
Woordenlijst van Vreemde Woorden

AARTSENGELEN  -  Engelen,  in  rang  volgend  op  goden.  Zij  verblijven  in  bepaalde  arc's
(kosmische

gebieden) in etherea. In het algemeen komen zij tijdens de dageraad van een nieuwe
cyclus  (tijdperk)  naar de aarde om nieuwe inspiratie aan stervelingen te geven.
Terwijl zij onder de stervelingen verblijven,  zoals gedurende de laatste jaren,
gedragen de goede aardbewoners zich meer als de engelen dit onder elkaar doen.

AGNI - Vuur of licht, maar dan zonder verbranding, zoals b.v. geestlichten. 'Een
vuurkolom overdag', als bij de Israëlieten, toen ze uit Egypte wegtrokken.

A'JI - Halfduister; een dicht met kleine deeltjes bezet gebied in etherea, dat soms
op de aarde neerdaalt. Minder dicht dan nebula.

ALGONQUIN - De Verenigde Staten van de Noord-Amerikaanse Indianen,
voordat zij door de christenen werden vernietigd.

ANASH - Boze taal; een van de zeven Hebreeuwse tetracts (slechte eigenschappen
in de mens). Zie het voord satan.

ANUBIS - God van de weegschaal. Soms god der gerechtigheid genoemd. Zie
afbeelding van Anubi en de ceremoniën, afb. 86.

APH - De god die het continent Pan ten onder liet gaan. Zie het Boek van Aph en
het verslag van de overstroming.

Oahspe - Woordenlijst van Vreemde Woorden is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
5 - 14



APOLLO - De god aan wie de verplichting was opgedragen om aan de stervelingen
schoonheid te geven,  naar vorm en gestalte. Zie Boek van Apollo. Hij had vele
namen zoals Soodhga, So-Gow, Choo-Choo, Sudghda enz., maar de betekenis blijft
hetzelfde, of het nu in het Chinees, Hindoe, Grieks, Latijn of Engels staat.

  ASAPHS - Engelen in de hemel, wier dienst het is om de geest van een sterveling te
 ontvangen  na  de  dood,  en  hem  te  brengen  naar  de  plaats  die  voor  hem  is
  gereedgemaakt. Zij werken in geordend verband. Hun rang ligt beneden die van de
  ashars.

ASHARS - Beschermengelen die zijn aangesteld over de stervelingen om tijdens
hun leven bij hen te zijn. Zij dragen de geest ten tijde van de dood over in de handen
van de asaphs. Zij houden ook de aantekeningen bij over de sterveling, die tezamen
met de nieuwgeboren geest worden overgedragen aan de asaphs in de hemel. De
nieuwgeboren geest wordt es'yan genoemd gedurende een bepaalde periode. Ashars
volgen in rang op de loo'is. Zie het woord loo'is.

A'SU of ADAM - Het eerste mensenras. Kruipen op de buik. Zie afb. in het Boek
van Ah'shong. Zie ook A'su, Boek van Jehovih.

ATMOSFEREA - De aardvortex. Zie Boek van Kosmogonie. Atmosferea omvat
de plaatsen en gebieden van de God van deze planeet. Zie het woord 'god'.

AVEN - Kwaadaardige handelingen. Een van de zeven Hebreeuwse tetracts. Zie satan.

BABEL - Verwarring door samenvoegen van te veel dingen, zoals de Yi-haic taal.

BEEST (dier) - De dierlijke mens. Het aardse deel van de mens. Al wat als 
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godsdienst wordt opgedrongen.

BELYYAAL - Een van de zeven Hebreeuwse tetracts. Huichelachtig gekruip. Zie satan.

BRAH of BRAHMA - Wijsheid, kennis. Brah was de stichter van het
brahmanisme en een tijdgenoot van Abram of Abraham. Zie ook Eerste Boek van
God. Tijdens het bewind van de valse god Enochissa kreeg  het  woord  brahma
dezelfde betekenis als "strijder, krijger".

BRUID en BRUIDEGOM - Rang van de geëmancipeerde engelen in de hemel;
een titel die is toegekend aan al diegenen die de gebonden hemelen (atmosferea)
ontstegen zijn en die vrij zijn van de goden en verlossers.

BUDHA, BOEDDHA - Wijsheid, kennis. Naderhand echter, tijdens de valse god Kabalactes, 
ging het woord boeddha hetzelfde betekenen als "strijder, krijger’

CAPILYA - Een bevrijder; een man in India, tijdgenoot van Mozes. Evenals Mozes
bevrijdde hij de Faithists van de slavernij, niet door ze weg te laten gaan, maar door
het bewerkstelligen van hun vrijheid in geheel India. Ook verrichtte hij wonderen.
Soms gespeld als Capella; er werd een ster naar hem genoemd.

CHAOTICI - Geestelijk gestoorde engelen, zoals degenen die in de oorlog of in woede gedood
worden.

CHINE - Een verlosser; een man uit China, tijdgenoot van Mozes en Capilya. Voor
China was hij een groot verlosser. Door geboorte een iesu, deed hij wonderen. Het
land China noemde hij zo naar zichzelf. (na zijn dood, toen zijn lichaam tot as was
verteerd, zond Jehovih een stormwind die de as bijeenbracht en Chine gedurende
zeven dagen opnieuw deed leven. In die tijd predikte hij voor de koningen en het
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volk. Daarna stuurde Jehovih een lichtend ruimteschip omlaag en voerde Chine op
naar de hemel). Zie de leerstellingen van Chine in dit werk.

CHINVAT  -  De  grens  tussen  de  rondwentelende  aardatmosfeer  en  de  ether
daarbuiten. Ook Brug van Chinvat genoemd.

CHRISTUS of KRISTE - Wijsheid, kennis, ontwikkeling. Nadat de valse god
Looeamong bedrieglijk de naam overnam, kreeg hij dezelfde betekenis als "strijder,
krijger".

CHRISTENEN of KRISTE'YANS  - Een broederschap van strijders;  zij  werden
door  de  joden spottend "christenen"  genoemd.  Iemand die  zich  in  een  menigte
oproerkraaiers stort en ze met het zwaard de vrede oplegt, is een echte christen. Een
volk van wie het vertrouwen is gebaseerd op wapens en staande  legers. (De
volgende woorden zijn van gelijke betekenis: brahma, budha, christus, kriste, baäl,
ashtaroth,  dagon, vishnu, ashdod, kennis, wijsheid, chreshna, licht, po, te'in, wah,
manitoe, alsmede een hele reeks andere).

CORPOR  - Al wat lengte, breedte en hoogte bezit en waarneembaar is voor het
oog, het oor en het gevoel; de uiterst tegengestelde toestand van ether, of oplossing,
of verdunning.

         

  CORPORIËR - Mens van de aarde, ieder mens, alle mensen. Het tegengestelde
    van een engel, die een mens van es is, een geest.

DAN - Licht. Een cyclische, periodieke dageraad zoals de Arc van Spe'ta of Arc
van Bon. Een "dan" komt elke drieduizend jaar terug en wordt voorafgegaan door
geestverschijningen en door tekenen en wonderen. Een dan duurt ongeveer 33 jaar.
Er zijn ook subperioden van 200, 400 en 600 jaar. Dan betekent hetzelfde als dang.
Zie Boek van Saphah.
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DAVEAS of DAEVAH - Slechte engelen; geesten die bedriegen en verleiden. Een 
prins der leugenaars. In de Vedische geschriften gelijksoortig aan devil (Engels) en 
duivel.

DEITY of DYAUS  - Een van de goden van de lagere hemelen, die beweerde de
Schepper  te  zijn.  Naderhand  werd  hij  door  zijn  eigen  onderdanen  in  de  hel
geworpen. Zie de valse god Anuhasaj.

DIV of DIVA - Een parlement, bestaande uit Heren van de lagere hemelen. De 
wetten van Divan waren gedurende 3000 jaar van toepassing. Zie Boek van de 
Goddelijkheid.

DIBBAH - Een van de zeven Hebreeuwse tetracts; een kletskous, klikspaan. Zie satan.

DRUK - Een laagstaande sterveling; iemand die niet naar geestelijke verlichting 
verlangt; iemand die niet geestelijk begrijpen kan. Een slecht mens, een krijgsman.

DRUJ of DRUJA - Van toepassing op een engel, op dezelfde manier als druk dat is bij een 
sterveling; laagstaand, duister, kwaad, gevaarlijk.

EAWAHTAH - Een Noord-Amerikaanse Indiaan (Hiawatha), een soort Abraham, 
van wie hij een tijdgenoot was.

ENGEL - Een geestmens. Su, ook Su-gan en Gan-spe. (het woord 'geest' geeft geen 
verklaring of het mens of dier betreft, maar het wordt vaak abusievelijk gebruikt in 
plaats van engel).
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ES - De onzichtbare werelden, d.w.z. onzichtbaar voor stervelingen. Deze term wordt in 
vrouwelijke betekenis gebruikt; hetzelfde als de geestelijke wereld. Zie Boek van Jehovih.

ES'ENAURS - Hemelse musici, waarvan zangers en instrumentalisten deel uit maken.

ES’YAN - Een nieuwgeboren geest. Als een sterveling overlijdt en zijn geest gaat
de hemel binnen, wordt  hij een es'yan genoemd. Een kinderlijke geest. De naam
"es'yan" blijft van toepassing zolang er van hulpeloosheid sprake is, misschien een
jaar of vijf jaar, of honderd jaar. Zie het woord 'vagevuur' (reiniging).

ETHE  -  Corpor  in  vluchtige  vorm;  zoals  zout  in  water  oplost,  zo  is  ethe  de
oplossing van aardse substantie, waarvan waterstof één van de meest gesublimeerde
(veredelde) is. Zoals een aardse mens  op de aarde woont, en een es'yan in
atmosferea, zo verblijven de verheven engelen in ethe, in etherea.

ETHEREA - Buiten atmosferea gelegen; het grote firmament waar de hogere
hemelen zich bevinden; de woonplaatsen van de goden en godinnen. Etherea als
plaats is Nirvana.

FAITH  (Engels) -  Een overtuigd geloof;  een geestelijke toestand die  volkomen
bevredigt,  daarna  komt  werkelijke kennis. We vertrouwen erop, dat de zon
morgenochtend zal opkomen, maar het weten wordt eerst werkelijkheid áls de zon
is opgegaan.

FAITHIST (Engels) - Iemand die vertrouwen heeft in Jehovih, Hij die over alles
gaat, en in alles is, leidend  tot  een  wijs  en  bepaald  doel.  Iemand,  die  niets  en
niemand anders vertrouwt dan Jehovih. Iemand die ernaar streeft om zichzelf in
harmonie te brengen met Jehovih, door goed te doen aan anderen en door te pogen
zelfverheerlijking te overwinnen. Een geweldloze. Tegengesteld aan Uziër.
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FETAL - Zuigeling, ook iemand die zoogt. Meer in het bijzonder iemand die een
ander in beslag neemt. Zoals een jong kind, dat bij een heel oud persoon slaapt, van
zijn  levensenergie  wordt  beroofd.  Onwaarneembaar voedsel; de onzichtbare
levensstroom die van de één naar de ander gaat. Een genezer  geeft  'haoma'
(onzichtbaar voedsel) aan de zieke. Een kind, dat voor de geboorte sterft, heeft een
"zogende" geest, het wordt bij een sterveling gebracht totdat het voldoende
ontwikkeling verkregen heeft.  Veel volwassen geesten (engelen) hechten zichzelf
aan stervelingen en leven zo verder. Deze worden "zogende vampiers" genoemd.
Mensen die dronkaards of vleesetende gulzigaards zijn geweest, klampen zich na de
dood aan andere stervelingen vast en leven van hun uitstraling, speciaal bij
drinkers, rokers en veelvraten.

   FIRMAMENT - De ruimte tussen de sterren en planeten.

FRAGAPATTI - Een god met de hoogste rang, een Nirvanische hoofdman. In de
Hindoe geschriften wordt hij als een schepper betiteld. Zie Boek van Fragapatti.

GEEST - Ongeveer hetzelfde als engel (als we "water" zeggen, bedoelen we
misschien niet de oceaan; maar als we 'oceaan" zeggen, bedoelen we water). Als we
"engel" zeggen, bedoelen we een geest, maar als we "geest" zeggen, hoeven we nog
geen engel te bedoelen.

GOD, IOD of JOSS - Een engel die in rang boven een heer staat en onder een
Oriaans Hoofd. Iemand die voldoende wijs en machtig is om leiding te kunnen
geven aan  een  planeet  en  haar  atmosferische  hemelen.  Zijn  helper  op de  troon
wordt vice-(plaatsvervangend) god genoemd.

GOLGOTHA - Tempel van schedels.

GROTE GEEST (Engels: Great Spirit) - Het universum is aarde (corpor),
hemelruim en geest, de drie in één zijn Jehovih. Zoals de geest van de mens staat
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tot de mens, zo staat de Grote Geest tot Jehovih, hoewel de uitdrukking Grote Geest
van gelijke betekenis is als de naam Jehovih.

GUATAMA - Kosmologische naam voor Amerika. Letterlijk:het laatste geestelijke
bolwerk; de laatste openbaring. Soms gespeld als: Gotama.

HAM (Cham) - Kosmologische naam voor Egypte. De volgelingen van Abraham
gaven hem de naam van  dat land nadat  zij  zich er gevestigd hadden. Iemand die
zwart is door zonnebrand.

HAOMA - Voedsel; voedsel voor het sacrament (avondmaal). Ook wel geestelijk
(onzichtbaar) voedsel. De onzichtbare voeding die van de één op de ander overgaat;
onterecht magnetisme genoemd.

HEER - Een god van de aarde of van een deel van de aarde; een rang lager dan de
god van hemel en  aarde.  De  eerste  verheven  rang  die  een  engel  in  de  hemel
ontvangt is asaph, de tweede is ashar, de derde is loo'is, de vierde is maarschalk, de
vijfde is heer en de zesde is god. Maarschalken zijn vaak plaatsvervangende heren
en zij bezitten geen titel. De eerste titel is heer, de tweede is god. In sommige
gevallen benoemt God een heer voor een enkele stad op aarde; soms voor een natie.
Het  kleinste  gezagsgebied  van een  heer  omvat  honderd miljoen  engelen  en  het
grootste  gebied  verschillende  duizenden  miljoenen.  Heren  dienen  de  tweede
verrijzenis te hebben doorgemaakt voordat ze verkiesbaar zijn.

    

   HEER GOD - Een engel die beide ambten vervult.

HEER, die zichzelf heeft aangesteld, of valse HEREN - Zoals de naam al aangeeft.
(iedere engel die zichzelf aan de stervelingen bekendmaakt als een ambtsdrager in
de hemel, is een bedrieger).

HEL - Wanorde (revolutie) in de hemel, speciaal in hada, de laagste hemel waar
engelen elkaar kwellen. Zodra een aardse tiran sterft, maken boze geesten zich uit
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wraakzucht meester van zijn pasgeboren geest en werpen hem in de hel.

HERDERKONINGEN - Een bijnaam voor een zwervende stam, die kudden geiten
hield in het zuidwesten  van Perzië. Ook verhuisden zij naar Egypte en werden er
machtig. In het begin waren ze zachtmoedig en geweldloos, maar later werden het
woeste  krijgers.  Diegenen onder  hen,  die  niet  afvallig  werden maar  zich zuiver
hielden, scheidden zich af van de anderen en werden de stichters van Ebra, dat later
Hebreeuws werd en weer later joods en waar Abraham een afstammeling van was.
Zij vormden daarom de zuivere kern van de oude Zarathoestriërs van drieduizend
jaar voor Abraham.

HIROM  -  Een Zarathoestrische  hoed;  een  hoed,  rood van het  bloed:  een hoed
zonder rand. Opnieuw ingevoerd door Kabbah, een Faithist die in een leeuwenkuil
werd geworpen. De hoed werd naderhand  herontdekt. De meester in de
vrijmetselaarsloge draagt de hoed en gedurende die tijd wordt hij gegroet  als
kardinaal, of Hirom, dat is het Ahamische woord voor rode hoed.

IESU - Een seksloze persoon; iemand zonder de mogelijkheden van seksuele
hartstocht. Sommige lieden zoals Brahma, verwerven de iesu-staat. Onterecht iesus
genoemd. Het Hebraische woord 'ieue' werd uit iesu afgeleid; iemand die de stem
van  de  Grote  Geest  kan  horen.  Ieue  werd  onterecht  met  Jehovih  verward. Van
mensen die naar de iesu-staat streven, wordt gezegd dat zij de vrouwelijke staat
hebben verworven, d.w.z. van sekse zijn gewisseld.

I'HINS - Het ras dat uit a’su en engelen werd geboren, de halfbloeden waarvan wij
de afstammelingen zijn.

I’HUANS - Halfbloeden van I'hins en druks. Zie afb. 4 en 5. Het koperkleurige ras.

I'HUA 'MAZDA - God van Zarathoestra. Zie Boek van Gods Woord.
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ISAAH, ISAIAH (Jesaja) - I'sa'ah, een Chinese profeet. Het woord 'Jesaja' is
modern Hebreeuws. Het is aannemelijk dat de oude Foeniciërs de Chinese naam
doelbewust onherkenbaar maakten. IS- geloof, vertrouwen, A - kennis, AH - boven
de aarde, een profeet. Is'aac betekent "Faithist in iets dat boven de aarde is’. Is'ra’al
- vertrouwen in Jehovih. Een wachtwoord in de vierde graad van een loge van
profeten. 'Ra' betekent in het Hebreeuws echter ’kwaad'.

JEHOVIH, E-O-IH - Iemand die Jehovih's stem kan horen is een Ieue of Iesu.
Sommige bijbelgeleerden hebben (abusievelijk?) de woorden Jehovih, Elohim en
Ieue toegepast als waren ze gelijk.

JI'AY - Dit heeft betrekking op nebulae, maar van minder dichte samenstelling. Zie
tablet Se'moin, Boek van Saphah.

JUDAS - Afgeleid van de Perzische naam Zhoo'da of Zhoo'das. Verrader van
Zarathoestra. Zie Boek van Gods woord.

KONINKRIJK - Betekent hetzelfde als jov, of een geordend verband onder leiding
van een hoofd. Een hoofd op aarde is koning, in de hemel jovs, of god, of Jove, of
Joss.

KOSMON TIJDPERK - Kosmon, universele kennis, corpor en geest; universele
broederschap in alle naties.

KRUISIGEN  - Oplossen, smelten; testen door vuur; beproeven door vastbinden.
De oorspronkelijke manier om een su'is of sar'gis (medium) te beproeven was door
hem of haar op een wiel vast te binden.

LEOTONAS - Farao's dochter, beschermvrouwe van Mozes.
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LOO'IS - Engelen, die de prenatale toestand bepalen van die sterfelijke geboorten
die bestemd zijn voor bijzonder werk, opgedragen door de goden of heren. Van
dezelfde aard als de meesters der geslachten; een rang lager dan heren. Hun kleinste
organisatie omvat honderdduizend leden. Een rang boven de ashars.

MOZES - Een baby in een mand; een ‘toevallige komst’. Zie volledige geschiedenis van Mozes
in dit werk.

NEBULAE - Een dichte atmosfeer of stoffelijke substantie.

NIRVANA - Geëmancipeerd; etherische hemelen; buiten de aardse hemelen; de hogere hemelen.

OAHSPE - Hemel, aarde (corpor) en geest. Het al; het totaal van stoffelijke en 
geestelijke kennis zoals op dit ogenblik.

OFFERANDE - Tijd, bezit of geld geven zonder een gelijke tegenwaarde; ook
verbranden of vernietigen om de goden te verzoenen.

ORIAN, ORION - Hetzelfde als Nirvana (Nirvania).

ORMAZD - Or - licht, mazd - meester. Meester Licht (Opperlicht) gelijk aan Jehovih.

OSIRE,  OSIRIS  -  Filosofie  van  het  meetbare.  Iemand  die  staande  houdt,  dat
datgene wat gemeten en gewogen kan worden, slechts werkelijke kennis is. De zon
is het grootste en daarom is de zon de machtigste. Ook een god, Zie Boek van
Osiris. Er was ook een valse god Osiris, die tot de bouw van de  piramiden
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inspireerde.

PAN  -  Oorspronkelijke naam van de aarde,  uit  AH; zoals:ik  zie  wat  ik  zie,  en
slechts wat ik kan zien bestaat. De naam van een continent in de Stille Oceaan,
ongeveer 24.000 jaar geleden verzonken. Zie Boek van Aph, de Zondvloed.

SAR’GIS,  SARGIS  -  Een  gematerialiseerde  engel  of  iemand  in  wiens
aanwezigheid de engelen een stoffelijke gedaante kunnen aannemen.

SATAN - Hoofd van de zeven Hebreeuwse tetracts. Wordt gerekend tot de slechtste
van alle menselijke  hartstochten; een leider; de aanvoerder van de zelfzuchtige
hartstochten: het ware zelf; egoïsme in pure vorm.

     

SE'MU - Gelatine, (de zeekwal), de substantie die al het levende voorafging.

SE'MU TIJDPERK - Voordat de schepping van dierlijk leven plaatshad, of aan het
begin van die tijd. Zie Boek van Jehovih.

SHEM (Sem) - Een van de oude namen van India. Zie de ondergang van Pan, Boek
van Aph en het Eerste Boek van de Vijf Heren.

SHRI - Geest, een ademtocht; soms engel.

SU'IS, SUIS - Helderhorendheid en helderziendheid. Iemand die met de ogen dicht
kan zien, of iemand die de stemmen van de engelen kan horen. Geen inbeelding,
maar datgene wat door proefneming bewezen kan worden.
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TAU (engels: Bull) - Stier, kracht; tegengesteld aan koe, het ontvankelijke. Een tijd
in de zodiak die de natuur aanzet tot groei. In sommige landen was de kerkelijke
afgevaardigde een witte stier: in andere, zoals bij de rooms-katholieken, wordt een
kerkelijke verordening ook pauselijke bul genoemd. (noot v.d. vert: het woord 'bull'
heeft in de engelse taal een dubbele betekenis, n.l, stier en (pauselijke)bul, beide
dus van dezelfde oorsprong).

WELLUSTELINGEN (lusters) - Engelen die seks bedrijven in de es-wereld, in de
nabijheid van stervelingen. Nachtelijke bezoekers met een geheime verdorvenheid.
(de oorzaak van slechte gewoonten  onder de mensen en ook de oorzaak van het
bestaan van prostitutie).

YESHUA - Een hemels koninkrijk. Yeshua is de oervorm van de namen iesu, ieue en Joshua 
(Jezus).

YU'TIV - De vrouw van Brahma. "Een stroom van licht drong in hun graven door 
en bracht ze tevoorschijn, en zij stegen naar de hemel op in een zee van vuur". Zie 
Eerste Boek van God, hfdst. 22.

Oahspe - Woordenlijst van Vreemde Woorden is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina
5 - 14


	Woordenlijst van Vreemde Woorden

