er die zich- geen bekendheid geeft? Seth,XIX:9.
ieder werkt voor zich-, Sue IV:2.
leren om niet over zich- te spreken, noch aan zich- te denken, hetzij geprezen of berispt, is dat niet 
de rechte weg naar Jehovih? Frag.XIV:11.
denk niet aan wat u kunt doen om aan het hellevuur te ontkomen, want dat zou werken zijn voor het
eigen, denk er aan wat u kunt doen om anderen te redden, Gods Woord XXVI:2.
u zult maar weinig over u- spreken of over iets dat van u is; want al de anderen hebben ook een 
verhaal, 1e Bk.v.God V:22; Frag.XXVIII:43.

ZELF (ego), wie heeft een woord van lof of dank geuit en zich erbuiten gelaten, 1e Bk.v.God 
XVIII:15.
hij die zaait voor zich-, zal een oogst aan egoïsten binnenhalen, Oorl.XIV:7.
want u (Anuhasaj) sprak altijd over u, Oorl.XIV:26; Lika XXII:45,
het, dat mij- is en het, dat u- bent. Welke wilt u dienen? Arc v.Bon XXII:3,4.
voor ieder, ben Ik Het, van dat, het vervolmaken van dat, wat in alle zelven is; zo iemand is één met
Mij, Arc v.Bon XXII:2.
dit is wijsheid, O koning: te ontkomen aan het persoonlijke, Arc v.Bon XXVIII:18.
Zodanig is het, in de mens; het vertroebelt zijn ziel, en wanneer hij het, heeft afgeschaft, dan is zijn 
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ziel helder, Arc v.Bon XXIX:9.
wat iemand ook doet waarbij zijn eigen, invloed krijgt over anderen, die persoon geeft aanstoot in 
het oog van Jehovih, Eskra XXVI:20.

ZELF (ego), al wie zegt: Ik wil voor mij- bouwen, ontwerpt een gebouw dat in de toekomst op hem
neer zal tuimelen, Eskra LV:14.
de eerste les van de vrijheid is, zich te bevrijden van het, Oord.XVI:25 t/m 28. 
welke doctrine het, ook toont als de voornaamste overweging, Oord.XXVI:13,15.
niet meer zal ik over mij- spreken, Sue V:40; Saphah, Adepten:4; Jeh.Kon.V:25; Disc.IX:5.
zoals u op aarde leeft en slechts het, dient, zo zult u, in een egoïstische hemel, Mijn es-werelden 
binnengaan, Jeh.Kon.XXIV:63.
in alle dingen moet u het doel en oogmerk, waarnaar wordt gestreefd, overwegen, en het 
uiteindelijke resultaat; en waarin het, als gedeeltelijk of geheel punt van belang geldt, weet u dat 
zo'n kwestie niet uit Jehovih is, Oord.XXVI:15.
wie zodanig in de Vader gelooft, dat hij bereid is in alle opzichten afstand te doen van zich-, en voor
deze kleintjes gaat werken, die mag komen, Jeh.Kon.III:75.

ZELF(ego)God, een, te zijn, betekent alle mogelijkheden te bezitten en daaraan vast te houden, 
Goddel.XII:26.

ZELFMOORD, geesten halen de stervelingen over om, te plegen en zij doden zichzelf met 
duizenden en tienduizenden, Thor VI:14; Frag.IX:15,16.

ZELFONTBRANDING, Kosm.I:35.

ZELFVERHEFFING afleggen, want het gaat ten koste van anderen, Osir.VI:24.

ZELFZUCHTIGE VERLANGENS, als je je, niet in toom kunt houden in deze wereld, kun je dat 
ook niet in de volgende, Saphah, M'hak:119; Seth.XIII:3; Seth.XV:4,5.

ZELFZUCHTIGHEID (egoïsme), jij (Sudga) laat mij (Ahura) zien dat de draad tussen, en 
onzelfzuchtigheid nog dunner is dan van een spinnenweb. Zelfs de Goden kunnen het niet 
onderscheiden, Oorl.XLIII:14.

ZENDELINGEN, God oordeelt de, Oord.XXIX.

ZEREDHO had een God, Hoab genaamd, Frag.VI:8; Frag.IX:7; Goddel.IX:4; Goddel.XIV:5. 

ZEUS, de Griekse naam van De'yus, Oorl.XLI:6; Lika VIII:14.
naderhand de naam van Baäl bij de Argosiërs (Grieken), Eskra XX:29.

ZICHZELF, ik kan uw persoon wegbrengen, maar ik kan niet uw herinnering bevrijden. Niemand 
kan ervan, bevrijd worden, Goddel.XVII:22.
al wie het aan de dag legt voornamelijk, te dienen, bezit weinig licht van mijn (Gods) geordende 
koninkrijken, Oord.XXIV:2.
de ster van Jehovih is helder en van grote kracht in hem die, verliest in het werk voor anderen, 
Apol.V:19.

ZIEL, de, van alle zielen, Gods Woord X:2.
de geest, die niet te begrijpen is, Gods Woord X:5.
toen ik in de geest gestegen was, zag ik de geest der dingen, maar helaas, de, was nog steeds ver 
weg, Frag.XVI:18,19.
het derde deel dat Ik de mens gaf, is de, die hem met Mij verenigt, Saphah, Agoquim:4.
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ZIEN, nooit meer zal ik verlangen dat anderen door mijn ogen,. Slechts met één Oog kunnen de 
dingen doorzien worden, Frag.XLI:25; 1e Bk.v.God XVII:17.
want Ik schiep geen twee mensen die dezelfde zaak precies eender, op de aarde of in de hemel, Es 
II:13.
de onmogelijkheid voor de ene mens om door de ogen van een ander te kijken, 1e Bk.v.God 
XVII:15.

ZINTUIG(EN), Seth.VIII:9.
de natuurlijke, kunnen geen geestelijke dingen begrijpen, Gods Woord I:7.
het veredelen van de stoffelijke, en het veredelen van de geestelijke, Osir.XII:6,8.
de basis van het geestelijke wezen ligt niet binnen de omvang van de stoffelijke, Apol.I:7.

ZODIAK, tekens van de, door de Heer gegeven, 5e Bk.v.d.5 Hn.II:16 en opm.10 achteraan. 
Osiris schenkt, via zijn Heren, het tablet van de, aan de stervelingen, Osir.XII:1 t/m 4.
Zie Saphah, Semoin afb.67; en tekst:49.

ZON, iedere kant van de, als een pool voor de stoffelijke werelden er omheen, afb.45 in Kosm. 
afstand van de, tot de aarde, Kosm.VI:2,6 en 7.
Git'ow (Panisch), het centrale licht, Saphah, Semoin:37.

ZONEN EN DOCHTERS, sommigen hebben een dikke tong en een arme spraak, niettemin zijn ze
Mijn kinderen, Mijn, Ah'Shong IX:19.

ZON, KONING van de, in het verafgelegen land Jaffeth zal Ik de titel, brengen en hem verlenen 
aan Ya'seang, Frag.XXXVIII:7.
Han, 1e Bk.v.God II:15 t/m 17.
Hi Seiang werd tot heerser van Jaffeth aangesteld en hij ontving de titel van, 1e Bk.v.God VII:6.
zij stelden een koning aan over Oas en noemden hem, Frag.II:15. 

ZONNEGOD, Arc v.Bon XXVII:19,20; Arc v.Bon XIV:10.

ZONNEKEIZER, Eskra XXXVII:12; Eskra XL:20.

ZONNEKONING en KONINKRIJK gesticht, 5e Bk.v.d.5 Hn.VI:26.
Farao, de koning van Egupt, was de, Arc v.Bon XIV:10; Arc v.Bon XIV:19 en opm.9 achteraan; Arc
v.Bon XVII:2.

ZONNEMAAT, de cirkel, de hoogste maat of, Arc v.Bon XIV:10. 

ZONNEN, CENTRALE, Lika II:2.

ZONNEPLAATSEN, Arc v.Bon XIV:12. 

ZONNEPLANEET, Kosm.VI:6,7.

ZONNEVADER, Eskra XXXIV:6.

ZONNEVLEKKEN, Kosm.I:42; Kosm.V:14; Kosm.VI:6.

ZONNEVORTEX, de, bracht Ik aan het draaien en Ik gaf hem de kracht om de andere vortexen 
met zich mee te dragen, Jehovih III.
spiraalvorm van de, Kosm.VI:3.
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ZONNEWETTEN, omvatten heel Egypte, Arc v.Bon XIV:9 t/m 11. 

ZON, TEMPEL van de, Oorl.XLVI:13.

ZOON, ENIGGEBOREN, I'hua'Mazda Zijn, (Ormazd), geboren uit de Maagd Mi (de zichtbare 
substantie), Gods Woord XIV:4.
Oibe betitelde zich als Thor, de, van Jehovih, Frag.XXXV:4. 
Ahura'Mazda, de Schepper! De, van de Onkenbare, Goddel.XV:17.
Baäl, de, van Osiris, in wiens hoede hij de aarde en alle stervelingen erop had gegeven, 
Oorl.XLIV:3.
niet tevreden met de Grote Ene te vereren, hebben zij een vertegenwoordiger en zeggen: Hij is de, 
Saphah, Semoin:77.
Yima, een Verlosser, die beweerde dat hij de, was, Saphah, Veda's:6.

ZORGEN voor onszelf, wij, laat anderen dat ook doen en alles zal in orde zijn, Frag.VI:13; 
Oord.XXVIII:1.

ZUIVERING, de tussenliggende wereld of plaats van, Disc.III:8. 

ZWAKHEID, wat is mijn, dat ik dit niet kan overwinnen? Stem:3.

ZWANGERSCHAP, u zult niet slapen met uw vrouw tijdens de, Gods Woord XI:29; 1e Bk.v.God 
XXVII:18, 19.
de periode van het moederschap heilig te houden, Arc v.Bon IX:32; Insp.VIII:27; Jeh.Kon.III:20, 
21.
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