Boek van Saphah
Inleiding
Ik ben Saphah; ik moet ten onder gaan. Ik ben de vergankelijke geschiedenis van de aarde. Ik ben
de stervende historie die niet dood is; de legenden; het geraamte van een vroegere reus. In mijn
jeugd was ik wetenschap, filosofie en religie. Ik strek mij uit naar alle natiën der aarde; afstand is
niets voor mij; tijd is niets.
Ik was als een boom des levens in lang voorbije tijden, de toegewijde en geliefde zoon van het
Licht. De vruchten die ik droeg voedden al de bewoners van de aarde. Maar het vruchtvlees is
vergaan; het zaad leeft nog. Mijn zaad zit in de talen, in woorden, in rotsen en geruïneerde muren;
in gevallen tempels en begraven steden. Zij zijn de overblijfselen van mijn stoffelijk lichaam. In
deze (mijn laatste dagen) zullen mijn overblijfselen, die eens de levende leden van mijn lichaam
waren, tevoorschijn komen en hun woord van afscheid spreken tot het nieuwgeboren Kosmon. Hoor
toe, mijn zoons en dochters; O gij die zoekt naar het licht van vroegere tijdperken, maar het niet
vinden kunt: Ik ben het boek van het verleden, van de dingen die voorbij zijn, van de stoffelijke
wereld die vergankelijk is.
+) Meer dan vijftig jaar na de eerste druk van de tweede uitgave van Oahspe kwam de drukproef
voor het bovenstaande aan het licht. Om onbekende redenen werd deze pagina weggelaten uit alle
eerdere drukken van Oahspe. (vert.)
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afb. 61 Panische, Yi’haïsche, Vedische, Hebreeuwse en Sanskriet elementairen
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De Boom der Talen

afb. 63 de Boom der Talen
China, India, Europa en Amerika, de vier takken van de aarde, bezitten talen uit één wortel. Hoe
was de boom en waar groeide hij, omdat niemand hem vinden kan? Waar lag het overstroomde
continent, de vergeten wereld? Waar vandaan de worstelende stervelingen ontkwamen om naar
verafgelegen continenten te varen en in alle landen het verhaal over een geweldige zondvloed te
vertellen?
PAN - de eerste keelklanken die bij benadering woorden waren.
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POIT - begin van labiale woordklanken. HIUT - eerste verworven taal.
FUS - eerste geschreven woordtekens. CHINEES - éénlettergrepig.
YI-HA - woordverbindingen.
ABRAM - eerste woorden, oorspronkelijke tekst.
FONECISCH - de klank navolgend, maar niet de (geschreven) tekens. AHAM - vermenging.
EBRA - het oude, het gewijde. SANSKRIET - mengsel.
ARABA (ook eerste Egyptisch) - tand en thorax klanken.
ALGONQUIN - volgens de heilige naam E-GO-QUIN.
PAN +) (De sleutel om alle woorden te ontsluiten).
Pan zei: Ik ben de aarde; de eerst bewoonbare plaats voor de mens; ik bevind mij onder het water.
Hoewel overstroomd, leeft mijn naam voort. Mijn woorden zijn de eerste woorden van de mens. Op
het continent Pan werden de eerste woorden door de mens gesproken. Ik ben "Ah", hetgeen aarde
betekent. Ik ben de aardse woorden. Ik ben de verstrooide taal. Uit mij, Pan, kwamen alle aardse
talen voort. In alle naties word ik gevonden. Ik stel ter hand, door mij zal de mens Hem kennen die
mij gezonden heeft. Door Zijn engelen werd ik aan de stervelingen gegeven; door hen
voortgebracht op die dag.
Pan zei: Mijn geboorteplaats ligt in het Oosten. Ik grondvestte de woorden van China en India.
Fonecia en Ebra zijn mijn nakomelingen. Door de stammen van de Faithists werd ik overgebracht.
E-Go-Quim grondvestte mij in Guatama (Amerika). E-Go-Quim werd "Algonquin". Ik was er voor
alle andere talen. De eerste gesproken woorden. Voor mij uitte de mens zich als een dier, maar hij
maakte geen woorden.
Egoquim (Algonquin); Wenowin (Hiut); Ze-jo-is (Chinees). Noch waren ze dit allemaal, want er
bestonden vele onvolmaaktheden van Zijn naam. Hij was het Onzichtbare. Wat het Onzichtbare
sprak, behoorde het Zichtbare niet te spreken. E-O-Ih was Almachtig.
Pan zei: Ik ben taal; ik besta uit twee delen, de uitspraak en het gedrag. (namen en bewegingen,
zelfst. naamwoorden en werkwoorden). Alle dingen worden omsloten door mijn twee leden. Het
niet bewegende is dood; een steen heeft een naam, maar geen gedrag; hij is onbeweeglijk, hij is
dood. Het is de eigenschap van Uz. Twee houdingen bezitten de dingen. Als iemand naar Uz kijkt,
is dat naar omlaag; indien hij naar JEHOVIH kijkt is dat naar omhoog. Als iemand naar Uz
toeloopt; betekent dit oorlog en vernietiging; indien naar het Licht, is dit vrede en wijsheid. Al wie
dezen, mijn tekenen leert, zal alle talen kunnen lezen.
Pan zei: De engelen maakten sommige mensen tot profeten en genezers van de zieken. Door
inprenting en door de stem leerden zij de profeten om woorden uit te spreken. De profeten leerden
het hun broeders. Vele woorden werden geheiligd, opdat zij goed geleerd en gewijd konden worden.
Pan zei: Ik kwam niet in een dag, noch in een jaar, noch in honderd jaar. Ik kwam niet naar slechts
één mens, maar naar velen. Ik werd op verschillende plaatsen op de "ah", de aarde, anders
uitgesproken, overeenkomstig de keel, tong en lippen. Niettemin was ik dezelfde taal.
Pan zei: Ik ben de sleutel om woorden te ontsluiten. Ik laat alle dingen spreken. Asu, de eerste mens
werd zo onderwezen: zoals de kameel zich uitte, zo werd hij genoemd; evenals de kat en de hond en
al wat leeft. Zoals het kind zijn vader noemde, zo werd de naam "man"gevormd.Dit luidde in
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sommige plaatsen: ghan en egan (China) edam en edan (Fonetisch); adam (Ebra); gan (Panisch);
puam (Sanskriet); pam (Vedisch); sam (Kii); ang (Algonquin); anger (Poit) en man (Engels +
Nederl.)
Pan zei: Denk niet dat al het levende zich in alle plaatsen eender uitdrukt. De wilde hond spreekt
niet als de tamme; noch de kleine als de grote. Noch konden alle Asu's dezelfde klanken eender
uitspreken. Niettemin werd hen in het continent Pan geleerd om al het levende naar zijn eigen
spraak te benoemen. Op die manier werd Asu geleerd over de landdieren en de vogels en alle
dingen die zich uiten.
Pan zei: De wind sprak, maar werd niet gezien. Asu werd geleerd dat Corpor, het zichtbare, beheerst
werd door Es, het onzichtbare. De wind zei: "Ee” door de bladeren; in de golven van de oceaan en
het gebulder van de storm: "Oh"; en in het fluitende geluid van de wind: "Ih", en de mens noemde
het Onzichtbare E-O-Ih (Ie-o-ai Nederl.) Eolin (Poit); Eolih (Zerl); Eloih (Fonecisch); Jehovih
(Ebra); SPRAAK.
Jehovih zei: Zoals Ik een mens liet groeien, zo liet Ik de taal van de mens groeien. Ja, zoals de aarde
op haar plaats volwassen wordt, zo zal de mens terugkijken en oordelen over hetgeen geweest is.
Overeenkomstig de tijd en plaats van de aarde, zo sprak de mens. En zo gebeurde het. En de
afwijking in de voortgang van de spraak was gelijk aan de afwijking van de vortex van de aarde.
Zelfs de woorden van de mens in voorbije tijdperken zullen in de tijd van Kosmon aan Mijn zieners
geopenbaard worden. En zo gebeurde het.
+) Meer dan vijftig jaar na publicatie van dit boek kwam de drukproef van deze tekst in handen van
de volgende uitgever van Oahspe (Wing Anderson uitgave 1935).
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Se'Moin - verklaring

afb. 62 Tablet Semoin, de eerste geschreven taal
1. Ah, de aarde (Pan.) Pan, da, sa, de grond; de grondslag (Pan.) N'ah (Poit). Thah (Kii). Pan (Iz).
Sas en 'Asa (Zan). Edama (Fonecisch). Adama (Ebra). Rd'han (Vedisch). Bu'ha (Sanskriet). De
eerste naam is van toepassing op de aarde; zoals iemand rondkijkt en zegt: Ah! Ha'd'n (Chinees).
Wh'ah (Algonquin). Geschreven met een rechte horizontale lijn.
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2. Oh! de hemel, het uitspansel over (Pan). Oh'ah (Kii). O'shak (Fon.) D'yo (Ved.) N'yo (Alg.).
Zoals iemand zou uitroepen die omhoog kijkt. Het hemelgewelf boven de aarde.
3. Esk, aarde en lucht, derde combinatie. Een stoffelijke wereld en zijn uitspansel (Pan.) I'dek
(Poit). Ex (Fon.) Ska (Algonquin). De nabije wereld.
4. Esak en de kosmos. De al-wereld, de zon, maan, aarde en sterren en de gehele ruimte (Pan.) Erak
(Hiut). Erat (Fon.) Eret (Ebra). Ad-(aarde) Oh'm (ruimte) (Poit). Ja'sak (Ved.) De vierde combinatie.
Onmeetbaar. Jagat (Sanskr.) A'sah (Chin.)
5. Ea'yo, eeuwigdurend van beneden eeuwigdurend van boven. (Pan.) E'do (Bakie). M'yo (Chin.)
She'go (Alg.) U'do (Ved,) Udoche (Sanskr.) Eeuwigdurend naar boven en beneden. Niemand kan de
omvang meten 1).
6. Hoi, het doordringbare en het ondoordringbare; het geschapene en Uz (Pan.) Joy of Woe (Gau).
Oi (Zerl). Yoih (Ved.) Hoi is een zonnestraal; het vernietigt en het schept; Hoi is de spraak van de
mens, het kan genezen of vergiftigen. Uz'hoi, gif (Ved.) Git'hoi, goede genezing (Chin.) Ang'hoi,
medicijnman (Alg.)
7. Druk of druh of drug, wat tot vernietiging leidt; de vier donkere hoeken van de wereld,
noordoost, zuidoost, noordwest en zuidwest. De tempel wordt geheiligd aan de zuid-, noord-,
oost-,en westzijde. De slangen en verslindende dieren kwamen naar de arena door druh (Pan.);
tegenstrijdig doel, misverstand, slechte oogmerken; cruv (Ved.) een slangachtig kwaad; druhk, boze
geest (Ved.); druj, kwade vernietiger (Poit); druja, teken van de dood (Channic), gekruiste
beenderen; gevaar vanwege onzichtbare geesten, een X, ex of drux. Ug of ugh (Alg.) ugly, lelijk
(Engels), gekruist, hoekig. De plaats van de slechte Goden in de ceremoniën. De vier windstreken
van de wereld. zijn goed; maar de vier hoeken zijn slecht.
8. Eoih, de onzichtbare Kracht, Schepper (Pan). Voordat de mens de Al Geest kon bevatten, werd
hem geleerd de wind, het Al Onzichtbare, Jehovih te noemen! Het zinnebeeld van Onbegrensdheid
en Leven.
9. Eloih, synoniem met Jehovih, de Schepper, de persoon die de wind beweegt. De Al Ziel. Het Al
Zelf. Het Tweede Zelf, ijler dan de wind. Het is de omtrek van alles; het strekt zich uit van links
naar rechts, en van onderen naar boven. De beweging van hand en arm in retoriek. Hand en arm
spreken Zijn naam. Het is het geheime teken. Het bevat het symbool van het leven (Panisch en
Gau). E-goquim (Alg.), Je-o-es (China), Je-o-vih (Fon.), Jehova (Ebra), Ge-o-zih (Hiut), Zi'o
(Ved.): de ziel van alles. Aangezien het symbool het Levende Wiel is, zweer ik erop. Laat mijn
aanklagers zeggen dat ik de heilige gaven niet bezit. Zij zullen me op het wiel vastbinden. De Grote
Geest zal mij verlossen. Laat het wiel van Mijn naam aan de wegkant staan opdat degene die
voorbijkomt het kan draaien uit gedachtenis aan de Ik Ben. Dit zal een gebed zijn van de
ongeleerden, en ik zal hen verhoren. (Zarathoestra)
10. Susa, het Volmaakte. Zonder het kwaad zou de Al Wereld onvolledig zijn; geest van Corpor;
geest van Es (Pan.) Soo'a (Chin.) Lu'la (Hiut). Hiss-tu-oh (Fon.) Het wiel bezit zowel goed als
kwaad. Het bezit het blad des levens. De priester zal getest worden op het wiel. Als hij wordt
verlost, is hij heilig. Als hij niet verlost wordt, is hij goddeloos en zal omkomen. Ofschoon een
slecht man sterft door het wiel, is het niet slecht voor hem. Alleen de mens die Jehovih liefheeft,
vreest niet om het wiel over zich heen te krijgen. Druk-a-naw (Ved.) Druj-iy-ho-gan (Semak)
Juggernaut (Engels) Su'sa, levend dood (China)
11. Druk (Pan.), aardse onheilen. Vergiften, rampen. Rosh (Fon.), slangengif. Gif loert op de aarde.
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Ruks (Alg. en Kii). Ruts, de tijd van het vrouwelijke (Ebra). Wanneer de tekenen dalen moet u
geduld hebben. Usk, de buitenste bedekking is slecht. Husk, omhulsel (Engels). Alle vlees is druk
(slecht). Hoey'e (China)
12. Gan (Pan.) Ghan (Chin.) Egan, mensheid (Chin.) Edam en Edan (Fon.) Adam (Ebra). Puam (Sanskr.) Pam (Ved.) Sam, sprekend dier (Kii). Samuel, profeet (Ebra). Gang, rijke landeigenaar
(Chin.) Ang (Alg.) Anger (Poit). Ong'ee (Kii). Man (Engels + Nederl.)
13. Uh'ga 2) de proef (Pan.) Als de Es hem verlost, dan is hij onze ware profeet. Hij heeft op het
wiel gezworen; hij zal beproefd worden. Een eed; zweren op de Al Ik Ben. Ish'ga (Chin.) Duk'ah
Poit). Eh'la (Fon.) Alah (Ebra). Isch'bu'ah, gelofte afleggen op (Hebreeuws). Uk'gak (Alg.) Hij zal
beproefd worden op het kruis, de druh, en hij sterft niet. Laat hem in Zijn naam voldoen aan
datgene wat hij beweerd heeft. Indien hij een valse profeet is zal hij Uh'ga (de proef) vrezen. De
beenderen van een valse profeet hangen aan de druh, het kruis. De oprechten worden door Eolin
verlost.
14. Uh, boze geest (Pan.) Yuuh (Poit). Kuuh (Fon.) Kuach (Ebra). Het boze dat boven ons is. Yu'gi
(Chin.), boze geesten die het kwaad liefhebben, Zi-uhk (Ved.) Useh (Kii). Huuh (Alg.)
15. Fome de wind (Pan.) Foam (Chin.) Ome'Eri (Alg.) Slechte wind, Ruak(Ebra). Datgene wat
spreekt zonder lippen, Fume (Ved.) Hij rookt, Ome (Kii).
16, Yote'a, water (Pan.) Vote'i (Kii). Vo'ti en Va'ti en Va'rs (Ved.) Go'taw en Gota'Weri, morgenwater
(Alg.) Yot'Yaw (Hiut). Hoy'ah (Fon.) Hoy'am (Ebra).
17. Dang, licht (Pan.) H'dan (Kii). Orang (Fon.) Orah (Ebra). Ang'ji (Chin.) Ang'ni (Ved.) Ag'ni,
vuur-licht (Sanskr.) Ong (Alg.), geestelijk licht. Yong, daglicht (Hebr.)
18. Ha'k, duister (Pan. ) Hark (Chin.) Pa'h (Poit). H'ark (Kii). Kah (Fus). Kasha'k (Fon. ) Chasah
(Alg. ) Kasha'k (Ebra). O'yak (Ved.)
19. Sa, de gekruiste beenderen. Het teken van een slechte man die stierf in het kwaad. (Pan.) Het
slechte kruis; de Engelse (Ned.) letter X. Hij werd op het wiel gebonden en kwam om. Er was geen
Allerheiligste in hem. Laat dit merkteken op zijn voorhoofd gebrand worden, opdat alle mensen
zullen weten dat hij een valse profeet is. Hij rotte weg aan het wiel, Sa'h (Ved.) Sahan (Fus). Laat
dit een teken zijn van de boze geesten. He'sa (Alg.) Sa (Ebra). Sa'd. verdorren (Sanskr.) Dit zal het
teken van oorlog zijn. Het zal op de banieren van de rechtvaardigen staan. Zij zullen voortgaan en
roepen: Isa'b! (Ebra). Die,Sa (Chin.) De dood, Sa (Kii). Laat ons liever omkomen omwille van de
gerechtigheid dan kwaad te doen. (Abraham).
20. Su, een verlicht mens, ook Augh (Pan.) Su (Chin.) Met de gave van profetie, Su's (Ebra). Ik
verkondig in de naam van Eloih: Soo! (Kii). Shu (Alg.) Hij zou nog geen worm doden, Choo (Ved.)
Hij bevindt zich tussen ons en het Al Licht; T'su (Gau). Su'chi, begrijpen door het Onzichtbare
(Sanskr.) Het innerlijk licht, Soo (Fus). Iemand die niet kan zondigen, Su (Onia). De gereinigde
zoon.
21. Oke, een huis (Pan). Oak (Chin.) Okel (Fon.) Ohel (Ebra). Oik (Kii). Hoik (Gau). Oikon
(Helleens). Croke (Ved.) Koik (Aribanya). Oikos (Grieks). Leer mijn volk in huizen te wonen
(Oke); de migrant is een gruwel voor het Al Oog (Aham).
22. Hiss, slangenwoord. Hij maakt een geluid als de wind. Wie kan onderscheid maken tussen de
stem van Eolin en het sissen dat dodelijk is? Uit de twee slechte hoeken hierboven daalt het sissen
neer. Zijn voedsel komt uit de aarde. Datgene wat tot de aarde verleidt is gesis. Het gesis dat kruipt
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heb ik tot een symbool gemaakt van het sissen dat wellust leert (Pan.) Hiss (Chin.) Hees (Alg.)
Cvees (Ved.) Het teken van verraad, van onzichtbaar gif. Een gevaar dat de mens niet genezen kan.
Eerst schiep Ik de giftige lucht; daaruit schiep Ik het giftige onkruid, en daaruit schiep Ik het sissen;
om op de buik te kruipen gebood Ik hem. Tot het laagste schiep Ik hem; hij bijt zichzelf en sterft
daaraan. Abraham). Het totaal van het kwaad wordt zijn eigen vernietiger (Confucius).
23. Sam'tu, triangel (Pan). Het teken van Corpor en Es en Eolin. Ook het Zielenlicht, Eolin, het licht
van Corpor, de zon, en de brandende vlam. Eveneens een meetinstrument.
24. Fui, een vierkant, een doos. Een teken van gerechtigheid (Pan.)
25. Sui (Chin.) Tu'fong of Sam'fong (Pan), een maat met twee lengtes en één hoek. Yu'on (Ved.)
26. Guz, hypotenusa, schuine zijde van een rechthoekige driehoek. Guys (Pan.) De lijn tussen een
verticaal en een horizontaal. Gui (Kii). Zy (Ved.) De man die niet oprecht is en toch niet geheel
slecht. Het gemiddelde tussen Su en Hiss, Kur (Alg.) Zhi (Chin.) Dji (Huit). Alle mensen zijn Dji.
Een dragende hoek, een teken, een lijn, een touw.
27. Sarji, sargus, een piramide (Pan). Mijn zijden lopen schuin af, maar ik ben de centrale pool. De
tempel werd naar het oosten, westen, noorden en zuiden gebouwd, en de vier hoeken die goed en
kwaad voorstellen, waren in overeenstemming met de wereld. Het heilige huis van Eolin, Bar'ji
(Fon.) Bar'nah (Ebra), Gaw'hi (Alg.) Yah'hy (Ved.) Een gebouw met vertrekken voor
geestencommunicatie.
28. Gau 3), een meetinstrument; een loodlijn en waterpas bijeen. Gau zei: Ze gaven mijn basis een
waterpas, en de vizieren op de hoeken van de loodlijn waren ook waterpas, en op de afstand van
Tek Gos (ongeveer twintig mijl) ontdekten ze dat de aarde rond was. Door de gau werd bewezen dat
de aarde een bol was. Door Gau heb ik geopenbaard (Ved.) Een bewezen vraagstuk. Een juistheid.
Gau, een geometrische taal. Taal bestaat uit twee delen, het bewezene is Gau, het onbewezene is
M'gau. Een heilig instrument; datgene wat niet kan dwalen. Mijn heilige tempels zullen met de Gau
gebouwd worden. Dau'sin (Chin.), loodlijn, Ann'ak (Fon.) Ahm'ak (Ebra), een loodlijn. Een Gau'Yi
moet bij het altaar worden geplaatst. Door het teken Gau'i zal de mens leren alle dingen te bewijzen
(Ved.) Het zal het symbool van de test zijn. Wees geduldig opdat uw blik niet kan dwalen, zegt Gau.
29. K'Sam, drievoet (Pan). Symbool van aarde, water en lucht. Mijn drie zijn één; zonder deze drie
kan er niets in het leven geboren worden. Ka'sam (Chin.) Ya'Sais (Ved.) Yo'ham (Alg.) De kruk van
de profeet. Alleen op de drievoet zal het orakel verkondigd worden (Aham). De oorsprong van de
uitdrukking Aham, de taal van de orakels. Een taal met twee of drie betekenissen. Heilige taal van
Aribanya.
30. Puh, trekken, een sluitsteen (Pan.) De stenen van de tempel zullen worden opgetrokken met een
push (Poit). Zuz (Ved.) Uuh (Fon,) Uhe (ALg.)
31. I'che, troffel (Pan.) Chu (Chin.) Hi'che, troffel of bijl of kleine bijl (Alg.) Yi'che (Ved.) Mijn
hand is een houten hand. Ik maak gelijk; en ik zal een teken zijn aan de voet van A'Kin. De tempel
is het werk van mijn hand, maar wie kent de hand van de Grote Geest. Zijn hand is over alles.
(Perah). Een luie man zal mij niet als teken hebben, zegt I'cho (Kii).
32. Tu'fa, een passer (Pan.) Een instrument om cirkels te meten; omtrek zonder enig deel van een
vierkant.
33. Inqua (Pan.) Hin'Kwa (Zerl). E'm'wak (Alg.) Een ding in een ding. De es die in corpor is, de ziel
die in es is. Drie in één, Ma-nee-to (Alg.) De aarde binnen de vortex. Equa, snelvliegend,
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vergelijking (Engels). Renpaard (Chin.)
34. I'su (Pan.) Ie Su, een jong kind dat niet gezondigd heeft. Het ware kruis in Eloih. I'e'su (Aham).
Kind-profeet (Aham). Ye'loo (Kii). Mijn I'su zal geen vleselijke verlangens koesteren. Zijn liefde
weet dat alle mannen en vrouwen gelijk zijn. Gee'soo'gan (Chin.) Iesu, iemand die zonder sekse
geboren is. 4)
35. Uhk'sa, het slechte kruis (Pan.) Het geschreven teken van Sa. (zie Sa).
36. Git, de maan (Pan.) Git, de maan (Chin.) Het tweede licht Egs'git. Zij verspreidt Egnita (Alg.)
Git'mas, stoffelijke maan (Ved.) Eg'nit (Poit), Egnitero (Alg) De maan van E-o-quin. G'uit (Kii).
Git'm'gow, de veel ontvangende maan; de zachte maan, zij verspreidt het gouden licht, de or (Ebra).
37. Git'ow, de zon (Pan,) Git'how, de zon (Chin.) Het centrale licht. Laat de zon staan voor de
stoffelijke wereld zoals Jehovih staat voor het AL Ongeziene. Hij, de Gitow, zal op de balk tussen
de pilaren staan als een symbool van mijn macht. Zoals hij de grassen voortbrengt, zo breng Ik de
zielen van de mensen voort. Hij verspreidt Karag'kwa, de Al Warmte, Haw'git (Alg.) Hij zendt het
witte licht, of H'wit (Ebra). Or, het stoffelijke zonlicht; Git'fume, het drijvende (Aham). M'Git (Kii).
Hog'git of git-hog (Aribanya)
38. Sang of Sa'ang (Pan.), sterren. Het kleine stralende dat de Ogistok verspreidt, d.w.z. het
fonkelende. Anga (Alg.) Seng of Seng'sope (Chin.) Eng'ho, de fonkelaar, d.w.z. Kokab (Fon.)
Hy'ang (Ved.) De verafgelegen werelden, Esk'ang (Poit).
39. M'git 5) (Pan,) De profeet nam de triangels en legde ze los van elkaar voor koning Oss neer, en
de profeet zei tweemaal: Jehovih, Jehovih en onmiddellijk werden de driehoeken met elkaar
verbonden, en zie, er was niets verbroken. En Oss, de koning, zei: Deze zullen in de tempel
gehangen worden als een getuigenis voor de mensen dat de Grote Geest met mijn volk is. Zijn licht
zal mijn licht zijn. (Ved.)
40. Git's'ang (Pan.) heilige ster. Twee triangels van verschillende houtsoorten die onscheidbaar in
elkaar sluiten, door geestelijke kracht (Uz). Laat Mijn profeten zichzelf bewijzen door de heilige
ster, en zij zullen op de K'Sam zitten en de orakels zijn in Mijn koninkrijk. Een symbool van een
wonder boven het altaar. Ook genaamd Yoke'eng (Chin.) Yope'amg (Alg.) Laat hem de heilige ster
bezweren. Een sterrenlichte avond. Geringer dan maanlicht.
41. Ex (Pan). Twee of meer tegen elkaar, botsing. Leven tegen dood, of zuur tegen zoet, of slecht
tegen goed. De vermeende tegengestelden in alle dingen. Egs (Poit). Egs (Alg.) Egs (Kii). Egks
(Fon.)
42. M'git'ow ochtend, zonsopgang (Pan.) Dageraad, M'git'ow (Alg.) Tigiatow (Ved.) Bij dageraad
vliegen de boze geesten weg; bij dageraad komt het stralende, vol heiligheid. (Kii). De wijze man
heeft Git'm'ow vol van Koe gevonden, d.w.z. ontvankelijkheid, en Tau, de stier, d.w.z. kracht
gevend. Hij vervaardigt een boek bij dageraad. De zevende hemel komt in M'git'ow, het
morgenlicht (Poit).
43. Hi'dang, middaguur (Pan,); de zon op het hoogtepunt. Laat de Hi'dang een zinnebeeld zijn
boven mijn altaar. Hij is de heerlijkheid van de dag zoals de Grote Geest is van de zielenwereld. Als
u voor hem buigt doe dat dan als gedachtenis aan Hem die u niet ziet. Hij is van mijn lichaam en
leven en, voorzover u Hem verheerlijkt, zo zal Ik, Eolin, de Schepper, u verheerlijken in de hemelen
daarboven (Gau). Zie erop toe dat u niet de stoffelijke zon aanbidt, maar verheerlijk Mijn werken
als gedachtenis aan Mij. Houd dit symbool bedekt, behalve op de dagen van de offerande, opdat uw
vijanden u niet beschuldigen corpor te vereren (Chin.)
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44. M'hak (Pan.) M'hock of Mo'ock of Mowk (Alg.) O'Shak (Fon,) Koshek of Chosek of Chasheck
of Choshek (Ebra). Nacht, duisternis. De tijd van de Es'win ceremoniën. Laten wij in het geheim
samenkomen op de bergtop in choshek; de engelen verlangen het van ons. Chosek (Hebr.)
Ta'ren'zewagon, in Luwick. Als er geen bergtoppen waren, kwamen ze bijeen in Ta'rew'ze, de
moerassen, en hielden de Es'win. Ta'ren'zewagon werd een wet voor M'hak (een stam van de
Algonquin). Wanneer de droogte tot vernietiging leidt, laat dan de getrouwen Narshka houden op de
bergtoppen, en Ik zal de regen uit de hemel zenden (Sanskr.) Ah'shah (Kii).
45. Work of wark (Pan.) Vortex, wervelwind. Sark (Poit). Sa'ark (Gau). Ru'ark (Fon.) Ruach, Searah
(Hebr.) Yi'ah (Ved,) Who'ohk Alg.) Wie zal de oorzaak van 'werk' vinden? Ik ben onafgebroken aan
het werk. Zoals Ik het werk heb gesteld, de wervelwind, voor de ogen van de mensen, zo schep en
ontbind Ik werelden voor de scharen van de hoog gestegenen (Aham). De Es-arbeid, work (Engels),
arbeid. De wervelwind is arbeid op zich, d.w.z. zonder handen.
46. V'work (Pan.) Het teken van Es aan de arbeid. Het scheppen van een stoffelijke wereld. Een
stoffelijke wereld binnen een wervelwind.
47. Yot'ang'd'ang, water, aarde, lucht en ether (Pan.)

afb. 64 Onk of Zodiak
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48. Ka'fom'ji (Pan.), aarde, lagere hemel en hogere hemel.
49. Onk (Pan.) Zonnegordel van de aarde. Dat gedeelte van de aarde dat onderworpen is aan de
verticale straling. Onk, direct. Owk, golvend. Onk gaf Ik u opdat u de glorie van de zomer, de
geurigheid van de lente, de schoonheid van de herfst en de sneeuw in de winter mocht
aanschouwen. Bestudeer de mier en de bij; zij begrijpen Onk. De luie mens zal Onk leren.( Poit).
50. Sed (Pan.), het teken Ariës, of, in het Engels de letter T. Het teken van wijsheid; van
zachtmoedigheid. Sed, een lam (Kii). Een menselijke neus en wenkbrauwen. De man die wint door
liefde, zachtmoedigheid. A'sed (Poit). Ahed (Fon.) Aheb (Ebra). Aheb (Hebr.) En op de derde dag
na de schepping van de wereld steeg Sed op en ging boven de zon staan. De Grote Geest,Jehovih,
zei: Dit is Mijn Zoon. De stoffelijke zon kunt u midden op de dag zien, maar Mijn Zoon Sed staat
daar boven. Allen die vriendelijk en goed zijn trekt hij op in Mijn koninkrijk, Nirvana. Doe niet aan
een ander wat u niet aan uzelf gedaan zou willen hebben, of u zult Mijn Zoon Sed, die aan mijn
rechterhand staat, niet aanschouwen. De aarde is van mij, zegt Sed; door liefde zal ik haar
verlossen. Ay'sed (Ved.) Een schaap met een vrouwengelaat; symbool van liefde. Zachtheid of
zachtaardigheid. Let of Leat (Ebra) of zoals een lam spreekt, A'nah (Hebr.) Ba'ba (Chin.) Hy'sed
(Ved.) Sed (Aribanya). Een naam die vriendelijkheid en wijsheid betekent. Geschreven teken van
een lam of van de neus en wenkbrauwen van de mens. Een symbool van de sterren en zodiak. Laat
dit het seizoen zijn om het mannelijke en vrouwelijke samen te brengen. Zij zullen naar het altaar
gaan en de stemmen van de sterren raadplegen via Mijn profeten. Al wie Sed in zich heeft vergeldt
kwaad met goed. (Chin.)
51. K'git, nieuwe maan (Pan.) Let op de nieuwe maan en verheerlijk de Grote Geest opdat Hij u
voorspoed zal geven. Ka'git (Chin.) Het zal een heilige rustdag zijn.
52. E’git (Pan.) Bij het veranderen van het tweede kwartier van de maan volgt de aflossing van de
wacht van Mijn engelen die bij de stervelingen verblijven; laat dit een heilige rustdag zijn.
53. M'git, het derde kwartier (Pan.) Een heilige rustdag. Laat Mijn uitverkorenen de vier heilige
rustdagen houden gedurende elke maan, want op die dagen lossen Mijn beschermengelen de wacht
af. De aansporing door de geesten aan de stervelingen gegeven om hen de planeten te doen
observeren en leren kennen. Sub'da'don, een heilige dag (Pan.) De dag van de maansverandering.
Sub'da (Fon.) Sabbath (Ebra). Een geboortedag van de maan. Vanwege de vier kwartieren voor elke
maan, geef Ik u vier Sab'da, die dagen van verering zullen zijn. (Abram).
54. Tau, een stier, een ontwerper (Pan.) Teken van een stierekop met horens. Zoals de profeten
uitlegden, zo zal de koning doen. Tau (ontwerp). Zijn edicten zijn Tau, bullen. Tegenovergestelde
van Sed (Ariës). Tegengestelde van koe (ontvankelijkheid), Tau, d.w.z. Osiris, wordt vaak verward
met Ariës, een God van de lagere hemelen. (zie afb.68)

Osiris
Osiris wordt geïnterpreteerd als: Ik ben het Licht. het Leven en de Dood. Uit mijzelf maakte ik al
het levende. De zon plaatste ik in het firmament als een teken van mijn macht. De sterren en de
maan en de dingen die niet spreken en niet weten zijn de werken van mijn hand. Ik ben de Tau en de
Sed (Taurus en Ariës, stier en lam), de macht en wijsheid over alles en in alles. Zonder mij is er
niets, noch was er, noch zal er ooit zijn. (Aribanya). De geest van aanmatiging; tirannie; tot slaaf
maken; overheersen van anderen door macht. Tow (Aii). De zelfverzekerde mens of geest. Y'taw
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(Ved.) Tau'baw, een stier, of Ti'taw, ik ben de T'taw. Ik ben de meester bij de Chinvat brug. Zonder
mij zal er niemand opstijgen naar Nirvana, mijn hogere hemelen. Slechts door mijn welwillendheid
zal enig mens verrijzen. Ik ben de Rechter en Verlosser der mensen. Op mijn voorhoofd rust de zon;
de sterren zijn mijn vee.

afb. 65 Ariës Dit tablet behoorde tot de Egyptische beschaving in de Mozaïsche cyclus en tot de
religie van die tijd.
Uit verering voor mij smeken de sterren en de zon voor mijn aangezicht. De paarden heb ik boven
de koeien geplaatst. De maan (Mas) kruipt onder mijn voeten. Ik ben oorlog, ik ben Thaw, een stier
(afb.70). Mijn bullen zullen de edicten van de koningen zijn. Wie mij niet aanbidt. hem zal ik
vernietigen (Vede). Toe'phi, de Allerhoogste Geest, naast Om, de gade van Eolin. Toe'phi is mijn
Redder; hij zal verlossen (Chin.) Itaura, Itura (Alg.) Toe (Ebra). Toe (Hebr.) Toe (Fon,) Wild,
onredelijk. Vernietiger van de vrijheid.
55. Mi, of Mira (Pan.) Mi, geest. My'ra, geest der aarde (Engels). Mary. lam (geest). Mi'ra, een
maagd, woonde voor de mens op de aarde, noch was er iemand voor haar. Het Al Onzichtbare deed
haar zwanger worden. Haar zoon was Sir'za (Poit). Si'us (Kii). Osiris (Aribanya). Mi, de moeder 6)
van alle mensen; echtgenote van het Onzichtbare (Tau). De aarde was Mi, en Mi was de aarde. De
Grote Geest raakte de aarde aan en de aarde werd zwanger en bracht de mens voort. Mithra (Ved.)
Moeder van de Goden (koninklijke geesten). De zonen van Mi waren allen I'su, vrij van de zonde.
Indien ge niet tot Mithra bidt, zal Tau uw zielen niet redden. Zij, Mi, is onze maagdelijke moeder.
Een teken, een gelaat in een cirkel; ook, geschreven en geschilderd, een vrouw met kind.
56. A'ji (Gau), half-duister. Er zijn plaatsen in het hemelse firmament die niet geheel licht zijn, noch
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geheel duister, Ar'ji (Poit). Wanneer de aarde door A'ji (Pan.) heengaat, neemt ze toe en groeit. Een
overvloed aan Dar'Ji in het firmament geeft een koud jaar op de aarde (Kii). In de jaren van Ar'jon
werden de stervelingen strijders. Nu geschiedde het dat de aarde gedurende zevenhonderd jaar geen
Ha'ji tegenkwam (Chin,), en de oorlog eindigde op de aarde, en de mensen werden vriendelijk en
doodden geen enkel levend ding. Uit A'ghi schept Jehovih een nieuwe wereld. Indien uw profeten
A'ji niet begrijpen, kunnen ze niet zeggen hoe het komende jaar zal worden. Laat de mens gewijde
kamers in mijn tempels bouwen opdat mijn geesten uit de hemel kunnen komen om Ha'jhon uit te
leggen, en zij zullen maatregelen nemen tegen hongersnood en pestilentie (Alg.) De dwaze mens
kent A'jon niet, want stervelingen kunnen hem niet zien.

afb. 67 Tau
57. Ji'ay (Pan.) Ji'ya (Gau). Half-licht. Er zijn drie plaatsen in het firmament, licht en halfduister. De
vierde is Corpor. Dus: ether, de meest ijle plaats; Ji'ay, de tweede plaats, minder ijl; A'ji, de derde
plaats (nevelachtige plaatsen in het firmament), en als vierde de stoffelijke werelden. Zoals Ik uit de
ether A'ji schep, zo schep Ik uit Ji=ay Corpor (Kii). Hy'ghi (Chin.) Pas op voor boze geesten in de
tijd van Ji=ay, want zij zullen de stoffelijke zintuigen van de mens trachten te doen geloven dat zij
eerder geleefd hebben (Chin.).
58. Dan'ha (Pan.) Het etherea, de hoogste plaats in de etherische werelden, Jehovih zei: De zon
maakte Ik als de kop van een slang, en zijn falanx maakte Ik als het lichaam van een slang (afb.71);
zo maakte Ik de grote stoffelijke slang. Hem gaf Ik een kringloop om in te reizen, en Ik verdeelde
zijn tijd in duizend tuos en zeven aka en vier bi'jus, voor de zonnewinding (gelijk aan 4.700.000
jaar - uitg.). In de kringloop heb Ik op vele plaatsen Mijn A'ji en Mijn Ji'ay geplaatst, maar Mijn
Dan'ha heb Ik geplaatst op slechts 1600 plaatsen (Een tijdcyclus bedraagt ongeveer 3000 jaar, soms
meer, soms minder 7). Vanaf Kosmon, de huidige tijd, terug naar Mozes en Capilya (alias Capella):
3400 jaar; vanaf Mozes en Capilya tot aan Brahma en Abraham: 2400 jaar; vanaf Brahma en
Abraham tot aan Zarathoestra: 3100 jaar; vanaf Zarathoestra tot aan de eerste Osiris: 3300 jaar;
vanaf Osiris tot aan Thor: 3200 jaar; vanaf Thor tot aan Apollo: 2800 jaar; vanaf Apollo tot aan Sue:
3200 jaar; vanaf Sue tot aan Aph: 3600 jaar. Dan'ya, de baan van de zonnefalanx (Gau), Dian'ga, de
loop van de kosmische falanx (Puit). Het licht van Dan'ga is mijn tijdmeter.(Ved). Dh'a'yi, het
stralende licht; de zielebevruchter (Pali). Wanneer Dang'hi komt, groeit de Al-mens naar de geest;
wanneer hij voorbij is, scherpt de mens het zwaard en de speer en begeeft zich in het bloed. Ontken
Dang'hi en sterf aan een verstokt hart (Poit). Dan'ya sluit Corpor in zijn armen, maar toch ziet de
mens hem niet (Chin.) De uitverkorenen van de Grote Geest zullen hun bloed in stand houden door
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vele Da'n'ga'has (Aribanya). Hij was het teken van licht dat op twee benen van licht stond. Hij is
Mijn symbool, zegt Jehovih (Ved.)
59. Uh'Sauk, strijdbijl (Pan.) Yu'Saugi (Poit).
60. I'he (Pan.) Eye (Engels oog, Ned.) I'yhe (Poit). Ay'he (Gau) Hi'gin (Chin.) het ziende; Ap'in
(Fon.) Ay'in (Ebra), het ziende orgaan. I'ghe (Ved.) I'hi of Ike'shi (Sanshr.) Ay'ke of Ay'ke'ra (Alg.)
Ayin (Hebr.) Datgene wat op een afstand voelt. Ik begrijp, ik versta. Ay'ghin (Pan.)
61. Mai of A'Mair (Pan.), uitgedrukt, gemerkt. De handtekening van een koning waarvan geen
beroep mogelijk is. Indien ik bij Sa ben, beteken ik: dood; bij Su: geest; of bij dang: licht. Ik, Amar,
heb gesproken. Uitdrukkelijkheid (Ebra). Met zijn mond heeft hij het gezegd, zoals de mond zich
opent en zich uitdrukt; zoals een dier spreekt Mai'ah (Alg.) Uitdrukking, Ma (Chin.)
62. Gee (Pan.), ear (Engels) oor (Ned.) She (Kii). She'ma vindt azam, She, oor, Azam, datgene wat
erin komt. Een symbool voor een orgaan aan het hoofd. De letter G en C, Engels. Een symbool van
het gerecht. Laat de Che boven het altaar staan als

afb. 68. A: route van de vortex.Tow'sang, of zonnefamilie van de Grote Slang. B: afwijking van de
rechte lijn (zie afbeelding) 47). C: vortexen van andere planeten. D: plaatsen van Dan, d.w.z. van D
naar D bedraagt 3000 jaar. De open ruimte in de curve B nabij het midden van de afbeelding geeft
de plaats aan van de Slang (zonnestelsel) in die tijd.
een teken dat Jehovih toehoort. I'gee'how (Chin.) Het oor luistert. Pan'gee (Alg.) Che (Ayn). Hy'che
(Ved.) Gee (Chin.)
63. Fsi (Pan. ), westen. F' si (Chin. ) Te'si (Alg. ) Ty' sy (Ved.) In het westen.
64. Td'nam (Pan.) Oosten. Que'dam (Poit). E'dam (Kii), de eerste plaats in het oosten. D'nam
(Chin.) Qedem, het oosten, (Ebra). Qedem (Hebr.) Se'nam (Alg.) Tse'hem (Ved.) Di'nam (Kii). De
meester van de loge zal in Denem zitten, d.w.z. het oosten (Aribanya). Het bedekte hoofd staat in
Enam.
65. T'ong, zuiden (Pan.) T'ong (Zerl), Se'ong (Iz). T'ong (Thath). D'room (Fon.) Daroom (Ebra).
Tse'ong (Chin.) Hi'se'onga (Alg.)
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66. Bak, noorden (Pan.) A'dak, een koude plaats, een berg.
67. Fete, teken van heiliging (Pan.) Alleen de profeten zullen mijn insigne Yete, dragen (Chin.)
Tweede symbool in rang na de dageraad, Eloih. De Fete komt op de Mas-dag (Ved.) De Fete
(hogepriester) verricht de offerande voor het oog van de menigte. De Fete, fates, hogepriesters,
staan naast Eolin. Een van de heilige zinnebeelden.
68. Ai of A'yi, mijzelf Iga (Pan.) Het Alziende. A'gi (Alg.) M'agi, naast Eolin. (Ved. ). (Engels)
Magi (Ned.magier). De geschreven naam van een wonderdoener. Iemand die gemachtigd is om een
eed af te nemen. Het Meestersteken in de Loge.
69. Pau of paw (Pan.) Hand (Engels, Ned.) Pop of quab of yaub of yod, zoals de handen spreken
wanneer ze op elkaar geslagen worden (Poit) (Ebra) (Kii). Osnosa komt uit Yod (Alg.) Showh
(Chin.) Iy'yoh (Ved.) Hij antwoordde met zijn handen, Y'yop (Fus). Het teken van de hand, maar de
palm laat zich in met mysteriën. Hij wijst, en door de richting van zijn hand zal hij gelezen worden;
tot een hart: liefde; tot een speer: oorlog, enz.
70. Cow, ontvankelijkheid (Pan.) Cow, een dier (Pan.) Elke persoon die ontvankelijk is voor nieuwe
dingen. Niet dweepziek. Hoama sprak tot de cows in de naam van de Grote Ormuzd, Eolin (Ved.)
Cow (Chin.) Cow (Poit), Cow (Kii). Gow, dier (Chin.) Hij die de cow gevonden heeft enz.(Pali).
Hoe kunnen de waarheden van Zarathoestra hen benaderen; de cow is niet in hen (Pali). Indien u
zich niet onthoudt van vis en vlees zult u de cows (d.w.z. ontvankelijkheid) niet vinden. Zij deden
zich tegoed aan vlees en wijn en de cows verdwaalden, d.w.z. het ontvankelijke voor geestelijke
dingen (Pali). Zoals een koe zich uit; een teken van een vrouw. Als uw geesten niet als de koeien
worden kunt u niet bevrucht worden met nieuwe dingen. De zeer geleerde man heeft tralies
opgericht om de cows op een afstand te houden (Chin.) Wijs zijnde in hun eigenwaan willen zij niet
ontvangen (Iz). Een teken van een vrouw; gewoonlijk het gelaat en de borsten; soms de uier van een
koe of merrie. De merries verdeelden zich in de hemel (Craosh). Indien u de merries
(ontvankelijkheid) niet zoekt, zult u niet enz.(Fus). Alle mensen worden merries (ontvankelijk) in de
toekomst (Hiut) (Zarathoestra). (zie paarden).
71. Su'Tau (Pan.) Aanmatiging. De geesten die dienstdeden bij het orakel openbaarden Su'tau, en er
was geen rede in hen. Van toepassing op geesten die dingen leren die niet bewezen kunnen worden.
Veel van de mensen werden bekeerd door Su'tau, en zo werden hun zielen tot slaaf gemaakt in de
hemel. Eolin zei: Su'tau is Mijn vijand; hij leidt Mijn onschuldigen op een dwaalweg, (Ved.)
Hetzelfde als Tau, maar van toepassing op geestelijke lering. (zie Tau). Een teken van een profiel,
een gelaat, met gesloten mond.
72. Agni (Pan.), vuur. Ah'gni (Chin.), branden. Ogna, zoals het vuur spreekt, Uha'gni (Ved.) De
vurige vlam zegt: Whir (Fon.) Ur (Ebra). A'gin (Poit). Het offer in Agni (Ved.) Zij sprenkelden het
bloed op houten stokken, en zij werden voor het altaar door A'gin verteerd (Zerl). Het brandoffer
Ishsheh (Fon.) Een teken van een stenen bank met opstijgende vlammen. Brandende wierook.
Zinnebeeld van werelden die tot stof vergaan en van de zielenoogsten die opstijgen naar de hemel.
Zinnebeeld van stoffelijke ontbinding en van het ontsnappen van de innerlijke kracht. Zinnebeeld
van mijn eigen sterfelijke ontbinding en het opstijgen van mijn ziel, maar waarheen, O Eolin! O
Agni, O Agni, onthul uw geheimen! (ceremoniën van de dageraad). A'gin, het heilige vuur (Fus). In
de dagen dat de stervelingen woorden legden in alle dingen en ze lieten spreken, was Agni (vuur)
oppermachtig boven alles, totdat Yote'a (water) zijn hoofd nat maakte en toen, zie, de zwarte dood
(houtskool) ademde giftige Lucht uit (Ved.) Hagni (Alg.)
73. Gam, offerande (Pan.), triomferend.
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74. Woga, offerande (Pan.), met berouw. O Woga, hoe kan ik u vergeten, want in uw
gehoorzaamheid aan Agni wordt mijn grote zonde opgebrand. Vanaf deze dag zal ik niet meer
zondigen (Hiut). Laat mijn uitverkorenen de heilige woorden van berouw herhalen terwijl Agni
feestviert in Gam of in Woga, want in datzelfde uur hoor ik hen en spreek hen vrij van hun zonde
(Ved.)
75. D'shom, berg (Pan,) Di'shon (Chin.)
76. Ug (Pan.), een laaggelegen dal. Emeg (Aribanya en Fon.). Een diepe kloof. Go'ug (Alg.) Ook
Go'meg. Y'ng en Yu'hi'guag (Ved.)
77. Sa'fome (Pan.), slechte wind; boosaardige hoofdman onder de geesten, een God. Een God in
mensengedaante. Mensen in duisternis geloven dat hij de Schepper van alle dingen is, en van de
mens naar zijn eigen beeld. (zie God en Ghad). I'fome (Chin.), een afgod. Zij hebben een afgod
gemaakt en noemden hem Iss'faum, d.w.z. Land God of God van de aarde. In die dagen geloofden
de afgodendienaars dat de Grote Geest de Goden geschapen had uit geesten van de lagere hemel, en
een van hen naar de aarde gezonden had en een naar elk van de sterren. Aan de maan gaf hij vier
Goden. Degene die de aarde kreeg als zijn deel om over te beschikken werd Heer genoemd
(Sa'fome), d.w.z. aardwind. Op zijn voorhoofd zal het teken staan van gekruiste beenderen. Mij is
de wrake, zegt de Heer (Sa'fome) (Fon.) Jehova zegt: Aangezien zij geen stenen afbeeldingen
hebben, hebben zij Ghad) ( Mozes in Egypte). Laat mijn volgelingen een eed zweren tegen de Heer,
want hij is schadelijker dan de stenen afgoden, en zij zullen slechts de Grote Geest,Jehovih,
belijden.(Abraham). Let er op dat de vijand geen afgod van de wind aan de Faithists vasthecht
(Zarathoestra) (Ved.) Niet tevreden met de Grote Ene te vereren, hebben zij een vertegenwoordiger,
zeggend: Hij is de Eniggeboren Zoon. Wees op uw hoede voor hen (Brahma) (NaoLi) Een aardse
God, d.w.z. slechte God. Zij beweren dat zij zijn neus vergasten aan de reuk van brandend vlees,
zeggend: Alleen hij kan redden, hij, de machtige Sa'fome (Chin.) Beoordeel hen nu, want begeven
zij zich niet in de oorlog, en zijn het niet allemaal afgodische strijders? (Fus). Een beeld bij de
ingang van heidense tempels.
78. S'un (Pan,), lente of begin. (Chin.)
79. Ka'un (Pan.), zomer, schoonheid (Alg.)
80. Sam'hoi (Pan.) Sam'howh (Chin,), herfst.
81. P'boa (Pan.), de vernietiger, winter. M'boa (Chin.) Peboa (Alg.)
82. Gung, liefde biedend (Pan.) Oe'gwong (Chin.) Go'ongwe (Alg.)
83. Hiss'bak. tegen elkaar of verdeeld; ergens tussenin (Pan.) In koelen bloede; misverstaan.
Iss'bagd (Chin.) Hij bevindt zich op een berg of in het noorden, Sy'gis yak (Ved.)
84. Goh (Pan.), iemand die blij is, Gul (Ebra), springen van blijdschap, vreugdevol. E'goh (Chin.)
Een geluid dat uit de mond komt bij plotselinge vreugde, zoals Gah, ha of E'goh'e. Ha'ha! (Engels),
Het beeld van een lachende man, met niets naast hem. Als het beeld naar iets wijst, zoals een man,
dan wordt het uitgesproken als Gah'gan, of naar een huis, dan: Gah'oke enz.
85. Hiss'sa (Pan.), een jurist. Iemand wiens ziel vol slangen zit. Het beeld van een man waar een
slangekop uitkomt. Yi-saga (Ved.)
86. M'oh, gebed. Ook een vrouwelijke prediker. Ni'Ghoo (Chin.) Ni'oh'Ghoo (Alg.) A'ho'en (Fon.)
Kohen (Hebr.) Yoh, hadragi (Ved.)
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87. Dan'gan (Pan.), profeet, Een man van licht. Helder zicht. Es-zicht. Een innerlijk ziener (Ved.)
Yajvan, iemand die door veel opoffering helderziend is geworden (Pali). Wa'ganwag (Alg.)
88. Mug (Pan.), een filosoof. Het teken van een man die op zijn ellebogen rust. Het onderwerp is
afhankelijk van zijn relatieve plaats op een tablet.
89. Ho'Joss (Pan.), een man-God (Ghad); een menselijk gezicht met horens. Een God van de lagere
hemel. "Meent niet, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om
vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man
en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder" (Christus 8). Ho'Joss zal in mijn tempels
regeren; voor hem zal elke knie zich buigen en elke tong Sheking belijden (Chin.) Hij werd op het
wiel beproefd en Es verloste hem. Hij zal mijn Joss zijn (Poit). Een teken van een wiel of van een
kruis. Indien ge niet op het kruis beproefd wordt, bent u niet waardig om verheven te worden
(Anra'mainyus). Ik kom met een tweesnijdend zwaard (Anubis) (Aribanya). Mijn volk zal uit
strijders bestaan (Man'sa'ghad). Elke geest die met geweld beveelt of heerst; elke exclusieve
Verlosser van de mens. Jehovih zegt: Al wie het zwaard en de speer en de slinger en de hooivork
hanteert zal erdoor vergaan. (Zarathoestra) . Omverwerping van Osiris in de lagere hemel. Omdat
Osiris gezegd heeft: Ik ben Ho'Joss, de Redder der mensen, en geen zal tot de Vader opstijgen dan
door mij, aldus zal Osiris door de mensen gehaat worden (Kii). Was het niet zo met Tistrya, en werd
hij in een ster veranderd? (Pali). Een beeld van macht bij het altaar in heidense tempels. Een gezicht
met of zonder horens. Iemand die op een wiel is gebonden. Een man die op een kruis gebonden is.
Jehovih zei: Heb Ik niet gezegd dat hij die het zwaard verkondigt, door het zwaard zal vergaan?
Aanschouwen jullie dan de Ghad die zij aanbidden. (Osiris)
90. Plow (Pan.), schip; Oniyyah (Fon.) De klank die de zeelieden uiten. Zij keken naar de ster
Hiyalavi om te weten of de plow kon varen. Een vaartuig of werktuig of instrument dat zijn eigen
weg verdeelt. Zijn geest was als een plow, en de Ouden raakten verward in zijn Hoiy (groeven).
Gu'iy'yoh, de rimpel van een schip en het schip en de stem van de zeelieden (Ebra). Van toepassing
op welsprekendheid, het teken van welsprekendheid dat door de koning verleend werd. Een
symbool van een schip (plow). Hij werd onderscheiden, of hij heeft de graad van plow (schip). Hij
is de plow van de koning (Ayria).
91. Oug (Pan.), speer. Gag of gagged (Engels), Gug (Alg.), een instrument voor de oorlog, met
messen, een symbool van verdediging en aanval.
92. Ung'wan (Pan.), een symbool voor een vijand.
93. Shi of ski (Pan.), geweven stof, kleed.
94. Mek (Pan,) Spinnenweb. Een zinnebeeld van nijverheid. O'sehel (Fon,) Oshek (Fus). M'meka
(Kii). Gow'mek (Chin.) Plaats de mek bij de pilaren van het altaar opdat mijn volgelingen
nijverheid zullen leren (Zarathoestra). Toen hen de graad van de dageraad verleend was, zei de
koning: Voorzover u van de geestenkamer waardig bevonden bent, ontvangt u dit teken van
nijverheid in de naam van de Al Reine Zarathoestra (Ved.) Een zinnebeeld, geschonken in de
tweede graad van Iz (Faithist), met een ingegraveerd spinnenweb. Een van de gesneden beelden die
Mozes de Levieten verbood.
95. Fe (Pan.), een hefboom. Een van de heilige symbolen van macht die tot de derde graad van Zerl
behoorden (Faithist), in de Orde van Poit.
96. Miji (Pan.), een schroef. Een van de heilige symbolen van macht, die ook tot de derde graad van
Faithist behoorden.
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(Zarathoestra).
97. Sam'miji (Pan.) De wig. Het zevende symbool in de derde graad van Faithist (Chin.)
98. Che of Kouak'che (Pan.), een kompas en Krompasser Koakchah (Chin.) K'cho (Alg.)
99. Chine (Pan.) Hooivork, een werktuig voor de boeren. Een strijdwapen in de oude tijden. Ook
een land van krijgers (Chin.) éénlettergrepig. Een iesu.
100. Unh'eng, vijfde maat (Pan.), aangeduid door een streep.
101. Sar'eng. vierde maat (Pan.), aangeduid door een streep.
102. Sam'eng, derde maat (Pan.), aangeduid door een streep.
103. Tek'eng, tweede maat (9an.), aangeduid door een streep.
104. Esk'eng, eerste maat (Pan.), aangeduid door een streep.
105. Eng, abstracte maat (Pan.), zonder streep.
106. Um (Pan.), richting of beweging. Zoals de speer gericht is, zo moet het tablet geïnterpreteerd
worden.
107. Gan'um, richting van de vlucht. Profiel dat "gaan" betekent; portret, komende.
108. De hogepriester zal het teken op de maan plaatsen, opdat de ongeleerde ook de heilige dagen
van de mens zal weten, d.w.z. Mas 9) (zie Git) (Zarathoestra)
109. Git'ow'wn (Pan.), staat in verband met de Zodiak of met de beweging van de zon. De
hogepriester zal door middel van de Um (speer) de beweging van de zon, maan en sterren
aanduiden, wanneer dan de ongeleerden naar de tempel komen om te aanbidden, kunnen zij ook
kennis nemen van mijn lichten in de hemel. (Zarathoestra).
110. V.work'-um (Pan.) Baan van de vortex (zie Work).
111. Gan (Pan.), Mens. Profiel, mens of mensheid. Portret, alleen de man, en niet de vrouw.
112. M'gan (Pan.), een vrouw; d.w.z. geringer dan de man, of kleine man.
113. M'be (Pan.) Het woord dier of vrouw.
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afb. 69 Sterrenaanbidders
114. Be (Pan.) Dier. Het geschreven symbool zoals van toepassing op de dierlijke mens, in
tegenstelling tot geest.
115. Hiss'pe (Pan.), slangachtig, speciaal wat geesten betreft. De geesten kregen gezag over de
stervelingen door hen raad te geven hoe aardse dingen te verkrijgen (Brahma). Beter is het dat mijn
uitverkorenen de geesten raadplegen om te leren zichzelf te zuiveren en in geestelijke dingen te
groeien. (Mozes).
116. S'Pe of spe (Pan.), geest. Laat de profeten in de tempel degenen gadeslaan die om wijsheid
komen, om te zien of hun zielen op aardse dingen gericht zijn (Zarathoestra). Veel van hun vrouwen
hadden huisgeesten, en zij prostitueerden zichzelf om met de menigte over aardse zaken te
beraadslagen (Mozes), en aldus nodigden zij in Egypte de geesten van de lagere hemelen uit die niet
van de aarde wilden opstijgen; en als er baby's werden geboren werden die in bezit genomen, en om
hun zonden te rechtvaardigen onderwezen deze boze geesten de reïncarnatie. (Mozes, met
verwijzing naar de Egyptenaren). Een open figuur van een speer, hetgeen betekent: een geestelijk
mens of gebied. Een geschreven karakter.
117. Y'eng (Pan.), betekent: een geest met een sterveling.
118. D'hi (Pan.), betekent: opstijging.
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119. D'gani (Pan.), betekent: opstijgende mens; vooruitgang.
120. S'pe'su (Pan.), betekent: neerdalende engelen.
121. Che'vot of Chinvat (Pan.) Een woord met de betekenis van: de grens van Work of Vortex. (zie
vers 45). De vermoedelijke grens van de lagere hemelen of atmosferea, en de inwendige grens met
de geëmancipeerde hemelen, etherea, Een brug tussen de atmosferiërs en de etheriërs. Eolin, de
Grote Geest zei: Op Corpor breng Ik de mens in het leven voort, en Ik geef hem een corporeel
(stoffelijk) lichaam, hetgeen een schoot is voor de geest om in te wonen; en wanneer Ik hem uit
deze schoot verlos wordt hij een bewoner van da'fome (atmosferea), waar hij een tijdlang verblijft,
en dan breng Ik hem over naar Dan'gi (etherea), hetgeen buiten Chinvat ligt (Poit). Een
veronderstelde grenslijn tussen de roterende atmosfeer van een stoffelijke wereld en de ether die
buiten de vortex ligt. Pas op voor geesten en Goden die voorgeven de zielen der mensen te redden
door te zeggen: Slechts door mij zult u aan de arbeid van atmosferea ontkomen en opstijgen naar
Chinvat. Ik zeg u dat al zulke geesten en Goden tot de lagere hemelen behoren, waar zij hun
koninkrijken hebben en waar zij de tirannen van zijn, (Zarathoestra). Niemand zal Chinvat bereiken
dan door zichzelf te vervolmaken, hetzij op aarde of in de lagere hemelen (Abraham). Welk
gezelschap u naar waarde schat, daar bent u geschikt voor in de hemel (Confucius). U bent noch
verstandig noch sterk (Kii). Lui zijnde grijpen ze naar de beloften van Verlossers, in de hoop direct
van de aarde af naar Chinvat te vliegen (Fus). Indien ge niet geleerd hebt uw eigen ego te
vervolmaken in wijsheid en goedheid, zult ge niet opstijgen naar Chinvat (Abraham). Als een kind
niet anders dan door te groeien de mannelijkheid kan bereiken, hoe hoopt gijlieden dan Chinvat
eensklaps te bereiken (Alg.) De boosaardige God Anra'mainyus zei: Stel uw vertrouwen op mij; ik
zal uw ziel redden van de arbeid in d'fome (atmosferea). Maar hij werd beheerst door zijn eigen
zonden; en in geen duizend jaar kan hij Chinvat bereiken (Brahma).
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Tablet van Biene (Poit)

afb. 70 Tablet van Biene
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1. A'su (Panisch). Een mens in oertoestand; voordat hij woorden gebruikte; voordat hij samenkwam
met anderen. Een zeer jong kind; iemand die geen woord of uitdrukking kent. Het menselijk ras in
het eerste stadium, als van toepassing op Corpor (de aarde). A'su, het eerste tijdperk van bewoning.
Een cirkel met een middelpunt. Overeenkomstig de plaats van A'su op de tabletten, zo zullen de
vertolkers het begrijpen (Poit).
2. M'asu (Pan.) Door woorden kwam er oorlog. Bij het samengaan van de mensen kwam de vrijheid
van de een in botsing met die van een ander. Mas'su (Kii). Een cirkel met de vier slechte hoeken.
Laat niemand zeggen: ik wil niet zaaien op de aarde opdat ik niet gebonden word; maar weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt u; want dit is de volheid van aarde en hemel (Abraham). Het
symbool van M'asu werd gegeven aan de gehuwden, maar aan de onvruchtbaren gaf de hogepriester
S'pe (Gau). Jehovih zei: Noem niet elk mens slecht; maar noem hem een onrijpe vrucht (Kosmon).
Omdat de mens zichzelf van Mij afsnijdt en voor de oorlog kiest, moet u hem niet veroordelen maar
hem verlossen (Mozes).
3. Ex'su (Pan.) Natie tegen natie. Een symbool van dreiging; de ene koning tegen de andere.
Anra'mainyus zond het symbool van een cirkel met vier gekruiste hoeken en een punt over de hele
aarde (Ved.)
4. Ugh'sa (Pan.) Staande legers. Wordt niet gerechtigheid toegeschreven aan hem die het machtigste
is? (Fus). Zij voeren niet alleen oorlog, maar in tijden van vrede handhaven zij legers die gereed
staan voor een volgende oorlog. Ga dus weg van ze, u die geloof in Jehovih hebt, en ik zal u in een
ander land brengen (Abraham). Beter dan dat u tot de oorlog gedwongen wordt gaat u waarheen ik
u leiden zal, om in vrede te wonen. (Brahma) Een symbool van staande legers (Gau).
5. Ugh'gad of U'ghad (Pan.) Een oorlog om een bepaalde Ghad (God) te grondvesten. U wenst niet
alleen slaven te maken van de mensen op de aarde, maar ze ook te binden aan uw Ghad na de dood.
(Craosho voor de Druks). Zij vechten voor de koning omdat ze zijn slaven zijn (Brahma). 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 of van welke koning of
Ghad dan ook, maar dien de Grote Geest (Abraham). Een nationaliteit; een symbool (Gau).
6. Ort'n (Pan.) Aan de zee; of zeeland.
7. Ort'm (Pan.) Bij het bos; of bosland.
8. Alf (Pan,) Een nieuw begin. Aan hen die verlost waren van de boze geesten werd Alef gegeven
als een teken van macht (Poit). Alef was een gave van de hogepriester (Zarathoestra). Een letter van
het Ebra alfabet. Wanneer iemand zich wilde bekeren van dronkenschap gaf de Miji hem Alef, een
versterkend symbool (Brahma).
9. Iga (Pan.) Ego (Latijn) I, myself (Engels). ik, (Ned.) Een profiel van het oog en het oor. Een
zinnebeeld van de klanken ai en e (Gau), of i en e, of e, of g, Twee gelijkwaardigen voor de
afbeelding van een oog. In hiëroglyfen: een grondwoord.
10. Om (Pan.) Het negatieve van Jehovih. Het vrouwelijke. Datgene wat projecteert is positief.
Datgene wat ontvangt is negatief (Gau). Laat zij die geestelijk wensen te ontvangen het aan Om
vragen; en zij die succes hebben in macht hun dank betuigen aan Eolin (Zarathoestra). Macht komt
niet door te smeken, maar door succes te hebben; geestelijke gaven komen niet door succes te
hebben in macht, maar door geduldig te smeken (Brahma). Niettemin is de Al Ene slechts één, maar
met twee eigenschappen (Kosmon). Brahma zei: O Om, geeft u aan mijn ziel; O Eolin, ik ga voort
met werken; weest U met mij (Ved.) De eeuwig tegenwoordige Om, de eeuwig tegenwoordige
Eloih, zei: Twee eigenschappen geef Ik, het Al-zelf, aan ieder menselijk ego, de Om en de Na
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( negatief en positief), opdat het een gesprek kan voeren in zichzelf (Ved.) Bij het zoeken naar een
vrouw dient u erop te letten dat Om haar overtreffende deugd is, anders zal zij een doorn in uw zij
zijn (Abraham). Totdat in een man Om overheerst, zal hij de Grote Geest noch horen noch zien
(Zarathoestra). Laat uw jonge mensen een beroep kiezen dat geen Na oproept, maar liever Om
(Brahma).
11. Tae (Pan.) Een representatief mens. Het universele gebed van de mensheid. Ook iemand die
door de etherische geesten wordt gekozen voor een aardse cyclus; zoals Zarathoestra, Abraham,
Brahma, Mozes, Capilya, Confucius e.a. Ik zorgde voor de naties in hun duisternis, zegt Jehovih.
Want Ik breng de aarde in een licht gebied in het firmament, en Ik stuur Mijn etherische engelen om
hen uit duisternis en slavernij te verlossen. In Mijn naam verwekken zij mensen met ogen om te
zien en oren om te horen, en Ik verkondig het aan al de bewoners van de aarde (Kosmon).
Mensheid.
12. Sih (Pan.) Iemand wiens geloof zwak is. Iemand wiens geest de gave van de geesten erkent,
maar niet de Al Persoon. Drie personen heb ik gevonden; een die slechts in aardse dingen gelooft
(de materialist); een die in de geesten van de lagere hemelen gelooft (de spiritist) en een die
vertrouwen heeft in de Al Schepper (d.w.z. een Faithist) (Confucius). Zij allen stijgen naar de
bestemming waar zij voor gekozen hebben (Confucius). De vereerder van een verlosser is Sih
(Ved.) De vereerder van een God die uit een vrouw is geboren, is Sih (Ved.) Indien iemand de Sih
die in hem is niet opzij zet, kan hij niet opstijgen naar Mijn geëmancipeerde hemelen, zegt Jehovih.
Indien iemand de Pan (materialisme) dat in hem is niet opzij zet, kan hij zelfs niet in de lagere
hemelen opstijgen; maar blijft zijn geest na de dood in zijn eigen huis, zegt Jehovih. Een symbool
van een horizontale speer.
13. Yi (Pan.) Een holle halvemaan, zinnebeeld van wijsheid, Een ereteken, geschonken door een
hogepriester (Ved.) Een van de heilige klanken in de Vedische taal, (niet uitgesproken als Wy, maar
als Yi'h). Tu'shiy'a (Fon.) Tushiy-yah (Hebr.) Het geheime wachtwoord tot de donkere kamer (Kii).
14. I'yi (Pan.) Leven, in zichzelf. I'yii (Zerl). Chiy (Gau). Ka'y (Fus) Cha'y (Fon,) Chai (Ebra). Chai
(Hebr.) Tc'yi (Ved.) Hy'id'n (Chin.) On'yi'h (Alg.) Een boom zonder substantie. Boom des Levens.
Een plaats van inschrijving; een familiestamboom. De oorsprong van I'yi (leven), wie kent het?
(Pan.) Jehovih zei: Voor de aarde bestond gingen er kinderen naar de hemel en ze groeiden op tot
verstandige mannen en vrouwen, maar zij hadden niet geproefd van de vruchten van de Boom des
Levens; en toen de aarde rijp was om de mens een sterfelijke geboorte te verschaffen, streken deze
engelen op de aarde neer. Jehovih zei tot hen: Eet niet van de Boom des Levens, opdat u die dag
niet gebonden wordt aan de aarde. In die dagen konden de engelen zichzelf bekleden met stoffelijke
gedaanten door de majesteit van hun eigen wil, en in hun onschuld mengden zij zich onder de A'sumensen die van de aarde waren, en zij werden verleid omwille van de wijsheid, en aten van de
vrucht van de Boom des Levens, en zij aanschouwden hun eigen naaktheid. Jehovih zei: Door de
liefde die ge uw eigen erfgenamen toedraagt zult u gedurende zes generaties aan de aarde gebonden
blijven. En zo geschiedde het (Abraham).
15. Vil of Vril (Pan.) Aards verlangen, in abstractum of in zichzelf. Door zich over te geven aan het
verwekken zal de mens na de dood gebonden worden; hoe zal hij, door niet te verwekken, de hele
aarde kennen? (Ved.) Aards verlangen is niet slecht, maar S'pe zal over hem heersen (Zarathoestra).
Aardse uitvindingen om aardse wensen te bevredigen, is dat goed? (Confucius). Jehovih zegt:
Tracht alle mogelijke dingen te volbrengen; om die reden heb Ik aardse verlangens geschonken
(Gau), Moet een mens niet eten, drinken en slapen? Nu zeg ik tot u: er is een aards lichaam en een
geest voor alle mensen, en wat u ook doet voor het welzijn van het één, doet ook goed aan het
andere, en wat u ook doet aan het één om het te schaden, schaadt ook het andere (Mozes). Indien de
geestelijke mens de stoffelijke mens doet bewegen, vormt hij dan ook niet de verlangens van het
vlees? Is het vlees in staat tot verlangens? Indien dat zo is, is dan niet het vlees de vader van de
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geest?
16. Ope (Pan.) De centrale oorzaak; liefde. Alleen door liefde beweegt zich elk mens; zelfs in
boosheid beweegt hij niet anders dan door de liefde die hem bevredigt (Abraham). Het Al Goede te
zijn (Fon.) Tob (Ebra). Oe (Chin.) Gu'oe (Alg.) Het goede dat samenbrengt, Hy'yope (Vede) Indien
de mens niet liefhad zou hij niet samengaan, en dus geen oorlog voeren. Maar aangezien hij
genoegen schept in oorlog voeren, zal ik voor dat doel de heerser over hem zijn (Anra'mainyus),
d.w.z. satan. De mens zou niet geven indien hij het niet graag deed. Welke eer zou iemand zichzelf
toekennen voor het helpen van zijn buurman? (Confucius). Schiep de Grote Geest niet alles door te
geven? Wat anders dan liefde bracht Hem in beweging? Waarom zal de mens Hem dan toejuichen?
(Confucius). Groeien we niet allemaal in liefde door de Vader te verheerlijken voor Zijn liefde? En
is dat niet de hoogste deugd? (Confucius). De dwaas zegt: Waarom zal ik de Schepper loven? Had
Hij Zijn liefde niet bevredigd door te scheppen, dan zou Hij niets geschapen hebben. Dit gaat mij
niets aan; te zoeken naar wat de mensen liefdevol en goed jegens elkander maakt, is dat niet de
grootste wijsheid? Daarom eer ik de wijsheid van de Ouden door de Schepper lof toe te zingen
(Confucius). Ofschoon één mens niet van alle mensen kan houden, is het dan niet verstandig dat zij
die elkaar liefhebben en enige deugden gemeen hebben, een volk op zichzelf worden? (Mozes).
17. Hah'nd of Han'hd (Pan.) Een hand (Eng.+ Ned.) Een symbool van waarden en normen.
18. Sow (Pan.) Een voet. Een symbool van waarden en normen.
19. Mouh (Pan.) Een symbool van waarden en normen. Mouth (Eng.) mond Ned.
20. Fi'i (Pan.) Een symbool van waarden en normen.
21. Hiss'ong (Pan.) Een slangenkop en tong. Een symbool van waarden en normen.
22. Iod of Ghad of God (Pan.) Een gedaante of vorm. Een vrouwelijke gedaante, niet gelijkend op
iets onder de zon, (Poit). Zowel mannelijk als vrouwelijk maakten zij hun Iod'ha, en plaatsten hen
naast de wegkant (Iz). In het kindertijdperk van de wereld werd lod (God) van hout of steen
gemaakt. In de tijd van Seffas plaatsten zij hem in het uitspansel (Gau). Iets dat aanbeden wordt en
vorm of gedaante heeft (ceremoniën van het Middaguur). Ghad (Aribanya). Een man met
geestesgaven. Gad of God, een man die ontkent dat hij een natuurlijke vader had. In die dagen
overtuigde de koning het volk ervan dat hun heer de Onzichtbare Schepper was, en alle koningen
werden Gee'od genoemd (Ved.) Omdat ge afgoden van de koningen gemaakt hebt en hen Goden
noemt, zo noemt ge het Al Licht ook God (Abraham). Al wie zegt dat de Onbegrijpelijke God is,
lastert tegen Hem (Zarathoestra). Is Hij klein als een man? (Gau). Zij hebben gelasterd en noemden
hun Iod'a de Elohim, de Schepper (Aribanya). Ik zeg u dat het evenzeer lasterlijk is om de Machtige
Ene omlaag te halen tot de vorm en de gedaante van uw God (Heleste). Zij trachten de ongeleerden
te verwarren door hen ervan te overtuigen dat Eloih en hun God één en dezelfde persoon zijn (Fus).
Zijn er in de tempels niet vele geesten verschenen die zeiden: Ik ben God, en jullie zijn in mijn
hoede? Yod, een sterfelijk koning. Yod'a, geestkoning in atmosferea (Gau). Zoals het vanouds
verklaard werd, zo verklaar ik nu aan u, hetgeen luidt: dat de lagere hemelen vlakbij de aarde zijn
en vol met koninkrijken, en de koningen daarvan zijn Goden (Heleste), God, een tiran in
atmosferea; want zoals een koning is op de aarde, zo is een God in de lagere hemelen, en zo is een
Heer. Al wie zegt: Voor u, O God, buig ik mijn hoofd, verkoopt zichzelf aan Osiris (Mozes). Al wie
temidden van u offert aan de Heer, is onder zijn heerschappij; laat geen uit mijn volk daarmee
trouwen (Abraham). Zijn er niet velen van de tirannen uit I'em (Hades) naar de aarde teruggekeerd
om zichzelf als Heer en God bekend te maken? Wat heeft iemand nog meer voor getuigenis nodig
dat geen van hen het Al Licht is? Is Jehovih niet uitgestrekter dan de hele aarde? (Fus). Wij zweren
U, O Jehovih, dat wij geen naam zullen aanroepen, noch aanbidden, noch een persoon of ding
genaamd God of Heer zullen vereren, maar alleen U, O Jehovih (Mozes' ceremoniën).
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Mozes, die oud was, zei: Bewaar boven alle dingen het heilige wachtwoord,Jehovih, ongerept; laat
het ook niet tot de ongeleerden komen opdat zij niet verward worden door de spitsvondigheid van
de God der Egyptenaren. Was het niet omdat de ongeleerden een vorm of gedaante verlangden te
aanbidden dat de Heer (Osiris) Egypte te gronde richtte, door slaven te maken van de Egyptenaren,
zowel op de aarde als in zijn koninkrijken in Haw-we? (De lagere hemelen). Maar opdat de
Levieten mij goedgezind zullen zijn, laat hun de Here hun God vereren. 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 Levieten
zijn. Aangezien zij niet in aanmerking komen voor de geheime rite (Elohim) zullen zij na verloop
van tijd het land bezitten en hun Heer God in de plaats stellen van de Grote IK BEN, De Al Eloi.
Iod, een stenen beeld zonder geslachtsdelen aan de wegkant, en het wordt God genoemd. (Egypte).
Theos en Zeus (Grieks en Latijn). Een wezen dat vereerd wordt, naar verluid met de gedaante van
een man. Hij heeft een troon in de lagere hemelen. Dyaus, net als de Yod van de oude
afgodendienaars, was koning geworden in een van de hoeken van de lagere hemelen.(Ved.) O Om,
gij Alom Tegenwoordige en Onbegrensde, zal de mens op aarde ooit onderscheid maken? O
Naoma, vormen en gedaanten moeten sterven! (Ved.) God (Engels + Ned.) Een idool in de hemel,
naar verluid in de gedaante en vorm van een man die op een troon zit. Door mensen in duisternis
wordt geloofd dat hij de Schepper van alle dingen is. In onwetendheid lasteren zij tegen de Grote
Geest, Jehovih (Kosmon), door Hem God te noemen.
23. Oan 10) (Pan.) Alleen vertrouwen in de mens. Teken: twee mensen die naar elkaar toe leunen.
Personen die gestegen zijn in intelligentie, maar niet in Es. Slechts geloof in de mens. Iemand die
gelooft dat de mens het hoogste is van alle dingen op de wereld. Iemand die gelooft dat er geen
ander persoon of ding met persoonlijkheid bestaat dan de mens. Aangezien zij Oans waren, lieten
zij zich in met ..., ofschoon zij slechts mensen waren en zeiden: Er staat niemand boven ons die ons
ziet of bevelen geeft (Fus). Zij zeiden: Zal ik mij niet overgeven aan wat ik ook kies, omdat ik een
Oan ben? Chin.) Onan; iemand die er een eigen filosofie op na houdt; een bevrediging. (Kii). Ik
zweer plechtig voor deze Orde, Oan, dat ik noch zal bidden, noch mij zal uitstorten tot of voor enig
persoon behalve de mens, en zeker niet tot de Goden of Heren des hemels, noch tot de Ongekende
en Onvergankelijke (Rite van Sodom). Ho'an, datgene wat leidt tot Ugh'sa, met name wellust. De
aandrang van het vlees noemden zij het hoogste. M'oa (Gau). Zij wierpen hun kleren weg en gingen
naakt, als de A'su vanouds, en zeiden: Is niet elke bevrediging mijn erfdeel? (Miac.) Zij vielen van
nijverheid en fatsoen en zeiden: Wij willen geen formaliteiten of riten hebben, maar vrij zijn. En zij
werden de prooi van nutteloze en wellustige geesten die zich te goed doen aan zondige stervelingen
(Egypte). De genotzuchtige geesten kwamen bij de Onans en bekleedden zichzelf met sterfelijke
gestalten en gaven zich met hen over aan wellust, en Mozes verbood hen zich onder zijn volk te
begeven (Arib.) De Cow'ans zeiden: Laat ons heimelijk naar de tent van Mozes en zijn priesters
gaan om het geheim van zijn geestelijke kracht te weten te komen. De Cow'ans zeiden: Waarom
zouden de mensen Mozes volgen? Zijn niet de geesten die bij ons komen even goed als die van
hem? (Akia.) Yo'anyi zei: Als ik van vlees houd zal ik vlees eten; als ik van sterke drank houd zal ik
sterke drank gebruiken; als ik van seksuele bevrediging houd dan zal ik seksuele bevrediging
hebben. Wie kan mij tegenhouden? Zijn mijn verlangens niet goed geschapen? Ik behoor ze toch
niet te ontkennen? (Ved.) En de Druks kwamen over de Yo'anyi, want hun filosofie had hen in
zichzelf verdeeld, de een tegen de ander, en hun nakomelingen werden Tur'anyi (Toeranisch).
24. Bi (Pan.) Twee in één. Een teken in de Orde van O'an, als bespotting van Ahnra'mayda.
25. Nu (Pan.) Geslachtsorganen. Zij zeiden: Al het levende wordt door bevrediging verwekt; de
organen voor de bevrediging te vereren is de hoogste eredienst (Arib.) Is de Al Schepper iets anders
dan Nu? En zij maakten afbeeldingen en afgoden van Nu en plaatsten ze aan de kanten van de weg,
zowel in hun steden als op het platteland. Ja, zij maakten kleine afbeeldingen van Nu, en hun
vrouwen en kinderen gingen naar de marktplaatsen om ze te verkopen. Egypte ten tijde van Mozes
(Gau). Sommigen die zich in hun hart schaamden maakten een andere afbeelding van Nu en gaven
hem een kop met horens (Kii).
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26. Fus (Pan.) Een opgedrongen godsdienst. Te vuur en te zwaard ben ik gegrondvest (Fus). De taal
van het hof in een periode. De geschreven wet.
27. Yom (Pan.) De heiden maakte een afgod teneinde Om voor te stellen (Ved.) Yom, goddeloos
(Fon.) Ook Gom (Pan.) Godin van de wellust (Fon.)
28. E'hate (Pan.) Een teken, en niet werkelijk. Zoals een afbeelding van een voet geen voet is; een
afbeelding van de zon is niet de zon (Gau).
29. Ih'o (Pan.) Omhoog, een geschreven teken.
30. O'ag (Pan.) Omlaag, een geschreven teken.
Noot van de vert.: de verzen bij de symbolen Eol'm, Hy'gom en Hote ontbreken in zowel de uitgave
van 1882 als die van 1891 van Oahspe.

Tablet van KII (Panisch)

afb. 71 Tablet van Kii (begin bij 1 en lees naar beneden vervolgens 2 enz.)
Sam-shot, oorlog. Du'ga, zwaard. Bek, wapen. Fox-ow, speer. So, werpspies; een steen; een slinger.
Em, voorafgaan.
1. Alfabetische klanken, Chan,Stad,Shan,laud. F’da,de aarde.Panisch en Chinees.
2. Gin, rivier. Woo, klein meer. Long, groot meer. Oak, huis.Gwo, zonlicht. Fung, wind. Dan, licht,
menselijk begrip. Git'how, zon. Git, maan. Salak, sterren. Fuche, firmament.
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3. M'bow, paard. Gow, koe. Gan, man. Du'gan, vrouw. Ji, jongen. Du'ji, meisje. Aden, lucht,
uitspansel, G'shan, leven. Sa, dood. Da, grond; bodem. Shak, rots. Foam, wind. Soo, vierkant. Inq
of Inqu, rond.
4. Gui of gu, straat. Loo, weg. Him, zoet. Soap, zuur. Bai, ziek. Eah, genezing.
5. Hid, samenkomst. Hout, onvoldaan. Work, spiraal. Bow'mi, Godin van het vee. Son of songa,
iemand die met tegenzin aalmoezen geeft. Shawn of shon, een steenhouwer. Shaw, een dienaar.
Go'ta, een ploeger. Chon'gum, vlas. Hark, duister. Kin, eetbare wortels. Hoe of hoah, druk. M'how,
priesteres.
6. Git'oo, licht vooraan; de weg is helder. Wa'sha, duisternis vooruit; een zwaarmoedige. Seang, een
voorde in de rivier; een doorgang, Chin, een groot heerser. Gone, betrekking hebbend op
onwaarheid; verdicht verhaal; sprookje. Gaup, een stalknecht; een liefhebber van de paardensport;
iemand die onfatsoenlijk met dieren leeft. Show (korte o), verval; vallend of gevallen. Gwo'oa,
weven; kleren maken; ook kleed; een bedekking; een dichter; iemand die dingen bekleedt. Min'bon,
begroeting; een gebed; smeking, vooral staande. Kii, waarheid; een stam genaamd Kii; een
godsdienstige stam op het continent Pan. Een mishandeld volk is ook Kii. Kii, leren; iemand die
probeert te begrijpen. Gwom, ziekte, een talisman. Laum, grond; een landbouwer; oogst; rijk.
7. Lun, slaap; trance; somnambule; bedwelmd. Hoo, een maarschalk; leider; georganiseerd;
systeem. M'hoa of m'hoo, schreeuwen. Baw, prediken; zingen. Di'sa, jong en derhalve dwaas.
Wa'shu, een stam van jagers; slangendoders; personen die zich met rauw vlees voeden. M'shu,
vervaardigers van stenen wapens; ook stenen wapens met handvatten; strijdbijlen. Ken'ong of
ben'ang, jong genezer van de zieken; de gave der geesten. Chawnt, een lied zingen; een eentonig
geluid of niet meer dan drie noten, voortdurend van zonsopgang tot zonsondergang, zonder
ophouden. Een werkwijze om de trancetoestand teweeg te brengen. C'yu, een jurist; een
scheidsrechter; iemand die de plaats bekleedt van zowel advocaat als rechter (een moderne
scheidsrechter). Hook, vastmaken; een verplichting, gezworen op het heilige wiel, Eoin. So'che,
epidemisch; een gesel; een oordeel.
8. Sai, getrouw, Hon'yi, menigte; volgelingen; gepeupel; kruisteken van offerande. Sung'soup,
mengeling; verscheidenheid; een volk dat trouwt met vreemden. Law, de gevederde stam; veren.
Shoe'ji, een jonge gans of jonge watervogel; een die niet op jacht of ten oorlog kan gaan zonder zijn
moeder; een beschroomd volk. Shon, scherp; vooral geestig; links en rechts hakken; kwaadaardige
profetie. Bog'wi, een circus; een tentoonstelling van getrainde dieren; beschaving; kennis. M'wi, een
babbelende vrouw. Es, geest; de onzichtbare wereld. Es'fom, de wind die goed is. Sa'fom, kwade
wind. Gut, een ramp; een hongersnood; bederf; schurft; melaatsheid.
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Tablet van Emp’agatu

afb. 72 Tablet van Emp'agatu. Lees van links naar rechts. Wendt u tot Tablet Semoin voor de
verklarende getallen en betekenis. EMP'AGATU +)
Emp'agatu zei: Ik ben de zoon van Se'moin, zoon van Jehovih. Ik ben de verandering van stem van
het Zichtbare en het Onzichtbare. Niemand kan mijn mysteries meten. Ik trek mee met de groei van
de stervelingen. Denk niet dat dit alles van mij is; het is niet alles van mij. Ik ben als een verterend
vuur dat nooit ophoudt met branden. Ik was bij de Ouden, ben er heden en zal er altijd zijn. Ik ben
degene die nieuwe tekenen en symbolen ontvangt; de oude werp ik weg als een afgedragen
kledingstuk, en het nieuwe is mijn huis van idolen. Stervelingen zijn mijn werktuigen, en mijn
optekeningen het voedsel voor al de naties.
Emp'agatu zei: Wanneer mijn volk gegroeid is naar de tong; gegroeid naar de lippen; gegroeid naar
de keel; gegroeid naar de neus, dan kom ik in een vurige wagen en verteer hun bibliotheken. Met
een heimelijke tred en stille fluistering zeg ik tot de mensen: Ga niet terug naar de Ouden, O mijn
geliefden, noch verzegel uw zielen, opdat Eolin mag binnengaan om u licht te geven. Weet u dat
woorden slechts idolen en gesneden afbeeldingen zijn? Maar zij willen niet luisteren, en de Es die
in hen woont roept het uit van slavernij, en ik zend de gloeiende vlam en verbrand hun boeken tot
as, want ik zal hen van de slavernij van de Ouden verlossen.
Jehovih, de machtige Eolin vanouds, zegt: Ga heen, Mijn Zoon, Emp'agatu, geef aan de snel
groeiende Es van de stervelingen grotere tekenen en woorden. Zie, zij zoeken in de ruïnes van bet
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verleden naar de oude idolen.
Emp'agatu zei: Door de engelen in de hoge hemel word ik op deze dag tevoorschijn geroepen om de
optekeningen van het verleden te overhandigen. Denk niet dat ik alles opgeef. Ik geef alleen op om
de manier van mijn werken te tonen. De geleerde mens uit Corpor zal mij ook in de aarde en de
begraven monumenten zoeken, en mijn tabletten zullen gelezen worden in het oosten en westen,
noorden en zuiden.
+) vertaald van de Newbrough drukproeven van de uitgave van 1893 . copyrighted 1935 by E. Wing
Anderson.
Sa'ga 72. Pe 58. Foi'su 14,21. Be 74. Chu 15. Fin 16,17,10. His 35,19,22. Te 50,69. Te 62. Te 54.
Chok 73. Mowth 62,120. Les 85,104. Zei 31. Ez of Es 3. Aldus: Jehovih een, Corpor twee, Es drie,
of derde entiteit; het onzichtbare, de lucht en de ether, Go 120, datgene wat opheft. Ego 68. Muk 88.
Hiss 19. Bo 93. M'bo 94,17. Wot, de seizoenen. Zhe 62. Kain, doden. My 55. Yim 55,5. N'os
58,25,99. Dawn 42,43,44. Dan 77. Git 39. Git'don 58,70. Toe 95, Hand (hand), X'hand,
waarzeggerij uit de hand. M'hand, belofte. Chaw, krabben, verraad 22,89. N'sau, ongelovige. F'se
62,64,65,66. Roe 90,56. Anube 37,24,25. Fi 54,73. Jew of Ju 75, 76,47,48. Sisu 79. Ho'am 81,11.
Rit 23,3. Lodge 21,78,79,80. Por 28, 29,59,22. Cha'pop 59, Umb (lood), 28. Er 25. Ya 98. Owif'
(Alef) 1, 100,101,102,103,104,105, een voorvoegsel. Fow 67,71. Die of D 93,94. B'dan of eb'dan
17,87. A'ye 60,68,69. Eh's 40,37. Cep,of zien, ep 9. 1. Un, doof, F'uni, omlaag, aards. Meer of mare
10,121,49. S'ore, minder. Dus, als een man mare wordt genoemd, wordt zijn afbeelding s'ore of s'are
genoemd. Frew'd of frued, een werktuig. Eigy, onvolledig. Gan'd 71. Hoo 71. Lo'tak, drie in één.
Qui, kracht 7. Ngui 86, verlangend naar licht. Fi'bo of ti'ba, beestachtig. Sam'do 3,43. Da'sam, de
grote lichten. Jehovih, de zon en de brandende vlam, en de drie kleinere lichten: engelen,
stervelingen en dieren. X'sam, de drie grote en drie kleinere duisternissen. Dan't 24,77,39. Eo'dan
87,9,72. Ose 9,116,106. Tu 78,79,38. Ka 83,13. Ha 1.32,57. He 17. Dom 7,11,47. De hele wereld
behalve de Grote Geest. Laat ieder mens de dingen daarvan optellen.
Sam'aoms 23,70. Sig 68,58,26,27. G'ex 41,14,18. D of dix 4,6,67, But of bat, hoeksteen. Li, begin.
Alef, speciaal het leggen van de fundering voor een huis. Ga, een aards huis. Vil, uitvinding. Sias,
altaar voor wierook. Kiyi, getrouw. Esk'gan 3,111. O 2, uitspansel, hemel. On'm of om, alle dingen
onder de hemel. De hele stoffelijke wereld is een schoot en de stem daarvan is de som van alles.
Ioo, de Beweger van alles. Gan'iss 22,111. Sa 41. Uss 41, d.w.z. Sa'uss, alle dingen zijn tegen alle
dingen. Waarom klaagt mijn ziel om vrede en liefde, O Eolin? De vier O's zijn de vier entiteiten:
ziel, vrede, liefde en Eolin.
Es'nau, geest en liefde liggen ten grondslag aan alles. Bil 82. Me 55.20. Roar, een hard geluid.
Gan'bau, een man als een leeuw; als hij spreekt beven de anderen. Gan'ben, een gevallen vijand.
Gou 118. Os'so, stenen werktuigen. Strijdbijl, hooivork, een oorlogsdreiging.
Do'wa 33. Qu'ag, voedsel. Ax'm, zwaard, mes. Dan'hiss. zelfs in de duisternis schijnt het licht van
de Vader. Sue. Zijn stem is in de vogels. Ray, waarheid, Con of kon, laag, gemeen. Jaf, datgene wat
de twee grote lichten, Om en Jehovih ontplooit. Owng, alle groei komt uit de duisternis. Hoa'u'in'u
6,78. Pi'su, aardmens en engelmens. Wie zal de weg voor hun samenkomst vinden? Toi, tijd. Bek
66, Sacx, oogst. W, alles voor de mens.
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Tablet van Zerl

afb. 73 Tablet van ZERL. (voor interpretatie zie Biene (Poit) en Se'moin (Kii). Begin bij 1 en lees
naar beneden: vervolgens 2 enz. ZERL

Grondwoorden in Chinees, en Iz, en Algonquin.
Git, Oaw, zon. Washa, priester. Seang, sterren. Chin, troon. Gone, zilver. Goap, voet. Show, hand.
Gwoon, hart. Min'bo, brood. Kin, nemen. Gwan, voedsel. Lam, bossen. Hoo, goed. M'hoo, slecht.
Baw, wijs. Di'sa, kapitein. Wa'shu, hogepriester. M'wa'shu, vrouwelijke hogepriester. Bewong, kerk.
Chaunt, zingen. Se'yu. lachen. Hook. huilen, Sa'she, hongeren. Sai, sterven. Hon'ji, geboorte.
Singsope, fonkelende sterren. Law, vast. Sho'ji, bijl. Shou of shon of Joss, een man-God. Bog'wi,
Godin van de wellust. Ne'wi, slechte Godin. Es, geest of geestelijke wereld. Es'fome, - geestboodschapper. Gut, vleselijk. Bah, vader. She, steen. A'ho, stoom. Gan'es, mannelijkheid. Nida,
land. An'hi, heer. Oe, liefde. Gwan, stralen. How, licht. Gee, oor. Endi, broeder. Ja'me. zuster. Loi,
naderhand. Cho, waar? Youn, hoe? Foo, echtgenoot. Foo'm, vrouw. Shu'yi, tiran. Aji, zien. Ma of
mi, moeder. Jaw, ik. Ad'sa, as. Jak, ark of kist. Fan, vuur. Gan'mi, weduwe. Ma, gij. E'sho, kleren.
Sho'gaup, schoenen. Di'ga, overstroming. Hoe, wateren. Ten, leeg. Cam'ow, vee. Yop'lo, komen.
Oak'm, badhuis. H'oak, bouwen. Fah, hagel. Goke, vlees. Gon, dochter. Go'en, schoondochter. D'hi,
groot. Dank, groots, geweldig. Shod, buik. Cho'in, tuin. Lok'so, regen. Ong'wa, sprekend dier.
Go'wa, woord. M'how, koning. Se'fiss, vis. Bone, deur. Chow, gras. Gah, praal. Ong'hoo, lopend
mens of reiziger. Dang, draai, wending. Di'yon, berg. Igwam, goud. Jes, herinneren. Won, zoet. Wot,
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zaad. Oi'wot, geplant zaad.
De nakomelingen van deze twee stammen werden Izere of Israël genoemd. Daaruit ontstonden de
volgenden, met Chinese wortel, te weten: Peu'gwa, vruchten. She, boek. Say'tzoo, schrijven.
Honske, lezen. Mon'ke, vergeten. Nug'sa'lo, denken. Gow'loo, een gek, een lopend dier. Din'quan,
geestelijk gestoord. Him, zoet. Bo'jin, tent. Gak'mhi, koren of maïs. Lon, verrot. Go'ma'git,
halvemaan, Bah'jow'fi'fi, een renpaard. Shon'yong, geit. Bin'yong, schaap. Loke, hert. Ji'jow'gon,
ibis. Lo'foo, tijger. Iho'ji, hamer. Bog'wi, boze geest. Won'eng, geest. Fooche, troffel. Roak'cha.
passer. Gowh, hond. Shike, steen. Ja'moi, zuster. Jeang'foo, echtgenoot. Hijin, zien. Fawh, vuur.
Han'she, as. Di'wa, oorlog. Howh, rust. Sijoh, klein. It'zoo'gon, dienaar. Box'shong, naakt. Jaw'jake,
pijn. Gwat, huis, woning. Mi'sa, begraven. Shoo,slapen. Ha'unh,klank. She'ugh, branden.
See'ung'fan,vreugde. Chong,rivier. Go'e, wereld. Gah'ji, prachtig. De heilige vogels van Zerl werden
geschreven door een omtrek tekening van elk afzonderlijk; maar de uitspraak (als imitatie van zijn
spraak) was bij al de vierendertig stammen verschillend. De tamme viervoeters hadden minder
namen. In Iz of Ez waren slechts tweeëntwintig stammen en, omdat ze de meest heilige stammen uit
het westen van het continent waren, was hun uitspraak minder verschillend. Eolin zei: Omdat Iz
Mijn geboden heilig heeft gehouden, heb Ik een nieuw tablet geschonken. (Kii)

Tablet van Iz en Zerl

Afb. 74 Iz en Zerl
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afb.14 Het goddelijk zegel. Qadeth Iz, of het goddelijk zegel
1. Na'ah of na'ok, huis. Sho'ah, rijk land. Ba'a, kwaad. Aman, standvastig. Eden, grondslag. Sam'Or, de drie heilige lichten; aldus: Sam drie, Or licht.
2. Le'bab, hart. Re'gel, voet. Be'ged, kleding. Dad, borst. Gad'ta'ah, de hand toont de richting zoals
dit tablet laat zien; d.w.z. dit is mijn hand. Ekef, palm van de hand.
3. A'bad, vernietiging. E'dam, man. A'yin, oog, en ook waarnemen. O'zen, oor, horen. Taf, familie.
Resh, hoofd.
4. Off, de vogels of gevederde stammen. Le'bashed, gekleed zijn. Toff, tamboerijn; ook: psalmist
11). Mits'vah, de opgelegde wet, het gevestigde, rechterlijke macht. Ay'i verwaandheid,de verborgen
vijand in iemands eigen hart; zij waren opgeblazen van eigendunk en wilden niet luisteren.
Ar'bag'ebul, de vier kwartieren van de wereld (Kii).
5. Sef'fer, boekrol, boek of tablet. Aven'ibi, het geloof dat de mens eens een vogel was. Het
aanbidden van bepaalde vogels omdat men geloofde dat de mens uit hen was voortgekomen,
vandaar Aven'ibi, de verafgoding van vogels; de filosofie die leidde tot de verafgoding van dieren.
Aheba, de aanbiddelijke liefde. Ya'sha, rechtop. Alef, voorste. Man of maun, vat.
6. Ra'o, het kwade, de kwade entiteit. Zoals Ra, de dood, voor de stervelingen is, zo is Ra'o het voor
het geestelijke. Mira, een lamp. Mi'gut'so, hoekig, hoek. Kar'tugh'nuin, magiër; iemand met
huisgeesten. Maqatteroth, een werktuig om wierook te branden. Nasag, opstijgen.
7. Te'ke'ua, smeking. Otsar, voorraadhuis tegen hongersnood; ook plaats voor kostbaarheden. Ra'ka,
koninkrijk of koning en zijn volk; of vader en zijn gezin. Aboda, werken of stenen bakken; ook in
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de zon gedroogde baksteen (ado'da), Zemar, muziek, geschreven noten. Nat'sack, hoofdmuzikant.
8. Asuk, een pot. Yat'sar, pottenbakker. Barzel of tubal, ijzer. Os'ka'gar, zon, maan en sterren als
geheel. Penak, zomer en winter. Gu'sa'touin, uit alle dingen komt iets goeds.
9. Lechen, brood, of broodmand, of voedsel, voedselmand. Asen. kwade hand, of de macht om te
betoveren. Assogen, kwade voet, of het vermogen om rond iemands huis te lopen en zo het huis en
gezin te beheksen. E'o'ten, de Al Voorziener, het teken van offergave, Edan, profetie. Hoe'dan,
engelboodschap, of de wijze van voorspellen.
10. Edam'ah, landstreek, af de aarde of de landen. E'lo'ih, Jehovih. Ba'ra, de geschapen wereld.
Ofel, duisternis. Or, licht. Eo'sor, geordend, d.w.z. het licht en de duisternis waren geschapen, en
alle dingen op de aarde werden geordend.

Tablet van Fonece

afb. 75 Tablet van Fonece. (begin bij 1 en lees naar beneden , daarna 2 enz.)
(de zevende graad in de Orde van Israël)
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1. Meester: Wie bent u?
2. Leerling: Een Zoon van het Licht. Aanschouw het teken en symbool 12)
3. Wat zag u in het licht?
4. Het altaar van Eolin.
5. Hoe was de vorm daarvan?
6. Het wierookaltaar en het altaarvuur verrezen voor mij. De wind verhief zich en de sterren
schenen in het firmament. Er groeide een boom bij de kanteel en het zwarte kwaad doorkruiste het
zuidwesten. In het midden stond het kruis van Eolin, bezet met parels en diamanten.
7. Wat zag u nog meer?
8. Op de zuidoostelijke vloer van de tempel: satan, zwart met de rook van bloed en oorlog, mijn
overgave eisend. En hij trok het vlammende zwaard.
9. Wat deed u?
10. Ik zei: ik bid tot niemand anders dan de Eeuwig Tegenwoordige Schepper. In Hem heb ik
geloof. U vrees ik niet.
11. Wat toen?
12. Ik kwam aan de kamer van nijverheid en mij werd een nuttig ambacht geleerd. Daarna reisde ik
naar het noordwesten.
13. En werd geëerd voor uw goede werk en liefde voor de vrede, veronderstel ik?
14. Nee Meester. Ik kwam tegenover een gekroonde koning te staan 13). Hij gelastte mij te stoppen
en beval me te bidden tot de God die hij diende. Ik protesteerde en zei: Ik bid alleen tot de Grote
Geest en vertrouw slechts op goede werken die voor alle mensen verricht worden. Daarop werd hij
woedend en zei: U bent de ergste van de mensen; uw ziel zal de vuren van de hel voedsel geven.
Daarbij wierp hij een speer naar mij.
15. Ik ontsnapte en reisde naar het noorden, en kwam in een zeer rijk en welvarend land waar vele
Israëlieten mij voorgegaan waren.
16. Waarom bleef u daar niet?
17. Dat deed ik, een tijdlang, maar er kwamen soldaten en die namen het land in bezit en verdreven
de Israëlieten.
18. Wat toen?
19. Ik vluchtte naar het noordoosten en kwam temidden van wilden, waar ik ternauwernood eraan
ontkwam om gedood en opgegeten te worden.
20. Welke richting daarna?
21. Ik reisde naar het oosten en kwam in een land met een oude religie en filosofie. Zij bezaten
Oahspe - Boek van Saphah is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1029 - 1131

grote rijkdommen voor de rijken en grote armoede voor de armen. Hun filosofen verspilden hun tijd
met het lezen van de Ouden.
22. Waarom bleef u niet bij hen?
23. Ik was te arm om bij de rijken te wonen, en te eerzuchtig om bij de armen te blijven, die weinig
beter waren dan slaven.
24. Waar reisde u vervolgens naartoe?
25. Naar het noordelijk deel van het middenkoninkrijk, waar ik temidden van magiërs en
geestenbezweerders kwam.
26. Wat was er met hen?
27. Zij raadpleegden de sterren 14) en de maan, en de handpalmen en ze riepen de geesten der
doden op, die voor hen verschenen. Er was geen nijverheid bij hen en ik kon er geen
werkgelegenheid vinden. Ook hielpen zij elkaar niet.
28. Waarheen toen?
29. Ik trok verder naar het zuiden, waar ik in een onbewoond land kwam, het meest begunstigde
onder de zon. Het was een plaats voor vreugde en lofzangen, gevuld met prachtige rivieren,
wouden. vlakten en valleien, en talloze zangvogels, alle dingen verhieven de onophoudelijke stem
van glorie tot de Grote Eolin. Hier zette ik mij neer en huilde.
30. Wat, u huilde in zo'n schone plaats?
31. Helaas, ik dacht aan de overvolle steden en strijdende keizerrijken. Hier waren geen mensen en
ik kon er niet alleen leven, dus reisde ik nog verder naar het zuiden.
32. En vervolgens vond u zeker een goede plaats?
33. Wee mij. Het land was goed, het klimaat warm en alle dingen groeiden overvloedig zonder
arbeid.
34. En waarom was dat niet heel voortreffelijk?
35. Wellustigheid was voor hen een oceaan om in te baden. En hun priesters leerden hen dat als ze
voor alle zonden voor ze stierven Daeves aanriepen, de Zoon van de zon en Verlosser der mensen,
zij op de derde dag na hun dood naar de hogere hemelen zouden opstijgen. Aangezien ik zelf niet
houd van vadsigheid en wellust vertrok ik uit dat land.
36. Waarheen vervolgens?
37. Naar het zuidoosten, waar ik in een door priesters, soldaten en bedelaars geteisterd land kwam.
Dus repte ik mij verder naar het oosten.
38. En wat toen?
39. Ik kwam bij een kleine nederzetting van Israëlieten waar ik door warme handen 15) (hartelijk)
ontvangen werd. Hier maakte ik mij gereed om mij gedurende al mijn dagen in vrede te vestigen.
Maar weldra werd de staat aantrekkelijk door zijn plaatsen van kennis en de schoonheid van de
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tuinen en heerlijkheid van zijn werkplaatsen. Aangezien er geen luie mensen noch bedelaars onder
ons waren, beschuldigden de afgodendienaars van Hemah, de Verlosser der mensen ons valselijk en
verklaarden ons de oorlog, en met een sterke legermacht trokken zij tegen ons op en namen al onze
bezittingen in beslag. Ik ontkwam en wendde mij nogmaals naar het westen.
40. Uw lot is zwaar geweest. Waarom glimlacht u?
41. Omdat, hoe zwaar mijn lot ook geweest is, het niets is vergeleken bij hetgeen ik zag dat een
ander volk overkomen was, waar ik vervolgens kwam.
42. Wat was er met hen?
43. Dit was een land dat ooit rijk was aan oude tempels en monumenten, maar nu verwoest en
troosteloos. Geruïneerde piramiden en zuilengangen, omgevallen muren, en doornen en wolven
duidden de eens bewoonde plaatsen aan van machtige koningen en hogepriesters. Door middel van
de tabletten op de vervallen muren las ik dat deze mensen in lang voorbije, oude tijden vereerders
waren van afgoden en Goden die voorgaven de zielen van de mensen te redden. En ik zag dat hun
trots en glorie geworteld was in oorlogsschepen en machtige dodelijke wapens. Omdat ik zelf het
vak van pottenbakker geleerd heb, raapte ik een oude, vernielde pot op en las de inscriptie die erop
stond: aangezien ik een Faithist ben in de Grote Geest, Eolin, werd ik tot slaaf gemaakt door deze
afgodendienaars. Helaas, wat heb ik misdaan?
44. Een zeer treurige plaats! Waarheen toen?
45. Ik ontmoette een vriend wiens hoofd in de kindsheid was samengedrukt om een profeet van hem
te maken. Hij bracht mij in zijn afgezonderde woning en leerde me hoe de hersenen en zenuwen van
vlees in de kindsheid veranderd konden worden door samendrukking om de volwassen mens elke
gewenste eigenschap te geven. Vervolgens leerde hij me de eentonigheid van de klank die de kracht
van het voorspellen en het onzichtbare te zien tot stand brengt. Aldus verklaarde hij de filosofie van
de wonderen, zelfs om te sterven en weer tot leven te komen.
46. Een wonderlijke filosofie. Wilt u mij een paar van die wonderen laten zien?
47. Dat wil ik, O Meester, maar het geheim van hun werking kan ik u niet tonen. (De leerling
vertoont ze)
48. Dat is juist, O vriend! U hebt deze wijsheid toch wel aan de wereld geleerd?
49. Neen; mijn leraar zond mij naar het zuiden, naar een school voor profeten waar ik de mysteriën
van aanroeping en gebed leerde.
50. Met welk doel hebt u mijn tempel bezocht? 16)
51. Om potten te vervaardigen.
52. Wat, met al uw wijsheid?
53. Een nuttige bezigheid is de hoogste dienst aan de Maker van alles.
54. U en uw volk zullen mijn volk zijn; mijn oogsten zullen de uwe zijn; en mijn tuinen en
boomgaarden; want Hij wiens oog alles ziet, is bij mij, en ik ben Zijn dienaar.
55. 17) Er zijn nog drie kamers in mijn tempel: De eerste behoedt de wijsheid van de Ouden. De
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tweede is het vertrek van nijverheid en uitvindingen.
56. In de derde en laatste kamer bevinden zich de geheimen van de volheid van verering. De naam
van dit vertrek luidt Om, want hier is het dat de ontvangers zich in de geest ter ruste leggen van alle
bekommernissen van de aarde.
(Tekenen en wachtwoorden alsmede de manier van inwijding worden aan publicatie onttrokken,
omdat de riten nog steeds beoefend worden).

I'Hin tablet

afb. 76 Ihin

(lees naar beneden, beginnend bij kolom 1. Wendt u tot Se'moin en de andere
tabletten)

Houbri. Pan. Algonquin. Hoa'tu.
Hier volgen dan de voornaamste stammen, waarvan sommigen Faithists waren en sommigen
afgodendienaars, en zij zijn het die in latere generaties vereerd werden, te weten:
2. Hode, Si, Iz, Koo, Puit, Poit, Huit, Sem, Ham, Zerl, Haka, Shem, For, Gau, Park, Bah, Loo, Ong,
Gam, Dan, Ine, Both, Asch, Howh, Bon, Art, Ia, Gaub, Don, Ref, Fet, Kii, King, Nu, Wis. Sin, Ox,
Or, Ug, Wan, Ked, Mork, God, Suth, Eve, Lut, Rut, Kem. Josh, Pert, Sis, Yi, Haus, Kamp, Booh,
Koa, Tu, Out, Dav, She, Ji, Ish, Fush, Ab, Ak, Gan, Loo, Mish, Woo, War, Hiss, Sout, Bir, Hush,
Yiam, Duji, Gug (G-hard), Ke, Ail, Wang, M'hi, G'wan, He, Zoo, Sa, Lon, Gow, Fifi, Chine, Iaf,
Jah, Ba, Goud, Goah, Fah, Ion, Yon, Sope, Ban, Jose, Bad, Dad, Abad, Adad, Joss, Sing, Fome,
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Du'e, Sam, Sar, Esk, Sham, Noah, Ives, Yu, Mu, Om, Dor, Frag, Kuk. Hum, Wok, Ise, Loke, Ia'a en
Gad.

afb. 77 Tablet van het oude Egypte 18)
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Aribania'Hiayaustoyi
(zie afb.77- uitg.)
De aanroeping, als vertolkt, wordt gelezen:
1. Nu ben ik sterk in U, O Jehovih. Uw boog in het firmament omgeeft mij aan alle kanten. De
dwaasheden van de aarde deden mij de ogen opslaan naar Uw heilige plaats.
2. Ik heb gezien hoe Uw vijanden zich neerbogen. De koning en de dappere man met het
tweesnijdende zwaard zijn in een donkere hoek verborgen. Er is geen licht voor hen. Zoetgeurende
bloemen liet U groeien op de weg van hem die niet omhoog wil kijken; maar er komt een slang op
hem en hij schreeuwt het uit tegen de ijdelheden van de aarde.
3. In de afgelegen hoeken van de wereld hebt U het zaad van het kwaad en de dood gezaaid, en de
mens van de duisternis haast zich erheen; maar Uw heerlijkheden zal hij niet aanschouwen. Hij
bouwt zijn fundament op vergankelijke dingen. Maar de hoop van de rechtvaardige mens verlicht
het innerlijk vertrek. Hij aanschouwt Uw rechterstoel. Hij zoekt U in alle goede en duurzame
dingen; hij verheerlijkt U in Uw werken.
4. Ik wil mij afwenden van mijn huis en mijn landerijen en omhoog zien al mijn dagen. Ja, al de
vruchten van de aarde zullen mijn dienaren zijn; mijn kroon zal door Uw handen geweven worden.
5. Mijn hart richt zich omhoog tot Uw koninkrijk; maar is het hart van de mens van de duisternis
omlaag gericht naar de dingen die vergaan? U hebt Eon (Ariës of Te) in het midden geplaatst en hij
zal oordelen, de levenden en de doden.
6. U hebt mij geschapen boven de diamant en boven alle edelstenen; maar de mens van duisternis
streeft ernaar. Uw kinderen kunnen hem niet schelen; hij ziet hen niet. Werkelijk, ik zal vlug naar
hen toegaan en hen opheffen. Zij zullen de juwelen voor mijn kleding zijn; zij zullen een
heerlijkheid voor Uw aangezicht worden. Ja, ik zal hen de ogen omhoog doen richten naar Uw
heilige plaats.
7. In hun bijzijn zal ik Gau oprichten, en de grootheid en glorie van Uw werelden zal hen in
verrukking brengen.
8. Uw onzichtbare hand zal gezien worden, en mijn broeders en zusters zullen de diademen in het
firmament begrijpen. Uw hand heeft mijn ogen bezield om U te zien en mijn oren om U te horen, O
Gij Leven van mijn leven!
9. Mijn begrip komt uit Uw tablet (boek). Zijn bladen zijn gegraveerd met de zon, maan en sterren.
Ja, alle dingen verkondigen de woorden die Gij geschreven hebt. Niemand kan Uw handwerk
nabootsen. Ik zal lezen van Uw tablet vanaf het opgaan der zon tot aan haar ondergang.
10. Mijn handen zullen bedreven worden met werktuigen om Uw arbeid te verrichten. Stoffen zal ik
weven, en mijn huis zal gebouwd worden binnen het vierkant van Uw bestek, want het zal een
rechtschapen werk zijn. Mijn ogen zullen naar Uw woning opzien. Ik weet dat Uw oog op mij rust.
Ik zal vol vreugde zijn voor Uw aangezicht, mijn Vader!
11. Voor niemand anders zal ik mij buigen om te smeken en te aanbidden. Voor Uw aangezicht wil
ik werken voor vrede bij alle gelegenheden.
12. Namens U zal ik mijn hand opheffen, en toch zal geen mens het gewicht van mijn arm op zich
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voelen. Door Uw halvemaan (altaar) ben ik aan U gezworen. Bij de zeven sterren en bij de zon die
in het midden van het firmament staat en daarvan de glorie is, en bij de maan, heb ik gesproken.
13. In het bijzijn van Rea (Es, de lucht en de ether), in Uw naam heb ik gezworen. Ik heb mijn stem
verheven. Ik wil geen ander diadeem hebben dan datgene wat door U geweven is!
14. Ik wil iedere dag nieuwe liederen voor U zingen, en nieuwe woorden van lof zoeken voor Uw
heerlijkheden. Mijn beproevingen zullen zijn als wetstenen en een hakbijl. Mijn talenten zullen
toenemen in wijsheid en in welke weg U mij ook leidt voor mijn eigen bestwil.
15. Ik zal voor Uw heilig altaar komen, wetend dat Uw engelen ook zullen komen. Ja, zij zullen mij
Uw besluiten leren.
16. Uw gaven zullen mijn gaven zijn, mijn deel, wat ook maar rechtvaardig schijnt in Uw ogen.
17. Uw boodschappers zullen tot mij komen, en mijn huis zal hun huis zijn. Zij zullen mijn werk
aanschouwen; zij zullen mij met wijsheid vermanen.
18. Zij zullen mij wijsheid leren in al wat U van mij verlangt. Het geheim van mijn liefde voor U
zal ik hen vertellen, en ik weet dat zij mij zullen opheffen voor Uw glorie. Tot Uw eer wil ik eeuwig
zingen, O Jehovih! Amen!

afb. 78 Tablet van Hy’yi
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Ho’ed
19)
De aanroeping luidt:
1. Mithra zei: U die mij, de Vlugge, de Stralende aanroept, met opgeheven zwaard. Roep mij aan op
het Tablet van de zon, en de wereld, en de kroon, hoog verheven. Buig u diep neer en zeg.
2. Zie, de roos, diepgeworteld in de aarde. Jehovih rijst op in de majesteit van het Al Licht. Geen
mens maakt Zijn kleuren, noch kent iemand de oorzaak. Dit ijle reukwerk, vanwaar komt het, en
waarheen gaat het? Welke kracht vormt het en drijft het voort?
3. O Gij, onzichtbare Om! Is mijn geest als reukwerk? Vanwaar komt hij, en waarheen gaat hij?
Geef mij van Uw Mithra 20), O Om!
4. Laat mijn hart opzien naar U, Gij Al Reine, Hemelse! Vrouw, en Echtgenote en Moeder! U die
komt, ik aanbid U!
5. De stoffelijke wereld hebt U, O Jehovih, geplaatst in het midden van de laagste plaatsen,
voortbrengend. Bind mijn ziel er niet aan. Gij Al Voortgaande.
6. Mijn hart ziet niet langer naar omlaag; mijn stoffelijke hartstochten heb ik onderworpen. Ja, zelfs
de diamant bindt mij niet, het hoogst stralende stoffelijk ding.
7. U, O Stoffelijke Zon, brandend en vol vuur, die de stoffelijk groeiende oogsten voortbrengt, hoor
mij het Al Oog verkondigen dat schept en de zielen der mensen maakt. U, O Stoffelijke Zon, die
schept uit de dingen die geschapen zijn, wat een heerlijkheid behoort u toe! Maar ver weg, en
dichterbij dat U bent, O Zon, is Jehovih, die schept zonder dingen die gemaakt zijn, de Allereerste
Schepper. Hij gaat voort, Jehovih, Hij komt, Om, de Bruid en Moeder, zogend met volle borsten.
8. O gij Maan, hoor hoe mijn ziel opwaarts streeft boven alle stoffelijke dingen! U, mijn Liefde en
Majesteit en heerser van de wateren en winden, ik aanbid U. Maar een grotere, de Al Grote Om
voedde U, uit haar borsten was U, O maan, hoog ten hemel geheven. Eolin, de Machtige, raakte U
aan met Zijn kleine vinger en U hebt U voortgespoed, Komt U tot mij, O Om, echtgenote van het
Zichtbare en het Onzichtbare.
9. O gij Sterren, vol van straling in de hoge hemelen. Wie kan uw afgelegen plaatsen in ogenschouw
nemen? Wie kan uw grote, stoffelijke majesteit zien? O welk een glorie is uw deel, geworpen in de
hoge hemelen! Daarheen, ver weg, zwerven de zielen van mijn voorvaderen, vol van lof en gebed.
Maak mij helemaal rein, O Gij Om, opdat ik mag opstijgen.
10. Zend Uw Kroon voort, O Eolin, Schepper van alle bewegende dingen. O Gij Onbegrijpelijke en
vol heerlijkheid! Maak mij onbewust van alle stoffelijke dingen, en vervul mij met Uw voortgaan
tot in eeuwigheid.
11. Maak dat ik niet achteruit kijk noch naar mijzelf, maar U aanschouw, O Jehovih, en Uw Heren
en Uw Goden,sterk in majesteit en geest, hoog zwevend, tot in eeuwigheid! Amen!
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afb.79 Ceremoniën in de Zonnegraad
A: de Meester. B: de kandidaat. C: eerste poort. D: tweede poort. F: derde poort. G: vierde
offerande. I: eed van trouw. J: plaats van de dood, voorgesteld door beenderen en schedel. K:
doodkist. L: proeve van geestkracht om pijn te overwinnen. M: onderwerping om het lichaam met
een lans te laten doorsteken. N: getuigenis dat de kandidaat alle stoffelijke martelingen ongedeerd
kon doorstaan. Dit is de innerlijke cirkel. Het uitwendige of het lichaam van de halvemaan
verbeeldt de juwelen en plaatsen van de Goden en Heren van de hemel en hun sterfelijke
afgezanten, tezamen met de gereedschappen, werktuigen en de aard van nijverheid die aan elkeen
was toegewezen. Deze vormden het publiek tijdens de ceremoniën, terwijl de werkers in de
innerlijke cirkel waren opgesteld.
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Chine. Zerl.
interpretatie.
1. Meester: Wie bent u, en wat zijn uw bezigheden?
2. Kandidaat: Een wever van stoffen (of welk soort werk hij ook verricht) en liefhebber van
wijsheid. Ik ben gekomen om de wijsheid van de Goden en Heren van de hemel te leren kennen.
3. Voor uw werk wordt u geëerd door de Goden en Heren van de hemel. Maar voordat u kunt
vernemen over de hemel zult u beproefd worden over de stoffelijke delen. Welke zijn de elementen?
4. Aarde, lucht en de ether boven de lucht.
5. Wat is de mens en zijn bestemming?
6. Geboren uit de aarde, aards; bevrijd van de aarde zijn innerlijk deel, de ziel, verheft zich en
woont in de ziel der dingen.
7. Wat, zal een gestorven mens leven?
8. Ja en hij verheugt zich dat hij zo leeft. Ik heb de zielen van naar de aarde teruggekeerde mensen
gadegeslagen, opnieuw bekleed met stoffelijke substantie, en ik sprak met hen van aangezicht tot
aangezicht in aanwezigheid van getuigen.
9. Dan bent u dus niet bang om te sterven?
10. Ik ben in de hoede van Hong-she, de Zaligmaker van de mensen.
11. Wie was Hong-she?
12. De eniggeboren Zoon van de Ongeziene. Hij was de vleesgeworden en geestelijke Zoon van het
Al Licht van hemel en aarde, geboren uit de Maagd Mi, die neerdaalde van de afgelegen ster
Tristya.
13. Met welk doel kwam hij? En waarheen is hij gegaan?
14. Hij werd geschapen door de Grote Eolin, de Schepper van alle dingen, om de leiding te nemen
over deze stoffelijke wereld, die van hem is, om voor eeuwig te behouden. Hij verblijft nog steeds
in de geest op deze stoffelijke wereld.
15. Waar en wanneer leefde hij?
16. In de oude tijden leefde hij in het verre oosten.
17. Waaruit bestond zijn werk?
18. Goed te doen. In hem was geen kwaad; hij was de Al Eerste die de macht van de geest over het
stoffelijke deel leerde. Allen die vertrouwen hebben in hem, kunnen ook wonderen verrichten, noch
zullen zulke personen ooit sterven.
19. Wat gebeurde er met hem?
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20. Eerst werd hij op het wiel van Eolin gebonden, maar de hemelse geesten maakten hem los.
Daarna werden zijn handen met zwaarden doorstoken, maar er was geen wond. Vervolgens werd hij
op een offeraltaar gebonden en verbrand, maar zijn stoffelijke delen wilden niet verteerd worden, en
hij wandelde ongedeerd weg. Daarop werd er een zwaard door zijn lichaam gestoken, maar het
veroorzaakte geen wond en gaf geen pijn. Toen werd hij in een doodkist gelegd en begraven, maar
na drie dagen stond hij op uit het graf en ging verder met prediken.
21. Wat gebeurde er tenslotte met hem?
22. Hij woont nog altijd op de stoffelijke aarde, en neemt nu en dan een stoffelijk lichaam aan en
vertoont zichzelf, hij en zijn moeder Mi ook.
23. Wat predikte hij?
24. Goed te doen voor anderen, geen man, vrouw of kind te schaden en alleen tot de Grote Eolin te
bidden; de zieken te genezen met heilige woorden en door bewegingen van de hand. Om deze
heilige woorden en tekenen te leren kennen ben ik naar deze heilige tempel gekomen.
25. Voordat dergelijke tekenen en woorden u kunnen worden toevertrouwd, zult u beproefd worden
op uw God en Zaligmaker, opdat uw geloof geopenbaard wordt. Weet dan dat, ofschoon u
geblinddoekt bent en niets ziet, u toch omringd bent door de Goden en Heren van hemel en aarde,
en door een zeer heilige en machtig sterfelijke priester. Indien u geloof hebt in uw eigen woorden en
de Zoon van de Zon dus kent, hebt u weinig te vrezen. Volg dus uw begeleiders naar de
offerplaatsen, opdat wij getuigen kunnen dat u heilig bent. Denk er ook aan dat alle mensen
beproefd moeten worden, hetzij in de stoffelijke wereld of in de volgende; zonder dit is er geen
verrijzenis voor hen.
26. Ik vertrouw op U, O mijn Zaligmaker Hong-she. Laat de begeleiders mij voort leiden.
(vervolgens wordt de kandidaat meegenomen en vastgebonden op het altaar H, naakt, en onder hem
wordt een vuur aangestoken, en hij steekt zijn rechterarm omlaag in de vlammen totdat is
aangetoond dat hij macht over het vuur heeft en niet zal verbranden. 21)
27. Meester: Krachtens mijn macht die van Hong-she ontvangen is, de Zoon van het Al Licht,
Heiland van de mensen, spreek ik E'gau uit (d.w.z. hij is Gau). Maak hem los, O Heren van de
Hemelse Scharen. Zoals de Allerheiligste Zaligmaker van de mensen het stoffelijk deel doordringt,
zo zal het stoffelijk deel gescheiden worden.
28. Kandidaat: Op U, O mijn Heiland, God van deze stoffelijke wereld, stel ik mijn vertrouwen.
Leid mij voort, O u van de stoffelijke aarde, en beproef mijn ziel. (vervolgens wordt hij naar So-an
gebracht, en daar wordt een scherp lemmet door zijn hand gestoken en teruggetrokken en, indien
aangetoond, is er geen verwonding of bloed).
29. M: Door Uw Licht, Hong-she, neergedaald in Fo'e'tse, de engelboodschapper van de stoffelijke
wereld, dit is mijn broeder van Chine en het legioen van Zerl. Maar een nog grotere gave hebt U
voor hem. Leid hem voort, O u Heren van de stoffelijke wereld, en steek een zwaard door zijn
lichaam.
30. K: Ga voort, O Heren van de stoffelijke wereld, u weet niet van welke aard de geest is. Vergeef
hen, O Almachtige, Hongshe, Zoon van Eolin, Schepper van de werelden. Dit is Uw lichaam, dit is
Uw bloed. Laat hen ervan eten en drinken, in gedachtenis aan U. Uw hand zal verlossen; mijn ziel
zal nimmer sterven! (dan wordt er een zwaard door het lichaam gestoken en teruggetrokken, maar
er is geen verwonding of bloed).
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31. K: Indachtig aan Hem doe ik deze dingen. Aanschouw de kracht van het geloof. Door geloof
schiep de Al Schepper.
32. M: Op uw woorden zult u beproefd worden, O Heren van de stoffelijke wereld, breng hem zand
en water en een sluier. Op zijn gebod zal er een roos temidden van ons bloeien.
33. K: O Hong-she, enige eerstgeboren Zoon van Du'e Mi, Moeder van Eolin, Echtgenote van het
Al Licht, nakomeling van de Schepper der werelden, geef mij van Uw kracht voor de zegeningen
van de stoffelijke wereld. (er worden zand, water en een sluier bij hem gebracht, en hij bedekt het
zand en water met de sluier en herhaalt aldus:)
34. K: Zoals Gau uit het niets ontsprong en zegevierend op de stoffelijke wereld stond, zo komt u
voort, de vezel uit stoffelijke delen, en bekleedt de geestroos die mijn ogen aanschouwen.
(vervolgens wordt de roos of worden de rozen gezien, vers gegroeid uit het zand en water. 22)
35. M: Op deze dag kroon ik u, mijn broeder tot He'den'loo (Magiër), door de Zaligmaker op de
stoffelijke aarde gemachtigd om op heilig land en water te wonen! (de kandidaat neemt vervolgens
iets van het water en het zand en besprenkelt de begeleiders)
36. K: Dit is Mijn Bloed en Mijn Lichaam, zegt Hong-she, de Al Bezieler. Neem ervan in mijn
naam.
37. De Heren (tezamen): Aanschouw het Es dat heerst over Corpor. Wees machtig van wil, O
kinderen van de mensen. Wees wijs in wil, O kinderen van de mensen. Wees volkomen waarheid in
wil, O kinderen van de mensen. Wees geheel voor goede werken, O kinderen van de mensen. Leer
van Es, de ongeziene wereld, met al uw beste gedachten en verstandig begrijpen, O kinderen van de
mensen.
38. De Heren geleiden hem naar het middelste vertrek, waar hij de eed aflegt.
39. K: Ik heb gezworen tot het celibaat, want hij die een kind verwekt wordt in de geest gebonden,
na de dood, aan zijn eigen nakomeling.
40. De Es-wereld houd ik geheel en al in gedachten. De stoffelijke wereld zal ik van nu aan tot in
eeuwigheid vergeten.
41. Alle ijdele woorden laat ik varen; alle nutteloos lachen laat ik varen; alle liefde voor stoffelijke
dingen laat ik met afschuw varen.
42. M: Hoe staat het met Es, het grote Onzichtbare?
43. K: Twee hemelen zijn er; de een rust op de stoffelijke aarde; de ander bevindt zich hoog in het
firmament.
44. Tussen de twee ligt de Chinvat brug, waar Hong-she de Zaligmaker van de mensen zich bevindt.
Door Zijn liefde kunnen de kinderen van de mensen voorbijgaan; door Zijn vervloeking moeten zij
naar de lagere hemel terugkeren tot ze gereinigd zijn van alle stoffelijke gedachten.
45. Door de luid klinkende bazuin van Fo'e'tses, de Hoofdman van de Hemelse Scharen, kent de
Zoon van het Al Licht de geheimen van de zielen van de mensen.
46. De Goden (engelen), die bij de vier poorten geplaatst zijn, komen nu naar voren en groeten. Dan
komen de Heren (engelen) van de buitenste scharen, met de werktuigen, en tezamen zingen zij de
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Grote He'jo'is toe.
47. M: Voor welk doel is deze doodkist?
48. K: Opdat ik gekist en begraven zal worden in de stoffelijke aarde.
49. M: Laat de heren van de aarde hem begraven in de naam van Anra'mainyus (of Ugh'sa), de
geheel stoffelijke aarde.
50. Dan wordt de kandidaat gekist en begraven, en er wordt een wacht geplaatst rond het graf,
waarover een sluier geworpen wordt, en in de duisternis graven de engelen hem op en laten hem
vrij. Daarop worden hem de versierselen en uitrusting geschonken, alsmede de tekenen en heilige
woorden, welke niet gegeven kunnen worden buiten de Zonnegraad van de Faithists. Noch kunnen
de uitrusting en werktuigen van de Heren en Goden van de buitenste kring onthuld worden, behalve
aan degenen die naar behoren zijn voorbereid door vasten en gebed, en door de kennis van de
bewegingen en posities van de stoffelijke werelden. Jehovih zegt: Slechts aan de wijzen, de reinen
en de rechtvaardigen openbaar Ik de mysteriën van Mijn koninkrijken.

afb. 80 Tablet van Kii
Dit tablet en de ceremoniën behoren tot Perzië, Arabië en Heleste, Griekenland en Troje, en tot de
Algonquinstammen.
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De tijd: vanaf 5200 Jaar voor Kosmon.
Vertolkt, luidt het als volgt:

Kii
1. Meester: Wat ziet u?
2. Kandidaat: De wereld ligt voor mij. Ja, de uitgestrekte aarde en al haar rijkdommen. De levende
dingen er op, en in de wateren, en elk ademend ding, en parels en diamanten, en goud en zilver; en
bij mijn hand de roos en de lelie, verfraaid door de Hand van Elohim.
3. M: Ziet u niets anders?
4. K: Ja Meester, het gewelf van het hemelse firmament. In het midden daarvan het licht, de
brandende zon, de voortstuwer van de plantaardige wereld; de heerlijkheid van de dag, en de maker
van het licht.
5. Aan alle kanten, in het gewelf van het firmament, de talloze sterren die zeggen: Vergeet, O mens,
in de glorie van onze grootheid niet Hem wiens vinger het firmament oprichtte!
6. M: Wat aanschouwt u verder nog?
7. K: De maan, die haar afmeting en plaats verandert overeenkomstig de behoeften van de
stervelingen.
8. M: Is dat alles?
9. K: Nee Meester, aan iedere kant aanschouw ik een hand; de ene wijst omhoog en de andere gaat
omlaag.
10. De ene kant van de wereld is helemaal licht en de andere kant helemaal zwart, en de hand die
omhoog wijst bevindt zich aan de lichte kant, en de hand die omlaag wijst is aan de duistere kant.
Hier ligt het penseel dat schreef, en de heilige Gau, en boven hen het symbool van de brandende
kaarsen van de Ouden. Boven hen aanschouw ik de ark van de profetie.
11. M: Waarom stopt u met spreken? Wat ziet u?
12. K: Helaas, O Meester, boven de wereld zie ik een boosaardige voet, zwart en bekleed met
slangen.
13. Boven de tweelingzwaarden, gekruist, staat de heilige naam, Elohim.
14. M: Wat ziet u in het midden van het tablet, zwart en alsof er een net omheen geweven is?
15. K: Een nieuwe stoffelijke wereld, rijk aan groeiende dingen; ontsprongen uit de oppervlakte
daarvan hangen de gewijde tekens van heilige Heren en Goden, aangesteld door de allerhoogste
Elohim, onderricht en wakend over de morgen en de avond van de eerste dagen.
16. Hier roept de bazuin naar de lage aarde, en naar de geesten van stervelingen die nu gestorven
zijn, om tevoorschijn te komen, en leraren te inspireren tot alle nuttige werken, voor de nieuwe
wereld daarboven.
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17. Stof die geweven werd in het hemelse firmament daalt omlaag naar het kind a'su. Dorstend naar
een koninkrijk in de lagere hemelen staat Baugh-ghan-ghad, de tiran van de nieuwgeboren geesten
in de lagere hemelen, de nieuwe aarde gadeslaand.
18. Zijn tablet is een doodkist, gevuld met slangentongen. In zijn voetspoor miljoenen doden die
zijn naam zingen, om hem te laten zegevieren over Elohim, kruipend, hem in de hoge hemel
vervloekend.
19. De piramiden, de tempels van de oude verlossers; en het overvloeiende heilige bekken, en de
ontstoken Nu'ba, kandelaar van de heilige offerande, en de zwarte klauw, de Anra'mainyus (de
duivel), ze zijn neergeworpen en verdwenen. Ja, op de aarde daarbeneden is nog een God gestorven.
Maar hoog aan het firmament schijnen de zeven heilige sterren nog steeds, en de zinnebeelden die
door de Grote Geest gegraveerd zijn.
20. M: Wat zijn de werktuigen van de mens die uit een vrouw geboren is? Hoe staat het met de
Goden en engelen naast Elohim?
21. K: Helaas, O Meester, dat weet ik niet.
22. Mijn vriend, aangezien u geleerd in Gau bent, hoe komt u er bij om de tekenen en ceremoniën
van de Ouden te leren?
23. Opdat ik mij met andere mensen kan verenigen, en zo een grotere kracht kan worden om goed te
doen aan de stervelingen.
24. U bent verstandig. Begeef u nu naar mijn betreffende beambten voor verder onderzoek en,
indien u bekwaam bent, komt u bij mij terug en zal ik u geleiden naar de kamer van Ophra'or'jhi, en
u daar inwijden volgens de rite van de Ouden.
(tekenen en wachtwoorden en de mystieke ceremonie worden aan publicatie onttrokken)
(voor het lezen van het hele tablet wordt verwezen naar de geopenbaarde tabletten)
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afb.81 Port-Pan Algonquin
Het heilige volk, de I'hins of Heuvelbouwers

Port-Pan Algonquin
Dit leest als volgt:
1. Welke kant uit, mens?
2. Naar de boom der kennis.
3. Daar ga ik ook heen.
4. Waar is dan uw schat?
5. Ik breng deze kan en pot mee, een tamme geit en de schedel van een gestorven mens. Meer bezit
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ik niet.
6. Seffas buigt zich ten gunste van u. Hebt u een of ander levend schepsel gedood?
7. Nee, Ong'a'pa, maar wonend in een heuvel, hoog gebouwd en steil, heb ik mijn nachten
doorgebracht in vrede, en niets gedood.
8. Hebt u de Hagaw'sa (het hoofd afgeplat) vanaf de kindsheid?
9. Op mijn borst bevindt zich enkel het gegraveerde en meest geëerde teken van alles dat ik heb.
Toen ik een kind was werd mijn hoofd aldus afgeplakt, om het verstand beneden de profetische blik
te oefenen. Ik heb de Es-wereld en de engelen van de doden gezien.
10. Houd uw hand op, en toon mij ook het bladteken van Egoquim. Vervolgens de brandende vlam
van het offer en de monsterlijke slangen die u liever wilde voeden dan vernietigen?
11. Om de heilige symbolen in Corpor te graveren werd ik goed opgeleid. Aanschouw hoe ik
schrijf. (vervolgens toont hij zijn bekwaamheid).
12. Uw bedrevenheid is uitstekend. Begeef u naar de zuidwestelijke hoek, en in de ark van de
zwarte hand zult u een tovermiddel voor giftige slangen aantreffen. Breng het hier.
13. Helaas, O Onga, vraag elke dienst van mij behalve het omgaan met tovenarij tegen wat dan ook.
14. Hoe slapen uw vader en uw moeder, en uw vrouw en uw zoons en dochters?
15. Op de heuvels en in de heuvels, O Onga. Allemaal zijn we verborgen voor de verslindende hisssa (slang). en baugh en mieuh (leeuwen en tijgers).
16. Hoe was het bij uw voorvaders en voormoeders?
17. In de heuvels en op de heuvels, O Onga. Gedurende duizend generaties doodden mijn
voorouders geen enkel levend schepsel dat Egoquim geschapen had.
18. Wat is het bouwwerk daarginds in het noordoosten?
19. De tempel van Egoquim.
20. Wat betekent het?
21. Het is het heilige huis van Dan. (Faithists)
22. Wat zijn de tekenen?
23. De hand van het Al Licht onderwijst de stervelingen om altijd omhoog te reiken; de beker: opdat
het hele firmament vervuld wordt door de tegenwoordigheid van Egoquim.
24. Wat is het teken van een halve hond, of half paard, en een menselijk hoofd?
25. Dat de mens op zijn best uit twee wezens bestaat, een dier en een geest.
26. Wat is het teken van de zwarte hand en zwarte onk, het dodende werktuig?
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27. De sterveling die de wolf en de slang doodt, heeft een zware tijd in de hemel.
28. Wat is die moeilijke tijd voor de dodende mens in de hemel?
29. In het hemelse firmament wordt hij gekweld; de geesten van de verslagenen komen op hem. Hij
vindt geen rust. Met zijn zwarte hand van de dood opgeheven schreeuwt hij het uit.
30. Wat is het teken van Oke-un (tent) en het teken van de zwarte kop van de Ghi-ee (adelaar) en de
zwarte muil met de zwarte uitstekende tong?
31. Dat de hele aarde door de mens onderworpen moet worden. Ook de zwartheid (laster) die uit de
mond van de mens uitgaat moet onderworpen worden.
32. Wat zijn de tekenen van het oor, de triangel en het vierkant, de slechte kwartieren, de wig en de
koperen vaten?
33. Helaas, O Onga, dat weet ik niet.
34. Hoe luiden de tekenen van de bazuin, de windas, de hakbijl en het vuuraltaar?
35. Helaas, O Onga, ik weet het niet.
36. Hoe luiden de tekenen van de Az-aj (draagbaar) en de mand?
37. Helaas, O Onga, dat weet ik niet.
38. Hoe luidt het teken van de mens die de Orugh (de trap) bestijgt, en van de lamp en de bomen en
de zwarte vis?
39. In het begin was er een ei, en toen een vis, en toen bomen en vervolgens de mens, en hij zag het
licht en de zon. Daarna kwam er wijsheid en leerde hij over Egoquim, altijd door.
40. U bent wijs, en krachtens mijn macht, wijsheid en liefde, kroon ik u nu tot broeder van de
Hoanga (profeten). Vrede zij met u, Amen!
41. Hij die u al de andere tekenen leerde, zal u er nu drie leren die u niet kent. Daarna zal de Oi u de
tekenen van Chaigi verlenen (woorden van betovering), zodat u wanneer u in afgelegen landen reist,
als een broeder ontvangen zult worden.
(tekenen en wachtwoorden onttrokken aan publicatie).
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afb. 82 Anubis (oud Egyptisch ).

Anubis
De spookkamer
Ondervraging in het voorvertrek weggelaten. Tweede deel in de donkere kamer, te weten:
1. Mars (alias de Dood): Wat is dit voor lawaai en verwarring? Wie komt daar ons toevluchtsoord
van rust verstoren?
2. Jupiter (alias Aises, een aanvoerder): Luister! Ik hoorde een stem! Het is waar, het spookt op deze
plaats! Zeg eens, geest of engel, spreek! Wie bent u?
3. Mars: Ik ben de Dood! Ieder die hier binnenkomt moet sterven! Bent u bereid?
4. Mercurius (alias Saug, zwaar): Luister! Wat een vreselijke woorden!
5. M.: Stilte!
6. J.: Helaas, O Dood, spaar ons! Beveel ons wat u wilt, maar dood ons niet.
7. M.: Goddeloze stervelingen, weet u dat deze plaats gewijd is aan de geesten der doden? Ieder die
hier binnenkomt moet sterven!
8. Mer.: Wij smeken u, O Dood! Is er geen uitstel?
9. M.: Boven uw hoofden houd ik het tweesnijdend zwaard. Vrees, en sidder wanneer ik gebied.
10. J.: Helaas, O Dood, wij en alle stervelingen vrezen u. Wat moeten we doen?
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11. M.: Er is nog uitstel mogelijk. Zet u aan mijn voeten als teken van uw onderwerping aan een
hogere macht dan de stervelingen. (de kandidaten gaan zitten). Wacht hier totdat ik mijn mede-God,
Leven, heb geroepen. U zult uw vonnis vernemen! Wees gegroet, O Leven! Hierheen, hierheen!
Sterfelijke indringers hebben onze heilige kamer ontwijd! Kom en reken met hen af. Opdat ik hun
zielen kan ontvangen!
12. De Zon (alias Dan, een licht): Gegroet, O Dood! Ik kom! Machtig bent u, O Dood! Ware het
niet om u dan zouden de stervelingen zichzelf als Goden beschouwen. Breng mij, broeder, bij hen.
(M. begeleidt Z. naar een ander gedeelte van de kamer). Z.: Stervelingen, met welk doel bent u
hier? Spreek tot mij, ik ben het Leven.
13. Heb medelijden met ons, O Leven! Wij zijn vrienden van de geesten der doden. Wij zijn hier
gekomen om onszelf te verenigen in een algemene broederschap, speciaal om ons te verbeteren in
de omgang met geesten. Heb genade met ons en wij zullen trouw en waarachtig zijn.
14. Z.: Op één voorwaarde slechts kan ik u uit de hand van de Dood redden. Ik heb hier een
weegschaal waarop ik de stervelingen weeg, en op uw woorden zult u gewogen worden, want alle
woorden openbaren de innerlijke geest. Indien u dus de woorden die ik uitspreek herhaalt, zult u
leven. Maar als u ze niet zodanig uitspreekt, zult u aan de Dood worden overgeleverd. Noch zal ik
iets anders uitspreken opdat alle goede en oprechte mensen mijn woorden na mij kunnen uitspreken.
15. J.: Spreek, O Leven! Wij zullen het na u herhalen.
16. Mer.: We zullen het na u herhalen.
17. Venus (alias due'ji): Wij zullen uw woorden uitspreken!
18. Ceres (alias hyastra): Spreek, O Leven, uw woorden zullen onze woorden zijn. (veel van de
sterren herhalen de uitdrukkingen op dezelfde manier: de kandidaten zijn tevoren naar een of andere
ster genoemd).
19. Z.: Mijn vrienden, zeg uw eigen namen op en daarna deze woorden (de kandidaten zeggen hun
naam): Uit eigen vrije wil, in aanwezigheid van deze geesten en stervelingen, verbind ik mij dat ik
voor altijd bewaak en nimmer openbaar enige van de geheimen of mysteriën die ik in deze kamer
zal ontvangen. Dat ik als mijn broeders zal aanvaarden allen die hier aanwezig zijn, en allen die
voorheen zijn ingewijd, of hierna ingewijd zullen worden, zo volledig en totaal alsof ze van mijn
eigen vlees en bloed waren. Dat ik vanaf dit ogenblik geen lasterlijk woord zal uiten tegen hen, mijn
broeders, noch tegen welke man, vrouw of welk kind dan ook behorend tot hen of afhankelijk
zijnde van hen. Dat ik hun eer en deugd en liefde zo heilig zal beschermen als ware het mijn eigen
moeder. Dat ik vanaf dit ogenblik mijzelf zal verbinden aan een of andere nuttige bezigheid en met
het teveel van mijn loon zal bijdragen aan de ondersteuning en hulp voor de broeders die zonder
hulp of in nood zijn. Behoed mij dus, U die schept en heerst over alles. Maak mij standvastig om
dit, mijn plechtig verbond, te bewaren; en ik bind mijzelf aan een niet geringere straf dan het
verbeuren van elke geestelijke tegenwoordigheid in zowel deze wereld als de volgende en de
kameraadschap van alle mensen, indien ik zou falen om dit, mijn heilig verbond, te bewaren. Op de
Pilaren van het kasteel zweer ik, en op de Zon, en op Uz (Osiris), en op het Heilige Wiel, en op de
Hoek van Gau, Ja, op Elohim!
20. Z.: Mijn vrienden, u bent gewogen en de weegschaal slaat door in uw voordeel. U zult leven.
Wat verlangt u nog meer!
21. Allen: Licht! (tot dusver geschiedde de ceremonie in het donker).
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22. Z.: Laat mijn dienaren licht maken. (de dienaren lopen in het rond, maar maken geen licht).
23. Eerste Dienaar: Helaas, O Meester, wij kunnen geen licht maken; de olie wil niet branden; de
lampen zijn koud.
24. Z.: Wat moeten we doen, in deze moeilijke omstandigheid?
25. Tweede Dienaar: Helaas, O Meester, we weten het niet.
26. Z.: Laat dit een les zijn voor geesten en stervelingen, want zoals ik nu doe, zo handelt u ook bij
alle grote beproevingen. (Terzijde): Hierheen, O broeder God! Hierheen, O mijn broeder!
27. M.: Hier, O Leven! Hier, O Leven, kom ik! (loopt naar een andere hoek).
28. Z.: Mijn begeleiders kunnen geen licht maken. De olie wil niet branden. De lampen zijn koud.
Wat moet er gebeuren?
29. M.: Laat ons Hem smeken die groter is dan leven en dood!
30. Z.: Dat is goed.
31. M. en Z. (tezamen): O U, Almachtige en Eeuwige Schepper van Leven, en Meester van de
Dood, geef ons licht! Geef ons licht, O Vader!
32. Z.: Laat mijn dienaren het nogmaals proberen. (nu maken de dienaren licht; de kandidaten zien
hun vreemde kleding die hen in het duister werd aangedaan).
33. M.: Zie, O stervelingen, door het hemelse licht is de mens gestegen boven de beesten in het veld
en het gevogelte in de lucht. Maar wat het licht van Uz (Osiris) betreft, zou het met uw hoofden net
zo gegaan zijn als met uw hoeden. (met zijn zwaard slaat hij de hoofdbedekking eraf). Wees niet
meer als de beesten, maar als mannen en vrouwen. Als blijk van uw trouw aan het verbond drinkt u
van dit levensnectar. (omdat zij voor de dood gespaard waren). (Vervolgens gaat de beker van de
een naar de ander en allen drinken eruit. Bij de Algonquinstammen in Amerika gold dezelfde
ceremonie, behalve dat er een pijp gerookt werd in plaats van de dronk, en tot op vandaag wordt dit
door hen beoefend als een gelofte van vrede en broederschap).
34. Z.: (geeft het gepaste teken, hetgeen wordt onttrokken aan publicatie, en neemt een van de
kandidaten bij de hand): Sta op, O mijn broeder van de Spookkamer, ik groet u in de naam van...,
(onttrokken aan publicatie).
35. M.: Zoals u nu verhoogd bent op de aarde, zo zult u verhoogd worden in de hemel, maar, er
wordt op gewezen door de geesten van de tweede hemelen, dat daar een weegschaal is om de
geesten van stervelingen te wegen die kort daarvoor gestorven zijn. En hij die presideert over de
weegschaal in de hemel werd genoemd... (wee mij, hoe zal ik zijn naam zeggen?). Laat hem die u
hierheen geleidde, mij antwoorden: Wie is de God van de hemelse weegschaal?
36. Vierde Dienaar: Daar kan ik niet zo op antwoorden.
37. Z.: Weet u het?
38. Vierde Dienaar: Ik ben verstandig.
39. Z.: Wat wilt u?
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40. Vierde Dienaar: (onttrokken aan publicatie) (En wanneer Anubis verschijnt, zegt de Meester):
Alle woorden ontspringen aan de volheid van de innerlijke geest. Wees nauwkeurig in het naleven
van uw verbond en voorzichtig met uw woorden jegens alle mensen, want zoals u hier op uw
woorden gewogen werd, zo zult u in deze wereld en de volgende gewogen worden. (De z. en m.
verlenen nu de wachtwoorden en tekenen, hier onttrokken aan publicatie).
41. M.: Aldus eindigt uw inwijding, en moge het kruis in het Wiel van de Grote Geest het
middelpunt van uw handelen zijn, en de kern van uw houding jegens alle mensen. Amen!
(Allen antwoorden: Amen!)
42. Eerste Ingewijde: Wel, dit is precies de broederschap die wij wensten!
43. Tweede Ingewijde: Precies hetgeen we wilden bereiken!
44. Derde Ingewijde: En beter geschied dan dat wij het hadden kunnen doen!
45. Z.: Denk dan aan deze les: Dat bij alle goede werken die tot broederschap geneigd zijn, speciaal
datgene wat tot geestelijke gemeenschap neigt, de stervelingen altijd geholpen en geleid worden
door wijze geesten met edele motieven. (manier van beëindigen onttrokken aan publicatie uit
respect voor de bestaande genootschappen).

afb. 83 Bijbel van de Heuvelbouwers. (lees van links naar rechts, bovenaan te beginnen.)
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Agoquim
(alias Egoquim. uitg. )
1. Agoquim zei: Dit zijn Mijn indelingen voor de twaalf feesten van de Goden van de hemel. Vieren
jullie ze in Mijn naam, want ze zijn mijn erfgoed, geschonken om de wijsheid van de mensen te
verrijken.
2. Alle werk behoort Mij toe, zegt Agoquim. Door mijn hand beweegt alles dat bestaat.
3. De aarde is Mijn voetenbank, en Ik heb haar aangepast naar het noorden en zuiden, oosten en
westen.
4. Drie dingen maakte Ik: lucht, aarde en water. De hoek met drie zijden maakte Ik als herinnering
daaraan. Drie dingen schonk Ik aan de mens: het aardse lichaam, hetwelk donker is, en niemand kan
er doorheen zien; de geest die voortleeft nadat het aardse lichaam dood is; het derde deel dat Ik de
mens gaf is de ziel, die hem met Mij verenigt.
5. De zon schiep Ik, en Ik plaatste haar hoog in het firmament opdat Ik van verre zou kunnen zien
en Mijn aardgeboren kinderen aanschouwen. En de meren en bossen en rivieren, en de grotten in de
aarde maakte Ik voor de mens.
6. Al wat Ik gemaakt heb is goed, en rond of vierkant, al naar gelang de plaats waar Ik het voor
maakte.
7. Maar in de heel vroege dagen van de wereld leidde het ongeduld van de mensen hen ertoe niet
Mij en Mijn goede werken te ontwaren, en zij begonnen Mijn werk te doen. Zo kwam het kwaad in
de wereld; maar Ik scheidde het kwade van het goede. In de vier hoeken van de wereld scheidde Ik
ze. Aan het kwade gaf Ik alles waar kou en honger is; waar zij de kwaadaardig dodende boog en de
vuurstenen werpspies hebben uitgedacht, om Mijn levende schepselen te doden.
8. Mijn rechtschapenen zullen in heuvels van aarde, steen en hout wonen, waar de Ugha (slang en
tijger en alle andere kwaadaardig verslindende dieren) hen niet kunnen overvallen.
9. Maar voor het licht van Mijn engelen die komen en bij Mijn volk blijven, zullen jullie zorgen
voor de hoogadoah 23), het goed bedekte huis, en het zal slechts één ingang hebben, en daar zullen
lappen in gezet worden, zodat wanneer Mijn uitverkorenen binnen zijn, alles donker zal zijn opdat
Mijn engelen hen kunnen onderwijzen.
10. Maar de woning van de Hoonshawassie (de profeet) zal één Ongji (venster) hebben.
11. En hij zal een Mukagawin hebben, het ware teken van de armoede, en het zal zijn juweel 24)
zijn, gemaakt van koper en goud. Want wie Ik geschapen heb om in armoede te leven in deze
wereld, zal Ik verheffen in de hemel. Alleen de armen heb Ik tot Mijn profeten gemaakt.
12. Mijn engelen zullen de wacht houden over de heuvels tegen de boosaardig naderende Ugha en
zij zullen Mijn slapende kinderen wekken, en zij zullen niets te lijden hebben.
13. Agoquim zei: Voor de geesten van de goede mensen heb Ik voor boten gezorgd om in naar de
hemel te stijgen, en Mijn engelen zullen hen vergezellen naar een plaats van licht en rust.
14. Agoquim zei: De priesters heb Ik het gezag gegeven om Mijn tekenen en symbolen te maken, en
ze te schenken aan Mijn rechtschapen kinderen.
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afb. 84 Tablet van Baugh-ghan-ghad

Baugh - Ghan - Ghad
(alias Baugh-gan-ghad) 25)
1. Baugh-gan-ghad zei: Ik trek voort. Allen die mij volgen, behoren mij toe. Alleen door de wil
wordt iets volbracht. Hetgeen ik verlang, doe ik. Zonder mij wordt niets gedaan. Mijn naam luidt
MACHT.
2. B-g-g. zei: Vrees betekent mislukking. Ik ben zonder vrees. Ik ben de Al Es, tot één lichaam
verenigd op de lage aarde, zonder vrees. (De Al Es geeft weg, en kent geen vrees. Daarom schiep
hij de schepping. Als een leeuw gaat hij voort. De zon is onder zijn voeten; zo ook de uitgestrekte
aarde. Al wat leeft of dood is (onbezielde voorwerpen), vlucht voor zijn adem. Zelfs de Dood komt
en gaat op zijn bevel).
3. B-g-g. zei: Ga heen, mijn zoons en dochters, vermenigvuldigt u, vrees niets. Voorzover u deze
dingen doet, zo zal ik u verhogen. Voorzover u deze dingen niet doet, zal ik u binden en tot slaaf
maken.
4. B-g-g. zei: Denk niet dat ik een zwak man of een lafaard kies om koning te worden. Ik kies
slechts de dappere, die niet vreest. Denk niet dat ik de zwakken verhoog in de hemel en hen tot
Goden over de stervelingen aanstel. Ik kies de mensendoder en de handel in de dood. (In dit deel
van de dienst lopen de kandidaten voor de inwijding tot voor de troon).
5. B-g-g.: Wie trotseert daar mijn macht? Omlaag op uw buiken en kruip als de slangen voor mijn
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troon! Omlaag, en spreek! Ik beveel het!
6. Eerste kandidaat: Bij Rux zweer ik! Ik zal niet kruipen.
7. Tweede k.: Op hem die boven de Zon staat, ik zal niet kruipen.
8. Derde k.: Ik evenmin, ofschoon u mijn bloed drinkt. (soortgelijke uitroepen van de andere
kandidaten).
9. B-g-g.: Dan moet ik van mijn troon van schedels afdalen om de zetel op een volgende rij te
verhogen. Breng mijn strijdbijl hier ( tot een dienaar). (De bijl is gebracht, en de Meester, gehuld in
een leeuwenhuid rond het hoofd gewikkeld, daalt van de troon omlaag, grijpt de strijdbijl en valt op
de kandidaten aan, die tevoren getraind zijn. Tijdens de ceremoniën worden sommige kandidaten op
slag gedood, in het algemeen niet opzettelijk. Er onder is een kelder, en daarover zijn planken
gelegd om te struikelen. De Meester weet dit en heeft het voordeel (de kandidaten weten het niet.
De strijd in bedrevenheid duurt ongeveer een uur, waarin de kandidaten meestal naar beneden
gegooid worden).
10. B-g-g,: Ha'oot! Ha'oot! Ik vocht met Ghads. Met Ghads ben ik koning en broeder! Kom
tevoorschijn, gevallen vijanden, en leef zegevierend! Met broeders als dezen wil ik voortgaan en
schedels verzamelen om een volgende tempel te bouwen. (De dienaren helpen allen die nog in leven
zijn uit de kelder, en als zij gezond en sterk zijn worden zij gespaard, maar als ze lichamelijk
verminkt zijn worden zij gedood met de strijdbijl. Van allen die er zodoende niet in geslaagd zijn de
eerste graad te behalen, worden de schedels afgekrabd en toegevoegd aan de troon of rechterstoel.
Tijdens de ceremoniën en samen met de kandidaten zijn er twee of meer die tevoren werden
ingewijd, en zij worden natuurlijk gespaard).
11. Eerste k.: Aan U en niemand anders zweer ik voor eeuwig. U behoort voor altijd de
schedelplaats toe (Ug'sa'sa) (Golgotha).
12. B-g-g.: Weet dan, gij Iod'a (Goden), dat ik ben neergedaald uit Baugh-ghan-ghad, de Al Geest
van Licht en Kracht. Door hem vleesgeworden in Mi, de maagd van de stoffelijke aarde, wordt mijn
bloed gevoed door de zielen der mensen. In de dagen voor de watervloed bouwde mijn voorvader
een tempel van honderd goo'en in het vierkant 26), van schedels bouwde hij hem, en vergastte zich
aan hun zielen, opstijgend in het firmament, boven de zon, metgezel van de sterren. Aan de geesten
van de gedode stervelingen vergastte zijn geest zich vol rijke kracht, totdat de hele wereld zich
neerboog en hem Meester noemde!
13. Oruhk (de koorzangers die achteraan verborgen zijn): Heil U! Heil U! O Meester, mens en
hoofdman van bloed! Wij komen van de woonplaats van de vliegende wolven en leeuwen en beren,
opgestegen in de Osk'oo (wolken) rotsen die de zwarte aarde voeden, de tronen van de machtige
Ghads! De grote Baugh-ghan-ghad riep ons tevoorschijn; want het gekletter van uw strijdbijl
schudde de sterren en zei: Neer! Neer, O u Ghads, naar Mi (moeder aarde). Mijn heilig geboren
Zoon, koning der mensen, voedt zijn troon met de schedels van dode mensen!
Aanschouw, O Koning der Mensen, hen, uw dappere strijders, die sinds hun geboorte zijn
grootgebracht als broeder-Ghads! O, dood hen niet, maar leer hen dat hij die in de hemel zou willen
heersen, op aarde beginnen moet, en zend zijn buren brullend in het stof neer! Breng hen voor het
altaar, dampend van hun bloed en laat hen op de ark (een kist die wierook bevat) een verbond
aangaan met de Eeuwige Zoon! (Nu geleiden de maarschalken hen tot voor het altaar, vanwaar zij
hun strijdbijlen neerwerpen en elkaar de hand geven en de ark omringen. Vanuit het oosten, westen,
noorden en zuiden komen de hogepriesters tevoorschijn uit nissen in de tempelmuren, en met hun
tweeën en vieren dragen zij fakkels en naderen het altaar en de ark, terwijl zij zingen ter ere van
Baugh-ghan-ghad, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. De Meester en de kandidaten
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nemen van hun bloed dat uit hun wonden stroomt, mengen het dooreen en likken met hun tongen
het vermengde bloed op en zeggen: Drinkt u dit tot mijn gedachtenis en van Baugh-ghan-ghad, mijn
Heer, de Schepper, alle dingen verrichtend voor zijn glorie!) (En nu komen de Aha'da, en ze
brengen repen vlees mee van de dijen van hen die in de ceremoniën gedood werden, en ze brengen
die naar de Meester en hij legt de repen vlees onder zijn eigen dij, en al de kandidaten steken hun
hand ook onder zijn dij, want zo gaat het zweren van een eed op de dij, en zij zeggen: Ik steek mijn
hand onder zijn dij en ik ben beëdigd. Daarop neemt de Meester de repen vlees en eet ervan,
overhandigt het aan de kandidaten en zegt: Dit is het vlees van mijn lichaam, eet u ervan tot mijn
gedachtenis en van Baugh-ghan-ghad, want in mijn bloed en het vlees van mijn lichaam heb ik de
esa-au-gau-hoi (strijdbare Kerk) over heel de wereld gevestigd! Daarop nemen de kandidaten het
vlees en eten ervan).
14. Kohen (de opperpriester): Op dit tablet schrijft ge uw namen met bloed, en op deze beenderen
en schedels zweert u.
15. Kandidaten: Op het tablet; schrijven wij onze namen in bloed, en op deze beenderen en schedels
zweren wij.
16. Kohen en kandidaten (tezamen): De eed onder de dij heilig houden; de heilige woorden van het
feest van vlees en bloed bewaren, opdat het Licht en de Heerlijkheid van Baugh -ghan-ghad, de
Schepper, moge stralen tot in eeuwigheid, Amen! (De M'ghan, de vrouwen, komen nu naar voren,
met een doek rond de lendenen, en zij nemen de dode mannen mee en leggen hun lichamen op het
offeraltaar dat tevoren werd opgestapeld met droog hout, en wanneer het vuur is aangestoken
trekken de M'ghan rond het vuuraltaar, zingend en in de handen klappend. Weldra verschijnen er in
de rook en de vuile stank van het brandende vlees de Ogs'uk (boze geesten), zodat velen hen
kunnen zien, en zij eten van de rook en de vuile stank en brengen het weg naar hada, naar hun
metgezellen, waarvan het aantal niet te tellen is).
17. Meester: Hioot'a! Hioot'a! Zie, mijn Heer verschijnt in een wolk van rook en vuur. Buig uw
hoofden, M'ghan'a (de vrouwen), en roep zijn machtige kracht aan!
18. Kohen'a (de hogepriesters): O u Almachtige Baugh-ghan-ghad, Schepper van hemel en aarde,
verschijn! Verschijn! U die alles doodt en zich eraan te goed doet, verschijn! Verschijn! (Weldra
maakt de aanvoerder van de Ogs'uk een licht temidden van de zwarte rook en toont een gelaat van
vuur, en het is het gelaat van een man; maar het lichaam dat hij toont is donker en heeft de gedaante
van een leeuw. En nu trekken de mensen in de tempel rond, slaan hun strijdbijlen en houten speren
op elkaar en klappen in de handen, terwijl zij zingen. De Meester openbaart zich in de leeuwenhuid
en bestijgt zijn troon van schedels, en hij wordt niet langer Meester genoemd, maar Baugh-ghanghad).
19. B-g-g.: Zoals mijn Heer in de hemel regeert, zo regeer ik op de aarde.
20. Kandidaten: Gegroet. Heilige Vader, Baugh-ghan-ghad! Gegroet Heilige Zoon, Baugh-ghanghad!
21. B-g-g.: Ik gebied de aarde!
22. K'n: De Zoon gebiedt de aarde
23. B-g-g.: Ik gebied de machtige wateren.
24. K'n: De Zoon gebiedt de machtige wateren.
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25. B-g-g.: Ik gebied de lucht boven de aarde.
26. K'n: De Zoon gebiedt de lucht boven de aarde.

afb. 85 Gezicht op de tempel van Baug-ghan-ghad, in Ga'haite, 11000 jaar voor Kosmon.
27. B-g-g.: Want zij behoren mij toe om eeuwig te behoeden.
28. K'n: Want zij behoren de Zoon toe om eeuwig te behoeden.
29. B-g-g.: Ik ben de Heilige Esa-au-gau-hoi. (Strijdende Kerk)
30. K'n: De Zoon is de Heilige Esa-au-gau-hoi.
31. B-g-g.: Mijn heilige arbeid is de naties en stammen van de mensen te onderwerpen.
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afb. 86 Detail van de Golgotha Tempel, 11.000 jaar voor Kosmon
32. K'n: De arbeid van de Zoon is de naties en stammen van de mensen te onderwerpen.
33. B-g-g.: Ik sluit of verbreek verdragen wanneer ik wil.
34. K'n: De Zoon sluit of verbreekt verdragen wanneer hij wil.
35. B-g-g.: Want alle dingen op de aarde behoren mij toe.
36. K'n: Want alle dingen op de aarde behoren hem toe.
37. B-g-g.: Ik ben onbevlekt, en kan niet verkeerd handelen.
38. K'n: De Zoon is onbevlekt en kan niet verkeerd handelen.
39. B-g-g.: Goed en Slecht moet door mij beoordeeld worden.
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40. K'n: Goed en Slecht moet door de Zoon beoordeeld worden.
41. B-g-g.: Door mijn wil maak ik Slecht goed, of Goed slecht.
42. K'n: Door de wil van de Zoon maakt hij Slecht goed, of Goed slecht.
43. B-g-g.: Ik ben de Allerheiligste Maatstaf.
44. K'n: De Zoon is de Allerheiligste Maatstaf.
45. B-g-g.: Ik kan niet dwalen. Ik en mijn Vader zijn één.
46. K'n: De Zoon kan niet dwalen. De Zoon en de Vader zijn één.
47. Nu eis ik duizend schedels.
48. K'n: De Zoon eist duizend schedels.
49. B-g-g.: Baugh-ghan-ghad eist duizend schedels.
50. K'n: Baugh-ghan-ghad zal duizend schedels krijgen.
51. B-g-g.: Baugh-ghan-ghad eist een zee van menselijk bloed voor de zilveren boot van zijn Zoon.
52. K'n.: Baugh-ghan-ghad zal een zee van menselijk bloed krijgen voor de zilveren boot van zijn
Zoon.
53. B-g-g.: Ga heen, mijn broeder-Iod'a (Goden), en breng de schedels en het bloed, want dit is de
tijd van het gewijde, plechtige feest!
54. K'n: Wij zullen gaan en duizend schedels en het bloed brengen voor onze Koning! Gegroet!
Machtige Koning der Mensen! Gegroet! (de Meester gaat nu staan, met zijn strijdbijl dreigend
uitgestrekt. De kandidaten heffen ook dreigend hun bijlen en speren op en lopen achteruit,
vertrekkend uit de tempel).
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afb. 87 Zoals de student zal bemerken, bevat het tablet drie graden, Alleen de voornaamste
symbolen konden in de afbeeldingen vermeld worden, aangezien het te gecompliceerd is om de
hiëroglyfische karakters weer te geven in zo'n kleine ruimte.
Begin voor de buitenrand onderaan en lees afwisselend elke kant tot bovenaan, waar het symbool
van Corpor gevonden wordt.
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Emethachavah
De Broederschap van de Faithists met moderne Goden als vervanging voor de oude.
1. Het nu volgende bestaat uit de eerste drie riten van Emethachavah, dat wil zeggen:
2. M'git'ow zei: Een bakker kwam om mij brood te verkopen. Ik zei: Verkoop uw brood aan mijn
vrouw. Zij en ik zijn één.
3. De bakker vroeg: De twee zijn één?
4. Dit was het begin van wijsheid. Ik begaf mij in een veld en hoorde de vogels zingen:
5. De Ongekende zei: De twee zijn één!
6. Ik zei: Als U, O Vader, alle mensen als één zou kunnen maken, zou er vrede en vreugde zijn!
Geen oorlog!
7. De Ongekende zei: Vormt u de Familie van de Ouden! Echtgenoot en vrouw zullen uw sleutel
zijn. Echtgenoot, vrouw en kinderen zullen uw model zijn.
8. Ik zei: Ik kan er niet voor zorgen dat alle mensen eender denken, eender handelen, eender doen.
9. Er kwam een visioen over mij. Ik zag een twintigtal musici, en ieder had een ander instrument, en
zij begonnen hun instrumenten te stemmen, elk op zijn eigen manier en ze zeiden: Indien we onze
instrumenten niet stemmen als één instrument, kan er geen muziek zijn; stem dus uw instrument af
op dat van mij.
10. Na lange tijd raakten zij vermoeid, want zij waren niets verder gekomen dan in het begin. En
iedereen zei: Het is onmogelijk om ze af te stemmen! Het heeft geen zin om verder te proberen.
11. De Ongekende sprak uit het firmament en zei: Kiezen jullie eerst één instrument, en stem er
vervolgens een ander op af. Als dit gedaan is, stemmen jullie een derde instrument op ze af; daarna
een vierde, en zo verder, en jullie zullen allemaal gelijk gestemd zijn.
12. Daarop togen de musici aan het werk, maar ze konden het niet eens worden van wie het eerste
instrument zou zijn.
13. Er daalde een pilaar van vuur uit de hemel omlaag en die ging in het midden van de musici
staan; en in het centrum van de vuurpilaar verscheen een instrument, genaamd het Geheel
Volmaakte.
14. Het instrument bracht één toon voort, en alle musici stemden er op af. De Stem zei: Ik heb de
grondtoon gegeven, zoeken jullie de rest.
15. De pilaar van vuur vertrok. De instrumenten die zodoende in harmonie gestemd waren, speelden
verrukkelijk. Toen was het visioen voorbij.
16. Dit begrijp ik: man en vrouw één te maken; man, vrouw en kind één te maken; het dorp één te
maken; de staat één te maken; het rijk één te maken; allen in harmonie als één instrument, kan niet
geschieden zonder een Centrale Zon, een Schepper om op af te stemmen. Wanneer een man op Hem
is afgestemd, en een vrouw op Hem is afgestemd, zullen zij zelf als één zijn. Wanneer het gezin en
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het dorp op Hem zijn afgestemd, is het gemakkelijk. Zonder Hem kan er geen harmonie bestaan.
17. Hij, de Schepper dus, moet het eerste zijn in alle dingen, het eerste in alle plaatsen. Hij moet het
meest nabije van alle dingen zijn, het meest nabije van alle plaatsen. In onze riten en ceremoniën
dient Hij de Geheel Ideale Volmaaktheid te zijn! De belichaming van een Volmaakt Persoon. (einde
van de inleiding). (T. gaat naar het altaar en steekt de wierook aan, en de priesters komen en stellen
zich naast het altaar op, zij, en de kandidaten met hen en ze zeggen:)
18. Zinnebeeld van de werelden die tot stof vergaan en van de zielenoogsten die opstijgen naar de
etherische rijken daarboven; zinnebeeld van mijn eigen sterfelijke ontbinding en van de opstijging
van mijn ziel, maar waarheen, O Jehovih!
19. In U, Jehovih, wil ik geloof hebben. In U alleen. Emeth, (geloof) zal mijn naam luiden, de
grondslag van mijn ziel.
20. Van nu aan zal ik de roem en de toejuichingen van de mensen mijden. Ik zal mijn handen
vouwen tegen aardse roem, en in Uw naam mijn ziel gereedmaken voor de hemel! (tekens
onttrokken aan publicatie).
21. Oosten: Ik gaf de heerschappij over de hele aarde in handen van de mens; maar Ik heers over de
mens op aarde zowel als in de hemel, zegt Jehovih. Ik vormde de aarde en ademde erop, en de mens
kwam voort als een levende ziel. De aderen in zijn lichaam heb Ik gemaakt, en Ik maakte hem
bewust dat hij bestaat. Ik spreek in zijn oor en houd Mijn hand voor hem op zodat hij niet dwalen
kan, maar zich verheugen dat hij leeft en dat hij Mij en Mijn werken kan verheerlijken. Maar hij
keert zich af en pocht dat er niemand groter is dan de mens.
22. P. en K.: O Jehovih, machtig in de hemel. Uw naam worde geheiligd! Moge ik U nooit vergeten
noch mijzelf opstellen tegen U, noch tegen Uw koninkrijken! (één gongslag)
23. 0.: Wie zijn zij, die Jehovih's naam aanroepen?
24. Priesters: Zwervers op de aarde die onbevredigd zijn met stoffelijke dingen. Van Corpor tot Es
keren wij ons om in Jehovih's naam.
25. O.: Met welk doel zijn jullie in deze kamer?
26. Kandidaten: Om te worden ingewijd in het licht en de heerschappij van de hemel.
27. O.: Bent u hiervoor gereed?
28. K.: Jawel.
29. O.: Hoe hebt u zich voorbereid?
30. K.: Wij onthouden ons van vleesvoedsel en van sterke drank en streven ernaar ons stoffelijk
lichaam te reinigen.
31. O.: De mens kan rein zijn in het stoflichaam, maar onvoorbereid om de wijsheid van de hoge
hemel te ontvangen. Hoe bent u nog meer voorbereid?
32. K.: Wij hebben de geesten van de doden gadegeslagen die naar de aarde zijn teruggekeerd,
opnieuw bekleed met stoffelijke verschijningen. We hebben met ze gesproken in aanwezigheid van
getuigen.
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33. O.: Mijn vrienden, aangezien u op de aarde leeft en kunt omgaan met de geesten van de hemel,
waarom bent u dan nog onbevredigd?
34. K.: De mensen van de aarde dorsten naar de aardse dingen, en bedriegen ons bij elke
gelegenheid. De geesten die zich manifesteren bezitten geringe wijsheid; zij weten maar weinig van
de hemel.
35. O.: Aangezien uw geloof in de stervelingen niets betekent, en uw geloof in de geesten uit de
hemel weinig meer, hoe hoopt u dan wijsheid en waarheid te verkrijgen door de naam van Jehovih
aan te roepen?
36. K.: Wij weten dat er engelen in de hemel zijn die boven de slavernij van de aarde zijn gestegen.
Wij streven ernaar onszelf te reinigen, opdat zodanigen tot ons kunnen komen om ons licht te
geven. Door onszelf op Jehovih af te stemmen, hebben we vertrouwen dat Hij voor ons zal zorgen
overeenkomstig onze talenten, die we ontvingen uit Zijn hand.
37. O.: Hebt u niet geroepen om de geesten van bekenden?
38. K.: Helaas, we ondervonden dat geesten elke naam en gestalte kunnen aannemen, en ons zo
misleiden. We hebben geen vertrouwen in namen; zij zijn als de wind. Sommige geesten hebben
koninkrijken in de lagere hemelen, en zij trachten voor zichzelf in de toekomst onderdanen te
winnen.
39. O.: Hoe hoopt u de vrije geesten van de gebondenen te onderscheiden?
40. K:: Geesten die over hun eigen aardse leven spreken, en over aardse dingen, zijn huisgeesten die
bij de stervelingen wonen. Er zijn geesten boven hen die kunnen komen om ons over de dingen in
de hemel te leren. Door Jehovih te dienen hopen we ons aan hun aanwezigheid aan te passen.
41. O.: Zijn niet Osiris, Baäl, Dagon en Ashtaroth op vele plaatsen verschenen? 27)
42. K,: Dat wordt zo gezegd, maar zij hebben geen wijsheid getoond, noch zijn zij anders gekomen
dan via bedriegers en personen die dorsten naar aardse dingen.
43. O.: Indien u geen werkers wordt voor Jehovih, door uw medemensen op te heffen, hoe hoopt u
dan dat er goede engelen komen om u op te heffen?
44. K.: Wat moeten we doen? Geef ons licht!
45. O.: Sluit een verbond met Jehovih opdat uw geloften opgetekend kunnen worden in de hoge
hemel. Overweeg uw woorden want Jehovih is eeuwig tegenwoordig en luistert naar alles dat in
Zijn naam geschiedt. Ook zijn er engelen aanwezig die geen belangstelling hebben voor de zaken
van de mensen, behalve voor de verlossing van hun zielen. Datgene wat u zweert zult u doen, van
nu aan tot in eeuwigheid!
46. Priesters en Kandidaten: Zo luidt dan mijn verbond: Ik wil U dienen, O Jehovih en geen andere
God, of Heer of enig ander persoon geboren uit een vrouw, die voorgeeft de zielen van de mensen te
redden; noch zal ik bidden tot hen of hen vereren; want door hun namen zijn de naties van de aarde
vervloekt door oorlog en vernietiging. Maar U alleen, O Jehovih, wil ik hulde en aanbidding
bewijzen, nu en in eeuwigheid. Voor U wil ik werken, door rechtvaardig te handelen jegens alle
mensen, en evenzeer met al dezen, mijn broeders, de Emeth (Faithists) in een Eeuwige Vader,
Schepper van de werelden! Met al mijn kracht, en mijn wijsheid en liefde, zal ik streven mijn
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medemensen te verlichten en hen op te heffen uit de duisternis. Ik zal meer werk verrichten voor
anderen dan voor mijzelf, van nu aan tot in eeuwigheid! En mijn vermogen zal gegeven worden om
de hulpelozen en bedroefden te ondersteunen. Help mij, O Jehovih, en maak mij sterk in dit, mijn
verbond, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
47. O.: Dit is de Dageraad! Aanschouw de opgaande Zon! (de begroeting onttrokken aan
publicatie).
48. U bent nu op de weg van het eeuwige licht. Dwaal niet af van uw verbond met Jehovih, en de
geesten van de tweede hemel zullen bij u blijven. Hij die u eerder onderwees, zal u bekleden met..,
enz. (onttrokken aan publicatie).
49. In de naam van Eolin, en door Zijn macht en wijsheid berustend bij mij, ontvang ik u als mijn
broeder (of zuster, al naar het geval kan zijn) van de Aloude Orde der Dageraad van de
Broederschap van Emeth, en ik groet u met de staf... enz. (onttrokken aan publicatie) 28)

Hi'Dang
Middaguur of Zonnegraad. Hetzelfde tablet wordt in deze graad gebruikt als in Dageraad. De
kinderen van de Dageraad spraken altijd de heilige naam Eolin uit, terwijl de zoons en dochters van
het Al Licht zeggen: Eloih of Jehovih. Voor de volledige lezing van het Tablet Emeth zal de student
hulp vinden in de voorgaande tabletten - uitg.
1. Dang: Laat de Faithist zijn Vader in de hemel gedenken. De opgaande Zon siert het Oosten. (Hier
geven de Onetavis en de Emeth'a de tekens van de Dageraad, gekeerd naar het Oosten).
2. Dang: Geef uitdrukking, O jullie die Hem gedenken, Zijn naam is een kracht in hemel en op
aarde.
3. O. en I.: In Jehovih's naam! (de begroeting en tekenen onttrokken aan publicatie).
4. D.: Voor verder te gaan op de weg van het eeuwige leven, laat de Hyarh het brood en meel
afmeten, opdat we in verafgelegen gewesten niet in gebrek verstrikt raken. Indien het gewicht te
laag is, moeten we de voorraad aanvullen. (De Hyarh gaan vijfmaal rond het altaar, ze spellen de
heilige naam met de bewegingen van hun armen, waartoe ze stilhouden bij het oostelijk vuur. De
Orgives brengen nu een gepolijst stenen tablet tevoorschijn, waar met krijt of inkt op geschreven
kan worden, en ze leggen het tablet op het altaar, naar het zuiden van de drievoet en de zetel van de
profeet. De Wa-wa-tu-sa'a (vrouwen), vijf in getal, brengen bekkens met water en zetten ze neer aan
de voeten van de Emeth'a. Hyarh zegt:)
5. Sta op, O Kinderen van de Dageraad! Kom naar het westen van het altaar, O Kinderen van de
Dageraad! (hetgeen zij doen).
6. Oosten (met tweemaal een gongslag): Hoor ons, O Jehovih! Uw stem zij met ons. Uw wijsheid
geleidt ons. Uw liefde verheft ons. Terwijl wij hopen dat Uw verheven engelen komen en ons
behulpzaam zijn, toon ons, O Machtige en Al Volmaakte, hoe we het best anderen die minder
fortuinlijk zijn dan wij, behulpzaam kunnen zijn. Prik ons, O Jehovih, als met wespen en netels,
indien we er niet in slagen onze gehele tijd te bestemmen voor het verheffen van onze medemensen.
U hebt alle dingen gewogen, en met wijsheid geschapen. Hoor mij aan, O Jehovih.
(Zeven priesters, vertegenwoordigers van de zeven sterren, lopen nu voor het Oosten langs, maar
gekeerd naar het zuiden en ze groeten naar omhoog met de twaalf voorafgaande tekens).
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7. Oosten: Jehovih zegt: Zoals een bouwer de plek voor een huis afmeet en zorgt voor een veilige
fundering, laat Mijn uitverkorenen niet het Al Licht verwaarlozen dat Ik aan elke ziel gegeven heb.
In Mijn oog bent u als de stenen van een bouwwerk en ieder moet vierkant gemaakt worden voor de
plaats die Ik sinds het begin gevormd heb. De Emeth'a zullen Mijn huis zijn; aan hen zal Ik de hele
aarde geven. Ja, alle anderen zullen falen; maar Mijn uitverkorenen zullen niet falen.
8. Jehovih zegt: Sinds de tijd van de Ouden tot op deze dag zijn er afgodendienaars geweest. Ja, zij
hebben idolen van steen, hout en brons gehad; en zij hebben geesten in de hemel en de hel gehad
waarvoor ze zich bogen en die ze vereerden, maar Ik schaf hun idolen af en niemand kan ze vinden.
Zorg ervoor, O Mijn geliefden, dat jullie doorvorst en oprecht geworden zijn voor Mijn aangezicht.
9. Hyarh: Spreek, O Emeth'a 29) Verhef jullie stem in bijzijn van de Vader. Hoe ging het bouwen
van het huis van de Dageraad? Hoe stond de tempel? Hoe was de kamer van de geesten daarvan?
(Hier geven de Emeth'a de beschrijving en de naam van de gebruikte instrumenten, de positie van
de sterren, waarna zij de tekst van het Tablet Emeth opzeggen, hetgeen allemaal aan publicatie
wordt onttrokken. Daarna zeggen de Hyarh:)
10. H.: Met welk recht zijn jullie in deze kamer van licht?
11. Em.: Door het recht van ons verbond met Jehovih. Zie de ark! Wij hebben Jehovih's naam
geschreven.
12. H.: Wat gebeurde er bij Dageraad in het Oosten?
13. Em.: Een filosoof ging tweemaal rond de tafel van de Ouden. Hij had de sleutel van velen in één
in bezit, en onthulde hem voor onze ogen. Daarna stak hij de wierook aan en vertrok. Vervolgens
sloten we een verbond en zwoeren Jehovih een eed, hetgeen naar behoren gedeponeerd werd, en
daarna werden we aangekondigd onder een Hawitcha met Dhargot, en vervolgens gegroet als
Kinderen van de Dageraad.
14. H.: Zijn jullie nog altijd standvastig in je eed?
15. Em.: Jawel.
16. H.: Wat verlangen jullie nog meer?
17. Em.: Meer licht uit de hemel!
18. N.: Over de aarde zal de mens aardse dingen vernemen. Maar licht uit de hemel daalt op de
stervelingen neer door middel van de engelen in de hemel, die de dienaren zijn van de Allerhoogste!
19. Oosten: Zoals de zon op de middag is voor de stoffelijke aarde, zo is Jehovih voor de zielen der
mensen. Gelijk het oog zich naar het oosten keert om de opkomende zon te aanschouwen, zo keert
de geest van het Kind der Dageraad zich tot Jehovih, de Grote Geest.
20. Noorden: Hij heeft de heilige naam uitgesproken. Zijn handen hebben de tekens van de Ouden
gevormd. Zijn voeten hebben zich vlug naar de bedroefden begeven, en zijn substantie verhief hen.
21. Oosten: Zoals de boosaardigen kracht zoeken in legers, zo, maar niet alleen, werkt het Kind van
de Dageraad.
22. Noorden: Hij heeft zich met velen in een broederschap verenigd. In de heilige kamer smeekte
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hij de Grote Geest. De woorden van verrukking liggen hem op het puntje van de tong; met eigen
hand schrijft hij de wachtwoorden van de Faithists op steen. Het is de omtrek van alles. Het strekt
zich uit van links naar rechts; en van beneden naar boven, en het bevat het symbool van het leven.
23. Oosten: Ik ben het Zelf in alle zelven, zegt Jehovih. Noch de zichtbare dingen, noch de
onzichtbare dingen, noch licht en duisternis bestaan, noch waren er, maar alle dingen komen uit Mij
voort en zijn van Mij. Ik bezielde hen tot beweging en tot leven, en zij allen zijn slechts leden van
Mijn lichaam.
24. Oosten: Ik schiep de mens als geest, maar Ik gaf hem een stoffelijk lichaam opdat hij stoffelijke
dingen zou kunnen leren, zegt Jehovih. De dood maakte Ik opdat de mens Mijn etherische werelden
zou beërven in het firmament des hemels.
25. Oosten: Maar de mens keerde zich van Mij af en verlangde naar de dingen van de aarde; en na
de dood werd zijn geest gebonden aan datgene wat hij verlangde, en werd hij een zwervende geest
op het aardoppervlak.
26. Em.: Temidden van mijn verlangens word ik neergeworpen. Ik ben onwaardig in Uw ogen, O
Jehovih! Heb ik geen waarde gehecht aan mijn huis en mijn land, en aan alle soorten aardse dingen?
Ja, als met een keten heb ik mijn geest gebonden om een zwerver op de aarde te worden?
27. Oosten: De mens bouwt zich een koninkrijk, en hij verzamelt rijkdommen, zegt Jehovih, Ja, hij
voert oorlog tegen zijn broeders voor de glorie van de koning en opperheerser, en de wereldse
mens. Omwille van een idee doden zij elkaar op slag.
28. Oosten: Jehovih zei: De geest van de rijke mens heb Ik gebonden, en van de strijder en grote
kapitein, en de beroemde man en de aanvoerder van de mensen; en zijn geest kan niet opstijgen van
de aarde. In de lagere hemelen heb Ik hen tot metgezel gemaakt van de hoer en de dronkaard, van
de chaoot en de stinkerd.
29. Em.: Nooit, O Jehovih, zal ik mijn hand opheffen tegen een mens; noch zal ik oorlog voeren
voor de koning, noch voor de opperheerser, noch voor een mens, noch voor een: land, noch huis,
noch aards ding. En ofschoon ik voorin de strijd geplaatst mag worden, zal ik toch niemand het
leven benemen! Help mij dus, O Vader in de hemel.
30. Oosten: En de geesten van de gebondenen heb Ik de aarde op alle plaatsen laten omgeven, en
totdat zij de duisternis die in hen is opzij zetten, zullen zij Mijn etherische werelden niet beërven,
zegt Jehovih. Noch zullen zij Mijn stem horen, noch in Mijn persoon geloven, want zij zijn in de
duisternis afgedaald en zijn blind en stom voor Mijn heerlijkheden in het hemelse firmament.
31. Oosten: Maar Ik zorgde voor hen in hun duisternis, zegt Jehovih. Want Ik breng de aarde in een
licht gebied in het firmament daarboven, en Ik stuur Mijn heilige engelen om hen uit duisternis en
slavernij te verlossen. In Mijn naam verwekken zij mensen met ogen om te zien en oren om te
horen, en Ik verkondig het alle naties van de aarde.
32. Em.: Maak van mijn lichaam en mijn geest, O Jehovih, een dienaar voor U; en wat U mij ook
opdraagt, dat zal ik aanvaarden en doen met al mijn kracht en wijsheid en liefde. Hetgeen U mij
geleerd hebt zal ik bekendmaken, en niets vrezen dat me misschien overkomt; want U zult mij tot
een voorbeeld van standvastigheid maken voor Uw heerlijkheid. Ik zal niet klagen over het verlies
van mijn aardse Goden, noch over gevangenschap of hard werk, noch over ziekte of dood! Voor Uw
dienstknecht zijn die dingen als niets, Zonder U, O Jehovih, ben ik als niets; maar Uw dienaar zal ik
zijn van nu aan tot in eeuwigheid. Amen!
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33. Hyarh: Mijn vrienden, wat was het licht van de Ouden?
34. Em.: De aarde te leren kennen en haar Ah te noemen! Het uitspansel te leren kennen en het Oh
te noemen! De onzichtbare kracht, als de wind, te leren kennen en het Jehovih te noemen!
35. H.: Wat was het geheime wachtwoord voor de loge van licht bij de Ouden? Wat volgde er
daarna?
36. Em.: Eloih aanbidden; niet doden; één dag van de zeven heilig houden; niet stelen en geen
echtbreuk plegen.
37. H.: Wat was het volgende licht?
38. Em.: Anderen niet aan te doen wat we onszelf ook niet zouden willen aandoen.
39. H.: Wat daarna?
40. Em.: Doen voor anderen zoals wij willen dat ze voor ons zouden doen; de buren liefhebben als
onszelf; kwaad met goed vergelden. (Hier eindigde het oude licht. Maar in Kosmon, voor de orde
van deze dag, wordt eraan toegevoegd:)
41. H.: In de naam van Jehovih geef ik u nu een groter licht, hetgeen luidt: DAT U GOED ZULT
DOEN AAN ANDEREN MET AL UW WIJSHEID EN KRACHT, AL DE DAGEN VAN UW
LEVEN; EN DAT U GEEN KWAAD IN WELKE MAN, VROUW OF WELK KIND DAN OOK
ZULT ONTWAREN, ANDERS DAN DOOR HUN GEBOORTE EN OMGEVING.
42. Em.: Ook dit aanvaard ik van U, O Jehovih. Help mij om niet af te dwalen, O Gij Licht van mijn
ziel, voor Uw heerlijkheid en voor de heerlijkheid van Uw heerschappijen, tot in eeuwigheid!
(Daarop volgen de vuurroede voor de zalving en de sleutel voor de astronomische vraagstukken.
Daarna worden de Emeth'a naar het Noorden, Zuiden, Westen en Oosten geleid, waar hen de
kleding geschonken wordt. De ceremonie hierbij wordt niet vrijgegeven voor publicatie).

M'Hak
Duister, of de Graad van de Gouden Kamer.
(Dit nu is de opperkamer uit het tijdperk van Pan, en de Gouden Kamer van de tweede afdeling,
Chine. Hierin bevinden zich de Goden en verlossers uit die tijd, evenals de afgodendienaars uit de
oude tijden andere Goden en verlossers hadden).
1. Zuiden: Als een mens kwaad doet, schiet het wortel in hem en het zal met zijn geest meegaan,
zelfs in de volgende wereld. Maar indien een mens rechtvaardigheid in praktijk brengt, schiet het
ook wortel, en zal zijn geest als een ster van glorie worden in de hemel.
2. Westen: Indien een mens slechte metgezellen zoekt in deze wereld, zal hij ze ook in de
geestelijke wereld (Es) vinden. Maar als hij onafgebroken Jehovih zoekt, en Zijn wil doet, zal hij
zowel hier als hiernamaals het geluk vinden.
3. Noorden: Indien een mens voor anderen zorgt, zal er voor hem gezorgd worden door de engelen
des hemels. Maar ieder die in alle gaven wil groeien, laat hem werken om één te worden met de
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Vader, en de Vader zal eeuwig in hem groeien.
4. Oosten: Naakt breng Ik de mens op de wereld, zegt Jehovih. Maar Ik zorg dat er anderen voor
hem zijn in zijn kindsheid, opdat hij gevoed en gekleed zal worden. Maar wanneer hij sterk en
verstandig is, gebied Ik hem voor zichzelf te zorgen, opdat hij tot eer en glorie in Mijn handwerk zal
zijn.
5. Laat niemand zich onttrekken aan de beproevingen die Ik hem opleg, want door zo te handelen
berooft hij zijn eigen ziel. (De Gowai en de Kandidaten lopen nu driemaal rond het Tablet en ze
herhalen de filosofie en de ondervraging die voortkomen uit de Graad van de Dageraad en het Licht
van de Middag. Wanneer ze bij het Westen zijn gekomen, laat de Washutaga de gong klinken en
daarop houden zij stil. Het Westen zegt:)
6. W.: Wie komt daar?
7. Kand.: Een Faithist van Jehovih.
8. W.: Wie is Jehovih?
9. K.: De Grote Geest. Hij die boven alles en in alles is. De Machtige en Ongeziene. Hij is het wiens
Eeuwige Tegenwoordigheid al het levende tot leven bezielt.
10. W.: Waar is Jehovih?
11. K.: Overal, er is geen plek zonder Hem.
12. W.: Hoe ziet Zijn gestalte eruit?
13. K.: Niemand kan erin slagen Zijn gestalte te kennen.
14. W.: Wat is Zijn afmeting?
15. K.: Niemand kan erin slagen Zijn afmeting te kennen.
16. W.: Is Hij een Persoon?
17. K.: Voorzover al de levenden personen zijn, zo is Hij de Al Persoon van alle dingen. Voorzover
Zijn Eeuwige Tegenwoordigheid al het levende tot leven bezielde, zo is Zijn Eeuwige
Tegenwoordigheid bij het levende: ziend, horend en voelend ieder woord en iedere handeling van
alle mannen, vrouwen en kinderen op aarde en in de hemel.
18. W.: Welk belang hebt u in Hem?
19. K.: Hij is mijn Vader! Hij bevindt zich in mijn ziel. Ik bevind mij in Hem, en ik ben een waar lid
van Zijn persoon
20. W.: Waar kwam Zijn naam vandaan?
21. K.: Zoals de wind "E" fluistert in de bladeren, en "O" uitspreekt in het golven van de oceaan en
de donderslagen daarboven, en "IH" in het schelle fluiten van de winter, zo ontstond de naam
Jehovih (Ie-O-Ai nederl.), hetgeen Jehovih, en Eloih, en Elohim en Wenohim werd.
22. W.: Hoe werd Hij ontdekt?
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23. K.: De hemelse engelen leerden de mens over Hem.
24. W.: Wie zijn de hemelse engelen?
25. K.: Mensen die ooit op de aarde of op andere stoffelijke werelden leefden.
26. W.: Hoe ziet hun gestalte eruit?
27. K.: Net als de stervelingen, maar dan volmaakt.
28. W.: Waar is de hemel?
29. K.: Werelden die onzichtbaar zijn voor de stervelingen vullen het etherische firmament
daarboven. Deze werelden vormen de hemel; de geestelijke werelden; de etherische werelden; het
zijn de verblijfplaatsen van de geesten der doden.
30. W.: Hoe kwamen de engelen uit de hemel omlaag naar de stoffelijke aarde?
31. K.: In de Dan'ha komen zij rechtstreeks; in andere tijden komen zij via de huisgeesten.
32. W.: Wie zijn de huisgeesten?
33. K.: Onze vaders, moeders, broers, zusters en andere verwanten en vrienden die nog niet zo lang
dood zijn, en andere geesten die nog niet geleerd hebben over of gestegen zijn naar de hemelen
boven de aardse atmosfeer. Veel van hen blijven op de aarde en bij de stervelingen, sommigen een
paar jaar, sommigen honderd jaar en anderen duizend jaar of langer.
34. W.: Wat is een idool (afgod)?
35. K.: Alles dat vereerd wordt en gedaante of vorm bezit.
36. W.: Wie is God?
37. K.: Een geest die een hemelse troon bezit en van wie de mensen in duisternis geloven dat hij de
Schepper van alle dingen is. Huisgeesten hebben zichzelf dikwijls Goden genoemd, en dat aan de
stervelingen geleerd.
38. W.: Wie zijn de verlossers?
39. K.: Huisgeesten die koninkrijken bezitten in atmosferea hetgeen door de Ouden de lagere hemel
genoemd werd. Verlossers zijn tirannen die slaven maken van andere geesten die in hen geloven.
Hun slaven worden teruggestuurd naar de stervelingen als beschermengelen of huisgeesten,
teneinde de stervelingen na hun dood gevangen te nemen, om de koninkrijken van de verlosser in
atmosferea te vergroten.
40. W.: Hoe kan een mens ontkomen aan de strikken van valse Heren, Goden, verlossers en
huisgeesten?
41. K.: Hij of zij zal een verbond aangaan met Jehovih, elke dag van zijn leven, en Hem dienen
door goede werken voor anderen te doen met al zijn wijsheid en kracht. Hij zal niet de naam van
een verlosser of God aanroepen in gebed, noch van enig andere geest, maar alleen van de Grote
Geest. Als hij dit doet en twist en oorlog mijdt, en leiderschap, en aards gewin, en aardse glorie, dan
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zullen de etherische engelen komen en hem beschermen in de naam van Jehovih.
42. W.: Wie zijn de etheriërs?
43. K.: Geesten die gestegen zijn boven de slavernij van de aarde en haar atmosfeer; geesten die
alleen bij die stervelingen kunnen komen die erin geslaagd zijn boven de aardse verlangens te staan.
44. W.: Werd er niet gezegd: zweer helemaal niet?
45. K.: Jehovih zegt: Zweer aan uw Vader in de hemel, elke dag van uw leven; en indien u er niet in
slaagt uw eed te houden, zult u hem de volgende dag hernieuwen, met berouw. Maar alle zweren
dient te geschieden om het eigen zelf te volmaken en voor de heerlijkheid van de Vader.
46. W.: U hebt verstandig gesproken. Begeef u dan naar het Oosten, en ga rechtop in de
tegenwoordigheid van Jehovih staan, en bid of spreek daar een lofzang of lofspraak uit tot Hem,
opdat Hij in u verheerlijkt moge worden, en uw beschermengelen eer aan hun pupil zullen hebben.
(De M. en K. gaan rond het tablet; de E. laat de gong driemaal klinken; de K. spreekt een informeel
gebed uit, en na beëindiging herhaalt hij met de M. als volgt:)
47. M. en K.: Hoor mij aan, O Jehovih! De ijdelheden van de aarde zijn niet van belang in mijn
ogen, ze zijn als iemand die is neergeworpen op de dag van zijn triomf.
48. Geen vleesvoeding 30) komt mijn mond in; noch sterke drank; noch de substantie die van een
dier afkomstig is, of een deel ervan; noch vis, noch wormen, noch iets dat ademt of geademd heeft.
(En als de kandidaat een profeet is, voegt hij eraan toe: noch wortels, noch zaden die op het veld
groeien).
49. In de lucht en in de vruchten daarvan bevindt zich mijn substantie; in de lucht verheft mijn geest
zich naar U, O mijn Vader in de hemel!
50. Vlugger hebt U mijn geest geschapen dan mijn vlees; vlugger schiep U mijn ziel dan het stof
van de aarde.
51. Wie kan Uw handwerk bevatten? Wie anders dan U kent de verrukking van mijn ziel voor U?
Waarlijk bent U de troost van de levenden, de verlichting voor de stervenden en de vreugde van de
doden.
52. Ik bestond niet, en ik wist niets, Uw hand bewoog en bracht mij voort en zie, hier ben ik! Ja, Uw
geest raakte Mi (moeder aarde) aan, en ik ben een van de vruchten daarvan.
53. Hoe zal ik U verheerlijken; en hoe zal ik het U vergelden in Uw dienst?
(Gedurende de laatste twee verzen gaat de K. rond het altaar en komt bij E. De gong klinkt
viermaal).
54. E.: Mijn broeder (of zuster), u hebt bij Dageraad en op de Middag met onze Vader een verbond
gesloten en gezegd: hetgeen U mij geleerd hebt zal ik verkondigen, en niet vrezen voor hetgeen mij
kan overkomen. Ga dan heen, en zorg ervoor dat u niet op uw schreden terugkeert. Noch zult u uw
hand opheffen om iemand kwaad te doen.
55. E.: Sinds de tijd van de Ouden tot op deze dag zijn de vereerders van de Ene Grote Geest
vervolgd en mishandeld door de afgodendienaars van Goden en verlossers.
56. E.: Indien dus de vijanden u beschuldigen of u aanvallen, hoor hen dan geduldig aan maar
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bewaar de vrede tot het einde, en de Vader zal met u zijn. (De K. wendt zich tot het zuiden, het
gelaat omhoog).
57. K.: Zo luidt mijn wil voor U, O Jehovih! U zult het lied van mijn leven zijn. U het onderwerp
van mijn verrukking. U zal ik loven zonder ophouden, en mijn gebeden zullen zonder tal zijn. (Nu
loopt hij verder in de orde van de beginnende Dageraad. De E. trekt zich terug achter de ark. De
Fesays verminderen het licht tot het bijna duister is, en de vier druja’s maken zich gereed in de druk,
steken de wierook voor het offer aan en kleden zich volgens de orden van de vier grote
afgodendienaars van de cyclus die tot de orde behoren. Intussen gaat de K. verder en zegt:)
58. K.: Ik zal voortgaan en U en Uw werken verkondigen, O Jehovih! In U zullen Uw kinderen zich
verheugen met grote vreugde. Ja, de bewoners van de aarde zullen zich afkeren van het kwaad en
leren U te verheerlijken!
59. Zij hebben de Opgaande Zon en de Middag aanschouwd, en de sterren in het firmament
daarboven, en zij zullen U toezingen voor Uw wondervolle werken.
60. Ik zal Uw onzichtbare hemelen verkondigen, en om die te beërven zullen de mensen oorlog en
aardse glorie schuwen.
61. Ja, alle volken zullen zich met mij verheugen over de glorie van de aarde, en over Uw
koninkrijken daarboven. Tot U zullen zij zingen met blijdschap, al de dagen van hun leven, en Uw
stem zal over hen komen. (Hier springt uit het noordoosten de druj tevoorschijn, hetgeen voor die
dag Brahma van de Zarathoestrische Ouden is, en hij vliegt woest op de K. aan).
62. Brahma 31): Stop! IJdel mens! Lasteraar van de Zarathoestrische wet! Ik heb uw beledigende
taal gehoord. U verheft uw stem tegen de wijsheid van de Ouden. Weet dan, dat de Al Geest tot
Zarathoestra, de Al Reine sprak, die de incarnatie was van het Al Licht, geboren uit de maagd Mi.
Dit is de Zarathoestrische wet; het heilige licht van aarde en hemel; de Brahmaanse religie. Wie ook
daarna zegt: zie, ik hoor de Stem, of zie: ik zie de Hand, is een lasteraar, een bedrieger! Wees
voorzichtig met wat u zegt!
63. K.: Ik wilde de mens leren om gelukkig te zijn en zich te verheugen in de Vader over alles!
64. B.: Beledigend mens, en werkelijk een zeer slechte leraar. De mens behoorde zijn vlees te
martelen, en door langdurig te vasten en weerzinwekkende arbeid de aarde gehaat te maken in zijn
ogen. Doet u dit niet, dan zult u naar de aarde terugkeren als een zwervende geest die de
stervelingen kwelt.
65. K.: Nee, ik zou de aardse arbeid tot een vreugde en dankzegging maken, met geloof in de Grote
Geest, Jehovih!
66. B.: O Brahma! O Zarathoestra! Ga heen, lasteraar! Uit mijn ogen! lasteraar van de Ouden! U
besmet het heilige land van Brahma! Verdwijn, verdwijn! U die niet de kasten van de mensen in ere
houdt! (Hier slaagt de K. erin voorbij B. te komen, die terugkeert naar zijn druk. De K. gaat weer
verder).
67. K.: Verheug u, O al de bewoners van de aarde. Jehovih leeft en regeert, en u bent een glorie in
Zijn werken!
68. Vrees niet, O mijn beminden. Zijn hand is over alles. Zijn wijsheid kent uw terechte verlangens.
69. Ga niet achteruit, O mensen. Hij is altijd in uw buurt in wijsheid en kracht.
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70. Hij voorziet in een verzorger voor de nieuwgeborenen, en de geest van de volgroeide mens is in
Zijn hoede.
71. Laat uw ogen niet afdwalen naar de Ouden, O mijn beminden, en sluit uw zielen niet af, en Hij
zal u licht geven.
72. Sta op, O u inwoners van de aarde! Hij is dezelfde; gisteren, heden en tot in eeuwigheid! (Hier
springt uit het zuidoosten de druj tevoorschijn, hetgeen in dit tijdperk Boeddha is, en hij valt de
K. gewelddadig aan),
73. Bo.: Stop! U Mens van duisternis! Barbaar, houd uw mond! Lasteraar van de Ouden!
Godslasteraar tegen de grote Boeddha! Wie kan de Stem horen? U!
74. Het Al Licht daalde in vleesgeworden gestalte in Gautama Boeddha op de aarde neer. Wie ook
daarna zegt: Ik kan de Stem horen, is een bedrieger, een oproerkraaier tegen de al -waarheid.
75. K.: Ik verkondig de levende Tegenwoordigheid.
76. Bo.: U slaat geen acht op de Ahura'mazdische wet! Om Boeddha op aarde te grondvesten
werden er meer dan honderd miljoen in de oorlog gedood! Vandaag hebben de boeddhisten wel
twintig miljoen soldaten. Wilt u deze machtige kracht beledigen? De naties vrijlaten in hun
godslasterlijke zang!
77. K.: Ik wilde de mens opheffen uit de slavernij van de Ouden.
78. Bo.: Nee, verdwijn, of uw bloed kome over uw hoofd. U bezoedelt het heilige land van
Boeddha. Uit mijn gebieden! U die geen acht slaat op de kasten van de mensen! Ga heen!
79. K.: Maar luister naar me... (De K. slaagt erin langs hem heen te komen). Bo.: Neen, niets
daarvan. Ik zal u geselen! (Hem met de zweep slaan).
80. (Terwijl hij de zweep grijpt kan de K. ontkomen. Bo. keert terug naar zijn druk. De K. gaat weer
verder).
81, K.: Beter bent U, O Jehovih, onze Levende Vader, dan de gestorven Ouden. Beter Uw liefde dan
de heerschappij van de hele aarde.
82. Wie zal er vrezen als onze Vader in de hemel ook in ons is? Wie zal er boosheid in zijn ziel
toelaten vanwege de duisternis van de mensen?
83. Verheerlijk Hem, O volken, met lof en dankzegging. Hij spreekt in het lied van de vogel. Hij
schildert de bloemen in het veld met Zijn eigen hand.
84. Van al het levende keert alleen de mens zich van U af! Alleen de mens richt een afgod op de
aarde op of verbeeldt zich er een in de hemel, en vereert hem.
85. Verkondig Hem met grote vreugde, O mijn beminden; er is slechts één Al Persoon, de Grote
Geest, Jehovih. (Hier springt uit het noordwesten de druj tevoorschijn, hetgeen voor dit tijdperk de
Christen is. Hij valt de K. gewelddadig en woedend aan).
86. Chr.: Fanaticus! Ongelovige! Godslasteraar tegen Christus! Zegt u dat God longen, en lippen en
een stem heeft, en dat u Hem kunt horen? O u lasteraar van dit verlichte tijdperk!
Oahspe - Boek van Saphah is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1029 - 1131

87. Alleen de oude profeten konden Hem horen. Vervolgens daalde God naar de aarde af,
incarneerde zichzelf in een vrouw en werd uit een maagd geboren om de Christus te worden de
Verlosser der wereld! Christus is het lam des vredes! Hij is de bron der liefde. Christus zegt: Ik ben
het licht en het leven!
88. K.: Ik ken slechts één Grote Geest. Jehovih.
89. Chr.: U liegt! U Rustverstoorder! U Ongelovige van het heilige boek en de christelijke wet! Om
de Christus op aarde te grondvesten werden er wel honderd miljoen in de oorlog gedood! Denk
eraan, in deze tijd hebben de christenen zeven miljoen soldaten en de machtigste oorlogsschepen op
de aardbol!
90. K.: Ik onderwijs vrede en liefde!
91. Chr.: Houd uw mond, ongelovige! Christus zegt: Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te
brengen op de aarde; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard, Christus zegt: Ik
kwam om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar
moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. 32)
92. Voor Christus zal elke knie zich buigen, en iedere tong zal hem belijden als de Heer van alles.
Op uw knieën, ongelovige, en belijd hem. Neer!
93. K.: Nooit. Voor niemand anders dan de Grote Jehovih.
94. Chr.: O godslasteraar tegen de Heer! Nu zal ik u wegens ketterij achter de tralies zetten, en uw
heilige boeken in beslag nemen. (Hij pakt een koord).
95. K.: Nee, bind mij niet vast. Ik wilde slechts mijn medemensen verheffen. (De K. ontsnapt).
96. Chr.: Hond! Ontwijder van de godsdienstvrijheid, ga weg uit dit schone land van
zachtmoedigheid en liefde! (De Chr. keert terug naar zijn druk. De K. gaat weer verder).
97. K.: Luister naar Hem, O alle volken van de aarde, en u hemelen daarboven, Zijn stem is in de
lucht, en in het gesteente van de aarde. Ja, Hij spreekt in de zon en de maan en de sterren! Alle
dingen in de hemel en op aarde zijn de uitdrukkingen van Zijn ziel.
98. Wees vrolijk, O bewoners van de aarde. Jehovih is eeuwig Tegenwoordig, en niemand kan Hem
nabootsen. Open uw oren opdat u Zijn Stem kunt horen, en uw ogen opdat u Zijn Persoon kunt
aanschouwen! (Hier komt moeizaam uit het zuidwesten de druj tevoorschijn, hetgeen in dit tijdperk
Mohammed is, en hij heft een staf omhoog en verhindert de K. voorbij te gaan).
99. Mohammed: Dwaze mens! U praat tegen de wind. Alleen de oude profeten konden de Stem
horen. Mohammed was Zijn profeet. Ga heen dan, lees de oude profeten en bestudeer de Koran.
Sinds Mohammed kan er geen wijsheid meer op de wereld komen.
100. K.: Ik wilde de onwetenden en vernederden opheffen.
101. Moh.: Nee, u bent een dwaas! De onwetenden en vernederden zijn zoals God ze geschapen
heeft. Ze zijn tevreden; stoor hen niet.
102. K.: Ik wilde hun werk licht maken.
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103. Moh.: Wees verstandig; gisteren werd u geboren; vandaag leeft u; morgen sterft u en de
volgende dag zult u vergeten zijn. Ga heen dan, bezorg u wijn en vrouwen en trakteer uzelf terwijl u
nog kunt.
104. K.: Ik onderwijs over een hoger leven.
105. Moh.: Ik wil geen hoger leven. Deze wereld is goed genoeg voor mij. God is rechtvaardig. Hij
heeft gezorgd voor hemelen voor de engelen. De aarde heeft hij voor de mens gemaakt, en aan de
mens gaf hij hartstochten om bevredigd te worden. Anders had hij ze niet gegeven. Daarom wil ik
de zoetheid uit de aarde hebben terwijl ik de kans heb. God heeft alle dingen reeds geschapen; alles
is klaar. De mens hoeft niets anders te doen dan plezier te maken en te sterven.
106. K.: Ik wilde het leven van de landman aangenaam maken.
107. Moh.: U verstoort mijn koninkrijk. Om Mohammed te grondvesten werden er wel honderd
miljoen in de oorlog gedood. Mohammed heeft vandaag twee miljoen soldaten. Dat is voldoende.
Verlaat dus dit eerlijke land van de Mohammedaan en moge Gods heilige boek en de koran u
verlichten. (Hier gaat hij langs de druj, en deze laatste begeeft zich naar zijn druk).
108. K.: Helaas, O mijn Vader, die Eeuwig Tegenwoordig is! Gisteren was ik buiten adem van grote
vreugde, maar de vier hoeken van de wereld (druks) hebben zich tegen mij verheven. Vandaag ben
ik terneergeslagen door verdriet.
109. De bewoners van de aarde worden vastgehouden door het weinige licht van de Ouden; maar
Uw Grote Licht van de Levende Tegenwoordigheid zetten zij ver weg. Wat moet ik doen, O Vader,
opdat ik kan bijdragen aan de stichting van Uw koninkrijk op de aarde? O geef mij licht, zodat mijn
werk niet vergeefs zal zijn!
110. E. (Met vier slagen op de gong): Mijn vriend, de Grote Geest ziet u op elk moment en elke
plaats; en aangezien u Hem trouw bent geweest, hebben Zijn etherische geesten u geholpen. En nu u
vraagt om licht van uw Vader, zijn uw woorden niet vergeefs.
111. E.: Begeef u nu naar Dehabalizzah (de Gouden Kamer), waar de stem van het ego en het
twistgesprek nooit binnengaan; en u zult vernemen over de mysteriën van de heerschappijen van de
Goden en verlossers; daarna zult u leren uw werk zo aan te wenden dat het niet vergeefs zal zijn,
maar nuttig voor de wereld en een heerlijkheid voor Jehovih bij het stichten van Zijn koninkrijk.
112. K.: De hemelse engelen gaan voorop! (Hier gaan de W., de K. en de geesten (indien aanwezig)
die stoffelijke gedaanten hebben aangenomen voorop, naar de Gouden Kamer. In deze kamer
hebben de lichten een gouden kleur, en het plafond van de kamer is blauw, met gouden sterren die
schitteren. Op het Oosten, Westen, Noorden en Zuiden staan altaren met de heilige
meetinstrumenten, met goudkleurige vlaggen er bovenop. Hier worden voorgesteld: het
spinnenweb, de mierenhoop, de gebroken werktuigen van de oorlog, het heilige wiel van de Ouden,
de Zon in de Morgen en de Mid-Dag, de typische idolen (afgoden) van alle naties en religies. In het
Oosten, Westen, Noorden en Zuiden staan de overwinningsengelen. In het midden van de kamer
bevinden zich het tablet en altaar van de Ouden. Boven het Oosten, in letters van vuur. staat de
naam JEHOVIH. Boven het Westen, in letters van vuur, staat de naam ELOIH. Boven het Noorden,
in letters van vuur, staat de naam ELOHIM. Boven het Zuiden, in letters van vuur, staat de naam
EOLIN, en omlaag hangend vanuit het centrum, in letters van vuur, de naam Jehovih! In de
buitenste druk'a, in gouden letters, staat het woord Mi en in rood het woord Om! Als de K. en de W.
en de engelen de kamer betreden, worden ze door zachte, lieflijke muziek begroet en achter elkaar
lopen zij driemaal rond het centrale altaar en als de muziek eindigt komen zij bij E. aan. De gong
luidt vijfmaal en de K. en W. en de geesten keren zich om naar de E.)
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113. E.: Wie komt daar?
114. K.: Iemand die verlangend is te vernemen hoe het beste de Vader te dienen, opdat zijn leven
vruchtbaar kan zijn voor anderen.
115. STEM VAN DE GEEST, OF EEN STERFELIJKE VERTEGENWOORDIGER AAN DE
RECHTERKANT VAN DE E.: Hoe gemakkelijker is het om een jonge scheut te buigen dan een
volwassen eik! zegt Jehovih. Hebben de Goden en verlossers in de lagere hemelen dit niet ontdekt,
en bescherm- en huisgeesten over de nieuwgeborenen aangesteld? Is het te verwonderen dat de
mensen koppig zijn in de doctrines van de Ouden? De geesten van de duisternis sporen hen aan en
ze scheppen behagen in oorlog en aardse heerschappijen, ten gerieve van hun Goden en verlossers.
Ook weten ze niet dat ze de dienaars zijn van de geesten van de duisternis; en zij verheerlijken zich
in kasten, en in rijkdommen, en heerschappij, en om heersers en opperhoofden te worden.
116. Jehovih zegt: Laat Mijn uitverkorenen verstandig zijn op de manier van de zelfzuchtige Goden
en verlossers, en ook baby's en kleine kinderen opzoeken om beschermengelen over ze te worden,
maar dan voor gerechtigheid en goede werken, hen vrede en liefde lerend en om in harmonie te
leven, en oorlog en aards gewin af te zweren.
117. Zoveel u dit doet, speciaal het omgaan met geesten onderwijzend, zo legt u de grondslag voor
Mijn etherische geesten om te komen en als beschermengelen tijdens het leven bij hen te blijven, en
zelfs na de dood.
118. Ook zult u hen niet beperken in een van de talenten die Ik hen gegeven heb, speciaal in de
liefde voor vrijheid, maar vervolmaak hen in alle dingen en leer ze te leven in families van tien, of
twintig of honderd of duizend, evenals in de oude tijden, alle dingen in gemeenschap houdend en
met elkaar als broeders omgaand.
119. Verspil uw tijd niet aan gesprekken met degenen die, ervan gehoord hebbend, Mijn geboden
niet in praktijk willen brengen. Niettemin zult u zeggen tot zo velen als er op uw weg komen: indien
u uw zelfzuchtige verlangens in deze wereld niet in toom kunt houden, kunt u dat ook niet in de
volgende; en indien u niet in vrede en liefde in een broederschap op de aarde kunt leven, zult u ook
geen broederschap van vrede en liefde in de hemel vinden.
120. K.: Ik heb Uw wijsheid vernomen, O Jehovih, en ik zweer U met heel mijn ziel dat ik deze,
Uw rechtvaardige geboden, met heel mijn wijsheid en kracht zal vervullen. Help mij, O Vader, voor
dit doel, voor Uw Heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen, Amen! (Antwoord: Amen, van het O.,
W., N., en Z, en de andere plaatsen in de kamer).
121. E.: Door Uw Macht, Wijsheid en Liefde en in Uw naam, O Jehovih, ontvang ik deze, Uw zoon
(of dochter) en roep hem uit tot broeder (of zuster) van de Gouden Kamer! In Uw naam, O Vader,
maak ik hem bekend op heel de aarde en in de hemel daarboven door deze, Uw plechtige riten, voor
Uw heerlijkheid. Amen! Antwoorden: Amen! (Nu komt de Dan van Su'is, die de versierselen draagt.
Naast hem komen de du'ji, zeven jonge meisjes die de zeven sterren uitbeelden, en de symbolen van
Nijverheid en Vrede dragen, en zij stellen zich rondom de kandidaat op in de vorm van een
halvemaan in de richting van de E., zodat de E. de achtste ster vormt tussen de horens van de
halvemaan. Hoo'artyo, in gouden kant gehuld, komt uit het Westen en geeft vervolgens de tekenen
en wachtwoorden. Daarna beklimt het jongst aanwezige kind de k'sam en bekleedt vervolgens met
de juiste woorden erbij (die worden achtergehouden van publicatie) de kandidaat met het gulden
vlies. Hoo'artyo geeft de geboden van de Ouden, en de D. roept de tabletten van de maan op, en de
studies van de sterren, en schrijft voor om te bidden. Nu illustreert de magiër op een tablet
(schoolbord) de profetie over de opkomst en ondergang van naties, de oorsprong van de mens en de
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taal, hoe de stoffelijke wereld wordt beheerst door de es-wereld, en geeft de K. de sleutel van de
aanroeping). Nu wordt er van de K. verlangd dat hij:
122. De Panische namen van de vijfentwintig tekens geeft;
123. De namen nagaat via de talen tot aan de huidige periode;
124. De plaats in de hemelen aanwijst waar het huidige teken zich zou moeten bevinden;
125. De stand van het altaar in de tempel aangeeft;
126. De cyclische data van de tekens geeft;
127. Vermeldt welke groep van sterren, volgens de Panische namen, de velden 1, 2, 3 en 4 vormen,
en 5, 6 en al de anderen, en het tijdvak waarin ze gegroepeerd werden?
128. Vertelt: waarom deze graad M'hak genoemd wordt, of Gouden Kamer?
129. Waarom de vier dagen in elke maand bestemd waren als misdagen, of heilige dagen? In welke
periode, volgens de Panische namen, de eerste mis op de aarde verordineerd werd?
130. Wat de positie was van de grote slang (zonnestelsel) in die tijd?
131. Op de laatste vraag antwoordt de K.: Helaas, O Avaya (priester), zo ver heb ik niet gereisd. De
Avaya zegt: Dan zal ik u voorbereiden op een volgende graad. De K. antwoordt: Zo zij het. Hier
eindigt de M'hak graad, met muziek en gebed. (Het begeleidende Tablet toont de maan dagen, en de
orde ADEPTEN.
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afb. 88 Ceremonie van de Heilige Mis (maan)
(zie voor interpretatie de voorgaande tabletten)

Kamer van de Adepten
1. S.: Met welk gezag nadert u de Kamer van de Adepten?
2. Kandidaat: Zoals Jehovih mij schiep, zo ben ik.
3. S.: Wat kunt u doen?
4. R.: Ik werk meer dan voldoende om voor mijzelf te zorgen. Ik beheers mijn hartstochten en
stoffelijke verlangens; nooit spreek ik in boosheid, of denk zelfs maar in boosheid of haat of
afgunst. Nooit spreek ik over mijzelf, of over hetgeen ik kan doen of wat ik gedaan heb, om mijzelf
te prijzen. Noch tracht ik mijzelf te rechtvaardigen, door woorden of argumenten, voor vergissingen
die ik begaan kan hebben. Met niemand twist ik over iets, of over een principe, of kennis van
mijzelf. Anderen ben ik behulpzaam bij hun stoffelijke en geestelijke verrijzenis en geluk.
5. S.: Zou u niet strijden voor recht en gerechtigheid, tegen onrecht en slavernij?
6. K.: Helaas, ik zou me kunnen vergissen wat betreft recht of onrecht, of gerechtigheid of slavernij.
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Nee, ik strijd helemaal niet; noch bied ik weerstand; noch plaats ik mijn oordeel tegenover dat van
een ander. Het licht van de Vader dat ik ontvang, maak ik aan anderen bekend.
7. S.: Wat hebt u nog meer bereikt?
8. K.: Mijzelf aan te passen aan anderen met betrekking tot hetgeen door hen verlangd wordt. Ik heb
mezelf geleerd de laagstaanden en verdorvenen lief te hebben en bij te staan; hen te wassen en te
voorzien van troost. Elk verlangen om op een of andere manier mijzelf te dienen uit egoïsme heb ik
overwonnen.
9. S.: Wat zijn uw bezittingen?
10. K.: Niets. Ik heb alle aardse bezittingen weggedaan.
11. S.: Wat zijn uw bekwaamheden?
12. K.: Beproef mij.
13. (De Kandidaat wordt nu beproefd voor wat betreft zijn vermogen om geestelijk te zien, terwijl
hij geblinddoekt is, en iets geestelijk te horen buiten bereik van sterfelijke oren. Vervolgens toont
hij de kracht van engelen om op de tabletten voor het altaar te schrijven, in aanwezigheid van
getuigen. Daarna vraagt de Kandidaat aan de engelen om hem op te heffen tot aan het plafond, en
ook dat wordt volbracht in bijzijn van de getuigen.
Vervolgens brengt hij zichzelf in trance, en de engelen komen in sar'gis en spreken tot de mensen.
Daarna treedt hij uit zijn sterfelijk lichaam, reist in de geest naar de woning van een buurman; ziet
en hoort wat daar gebeurt, en maakt zijn geestelijke aanwezigheid aan die plaats kenbaar; en
vervolgens keert hij terug en neemt zijn eigen lichaam weer in bezit. Aldus eindigt het onderzoek).
14. S.: U bent waardig bevonden voor de meest heilige Orde der Adepten. Wat verwacht u te
winnen door deze inwijding?
15. K.: Door medebroeders en zusters te ontmoeten vindt de menselijke ziel een toevluchtsoord van
rust, waarna de mens weer versterkt naar buiten treedt voor zware arbeid.
16. (Hierna volgt de ceremonie van het onder de boog door gaan en het bereiken van de troon van
licht, alwaar de Kandidaat zijn gelofte aflegt aan Jehovih. Muziek van klokken enz. enz.
weggelaten).

Kamer van Profetie
1. God zei: Welk nut heeft het om hen de manier te tonen hoe ze op de troon moeten klimmen
voordat ze geleerd hebben hoe de voet van de troon te benaderen?
2. Bewaar derhalve de geheimen van de profetie voor degenen die zichzelf hebben aangewend
Jehovih's geboden te onderhouden. Zij die de voet bereikt hebben, kunnen uit zichzelf de weg wel
vinden om erop te klimmen

De grondslag van de Ezra bijbel
1. In de tijd van Mozes vereerde het volk van Arabin'ya vele Goden en Heren, van wie de hoge
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hemelse kapitein Osiris was. Er stonden vier hoofdgoden onder hem, dat waren: Baäl, Ashtaroth,
Dagon en Ashdod. Er waren ook nog zevenentwintig andere Goden bij de stervelingen bekend.
2. Toen de Israëlieten voorttrokken temidden van de andere stammen maakten die het hen lastig om
te weten te komen welke Heer of welke God zij vereerden, en door welke Heer of welke God zij
voort geleid werden.
3. Het Licht kwam in wijsheid en woorden tot Mozes om tegen de naties te zeggen: Helaas, ZIJN
NAAM, DIE WIJ VEREREN, WAAGT MEN NIET UIT TE SPREKEN.
4. Binnen de gemeenschappelijke families golden bepaalde tekenen en wachtwoorden die tot de
verschillende graden behoorden. Ook waren er mondelinge leefregels en regels voor de eredienst,
maar die werden voor de menigte verborgen gehouden, maar het onderricht van de
gemeenschapsvaders aan de families werd door middel van deze methode gedaan om heel het volk
te harmoniëren.
5. Voor het algemeen gedrag gaf Mozes tien geboden die niet alleen openbaar gemaakt werden,
maar waarvoor ook de plicht rustte op de gemeenschapsvaders om ze mondeling aan hun
respectievelijke families te leren. Hier volgen de geboden zoals ze dus onderwezen werden, dat wil
zeggen:
6. IK BEN DE IK BEN die u uit het land Egypte bracht.
7. Gij zult geen Goden noch Heren hebben, maar alleen de IK BEN.
8. Gij zult u geen beeltenis maken van de IK BEN uit iets dat boven in de hemel, noch beneden op
de aarde, noch in de wateren is.
9. Gij zult u niet buigen voor afgoden noch beeltenissen, noch voor wat in de gestalte van iets in de
hemel, of op de aarde, of in de wateren is.
10. Gij zult Mijn naam niet in het openbaar uitspreken, want Ik zal niet degene onschuldig houden
die hem geeft aan afgodendienaren en minnaars van het kwaad.
11. Gedenk de gewijde dagen dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden; maar de zevende dag is
de Sa'abbadha.
12. Eer uw vader en uw moeder.
13. Gij zult niet doden (enig levend ding).
14. Gij zult niet echtbreken.
15. Gij zult niet stelen; noch valse getuigenis spreken; noch iets begeren dat van een ander is.
(Ex.20 e.v.)
16. Het gebeurde in die dagen dat een zekere Koetha, een Egyptische vrouw, een su'is 33), in de
middag de loge binnenging en niemand behalve zijzelf was in de loge. Terwijl zij nu het overblijfsel
van het toonbrood van de Sabbath, en de wasvaten en de kandelaar bekeek, sprak er een Stem tot
haar en die zei: RAAK DEZE NIET AAN, ZIJ ZIJN HEILIG. Maar de vrouw, die wist dat het een
geest was, zei: Als ik zeg wat ik gehoord heb, zal ik vervloekt worden; want was het niet de grote
massa zieneressen die de plagen over Egypte bracht?

Oahspe - Boek van Saphah is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1029 - 1131

17. Weer sprak de Stem: Ik zal u de tekenen en wachtwoorden van de Hoge Vaders geven, opdat
ook zij mogen weten dat u het weet. Daarop vertelde de Geest haar de geheimen; en eveneens zei
hij: Zegt u tot Mozes: De IK BEN ZEGT (en Mozes zal zich verwonderen over uw spraak): Zie,
deze voorwerpen zijn heilig. Verbergt u ze op de dag, want zij die geestelijk inzicht hebben en ze
ontwaren, zullen de tekenen en wachtwoorden verkrijgen.
18. De vrouw, Koetha, deed als geboden was en Mozes droeg de werklieden op een tabernakel te
vervaardigen (een model of beeltenis van een plaats voor de eredienst, een draagbare tempel); en de
heilige voorwerpen werden in de betreffende tabernakel bewaard, en dit was de stoffelijke basis van
de Arc van Bon, een plaats in de etherische hemel, waaruit het licht van de heilige hemel de aarde
bereikte bij Mozes en zijn volk, in een wolkkolom op de dag en een licht in de nacht.
19. De geheime ceremoniën vereisten een plantaardig dieet voor de vaders, profeten, zieners en
wanona's (trancepersonen), en velen uit Koetha's volk volgden hun voorbeeld. Na enige jaren
ervaring morden zij die zich van vlees onthouden hadden en ze zeiden: Wat hebben we bereikt met
onze opoffering?
20. Dus verbraken zij hun vasten met honderden en duizenden; en er kwamen bij hun kampementen
talloze vogels, en zij vingen en doodden ze en aten er overvloedig van; maar omdat zij niet gewend
waren aan zo'n dieet kregen zij koorts en stierven, meer dan zestigduizend van hen, mannen,
vrouwen en kinderen, en de plaats werd Kibrath-Hattaavah genoemd, de plaats der gulzigen.
(Num.11: 31-35, vert.)
21. In het jaar 3269 voor Kosmon (1421 v, Chr.) begonnen de Israëlieten te trouwen met de
Kanaänieten, die onder de macht van Baäl stonden.
22. Ashtaroth, wier heerschappijen zich gezamenlijk met die van Baäl over westelijk en zuidelijk
Arabin'ya uitstrekten, stuurde geestafgezanten naar de mooiste van de vrouwen van Kanaän, en
door beïnvloeding werden zij tot in de kampementen der Israëlieten gebracht om de jonge mannen
te verleiden, want op deze manier wilden de heidense Goden de vereerders van de Grote Ongeziene
vernietigen. En vele van de Israëlitische jonge mannen werden verleid door de schoonheid van de
heidense vrouwen en dus namen ze hen tot vrouw; en deze vrouwen brachten hun eigen huisgeesten
mee, die slaven waren van Baäl en Ashtaroth.
23. Onverwijld stuurde de Arc van Bon een etherische engel, Jerub, naar het Israëlitische kamp, en
hij kreeg tweeduizend inspirerende geesten mee om de werken van Baäl en Ashtaroth te niet te
doen.
24. Niettemin gebeurde het dat, toen de halfbloedkinderen van de Kanaänitische moeders volwassen
geworden waren, ze begonnen te morren tegen de vredespolitiek van de Israëlieten en zeiden:
Aangezien de andere volken koningen en keizers hebben, waarom wij dan niet?
25. Gedurende 397 jaar sinds de uittocht uit Egypte leefden de Israëlieten zonder een stoffelijke
koning of ander bestuur, behalve de gemeenschap van de vaders; en zij bereikten het aantal van zes
miljoen zielen, mannen, vrouwen en kinderen.
26. Maar in het 397e jaar triomfeerden de Goden Baäl en Ashtaroth door middel van hun
huisgeesten, en ze lieten de Israëlieten een koning kiezen om over hen te heersen. De koning werd
Saul genoemd, hetgeen betekent: uit de Heer God. Voorafgaand hieraan erkenden de Israëlieten
geen God of Heer, maar verbonden zich met de Grote Geest, Jehovih. De naam werd
geheimgehouden door de vaders, en de geboden werden aangekondigd als van de Grote Geest, IK
BEN.
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27. De huisgeesten inspireerden nu Saul om de woorden van de geboden te wijzigen in: de Here Uw
God, als een verzoenende list om de naties en stammen te behagen die Baäl, Dagon, Ashtaroth,
Haughak en andere Goden en Heren van de lagere hemelen vereerden.
28. Aldus werd Heer God (Land God) voor Jehovih (de heilige naam Jehovih) in de plaats gesteld,
en zoals de Grote Geest tot dusver aan de Israëlieten werd onderwezen als een onvoorstelbare
entiteit, WIENS GESTALTE EN AFMETING niemand te weten kon komen, zo werd Hij nu
omgevormd en verklaard de gestalte van een man te hebben, met een woonplaats in het hemelse
firmament. Zo maakten zij de Grote Geest louter tot een afgod; zo begonnen zij met de
omverwerping van de heilige doctrines van Mozes.
29. Jerub, de etherische engelaanvoerder, trachtte de oude leerstukken te behoeden en zocht onder
de stervelingen een zekere Samuel uit, en inspireerde hem een college van profeten op te richten, en
dit geschiedde te Naioth, en daar verzamelden zich de geïnspireerden; en zij grondvestten een
halvemaanvormig Tablet, en stelden profetieën op uit etherea voor een tijdsduur van zeventig jaar.
30. Direct hierna raakten de Israëlieten verdeeld, degenen van de koning en degenen van Jehovih,
de profeten, en deze plaatsten hen in het nadeel ten opzichte van de naburige stammen en naties.
Omdat ze de naam van de Grote Geest hadden opgeofferd en Hem tot een mannelijke gestalte
hadden gemaakt, zeiden de heidenen: Wat is hun Heer God meer dan onze Heer of onze God? En zij
beoorloogden de Israëlieten van alle kanten; en zij, die zich verlaagd hadden tot een stoffelijke
koning, gingen nog verder en richtten legers met soldaten op en trokken ten oorlog.
31. In het 409e jaar na het vertrek uit Egypte werd de gehele VREDESPOLITIEK en
GEWELDLOOSHEID van de Mozaïsche Inspiratie ten val gebracht, en de Israëlieten werden
strijders en ze vochten zelfs tegen elkaar.
32. Niet alleen aanbaden de Israëlieten het denkbeeldige idool, de Heer God in de hemel, maar ze
bouwden ook vertegenwoordigers van hem in steen en hout, en ook die vereerden zij.
33. En nu voorspelde een zekere Ahijah, een jonge man uit het college van profeten, de aanstaande
gevangenschap van de Israëlieten als gevolg van hun afgoderij.
34. In het jaar 2768 v.K. (920 v.Chr.) werd een jonge man, Elijah geheten, verheven uit de afdeling
van het college van profeten en, onder inspiratie van de engel Jerub, trok hij voort en predikte
temidden van de heidenen; hij predikte niet de Here God. maar Jehovih.
35. Achab, de koning, een vereerder van Baäl, zei tegen Elijah: Wat is de ene God meer dan de
andere, of sterker? Zijn niet alle Goden slechts de geesten van mensen die in de hemel verheven
werden?
36. Elijah antwoordde hem en zei: Ik predik geen Heer of God, maar Jehovih, de Schepper, die
Eeuwig Tegenwoordig is en Machtig boven alle dingen.
37. Achah zei: Dan heeft uw Meester ogen noch oren en weet niets, zoals de wind. Hij is dwaas en
zonder verstandig antwoord op uw gebeden.
38. Elijah zei: Ontbied uw priesters en uw hogepriesters, die de macht hebben door Baäl en
Ashtaroth en Dagon, en zij met hun Goden zullen het opnemen in een toernooi tegen Jehovih.
39. Achab liet het toernooi plaatshebben, en toen de priesters en hogepriesters van Baäl hun
offerande hadden neergelegd spraken zij hun smeekbeden uit voor een wonder om de macht van
Baäl en de andere Goden aan te tonen; maar zie, Jerub, de etherische engel met tienduizend geesten
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om hem bij te staan, verhinderde dat er enig teken of wonder tot stand gebracht werd door de
huisgeesten van Baäl en Ashtaroth.
40. En nu strekte Elijah zijn hand uit naar Jehovih, en zei: Indien het Uw wil is, O Vader, geef dit
volk dan een teken van Uw Macht!
41. En Jerub en zijn etherische engelschare lieten een vurige vlam op het altaar neerdalen en het
offer werd verteerd. 34) Het volk werd bang, en velen vielen neer en riepen uit: Jehovih is machtig!
Jehovih is machtig!
42. Toen het toernooi geëindigd was ging Elijah de berg Karmel op en bad om regen; en Jerub, met
tienduizend maal tienduizend engelen, bracht de winden uit het noorden en zuiden, oosten en
westen tezamen en de damp in de lucht daarboven werd veranderd in regen, en zo kwam er een
einde aan de langdurige droogte.
43. In het jaar 2635 voor Kosmon (787 v.Chr..) verhief het college van profeten Jona, Amos en
Hosea.
44. In het jaar 2574 v.K. (726 v.Chr..) gingen de koninkrijken van Israël ten onder, en zij werden tot
een verspreid volk, en vervielen weer tot slavernij.
45. 2439 jaar voor Kosmon (591 v.Chr..) vestigde Manasse, de zoon van Hizkia, de afgodische
eredienst en schafte door middel van de wet de eredienst van Jehovih af. Hij liet de profeet Jesaja
doormidden zagen; en, zo luidde het oordeel, omdat hij Jehovih vereerde.
46. Gedurende de driehonderd jaar die volgden waren de enige Faithists onder de Israëlieten de
profeten, en de volgelingen van de profeten, die zich nooit hadden aangesloten bij degenen van de
koninkrijken en legermachten.
47. De eigenlijke Faithists vormden een kleine minderheid en ze waren over vele landen verspreid.
De overigen, die joden genoemd werden, leefden onder geschreven wetten en ceremoniën die door
Ezra in Jeruzalem waren samengesteld en gegrondvest en deze gecombineerde boeken werden de
Bijbel genoemd en voltooid in het jaar 2344 voor Kosmon (496 v.Chr..)
48. Sinds die tijd waren de joden vereerders van de Heer en de God, maar de verstrooide stammen
van de Faithists bleven trouw aan de Grote Geest, Jehovih en hielden hun dienst geheim. Deze
laatsten waren zonder zonden, voerden geen oorlog, boden geen weerstand aan het kwaad, maar
vergolden het kwade met goed, en hielden van elkaar als van zichzelf.
49. Uit de tak van de Faithists ontsprong het Asenisch (Es'ens of Essenen) Genootschap, dat profetie
en reinheid van geest cultiveerde. Lees, voor meer inzicht, over Farao in de lagere hemelen (Gods
Boek van Eskra, hoofdst.42 - vert.). en de migratie van de Oost-Indische Goden naar het westen, in
een ander gedeelte van Oahspe.
50. De engelen van Jehovih woonden nu bij de Aseniërs, die in feite de echte Israëlieten waren,
ofschoon veel van de joden ook Jehovih beleden onder de naam God en Here God.
51. 350 jaar hierna (146 v.Chr.) verwekte Jehovih bij de Aseniërs een zekere Joshu, een iesu in
Nazareth. Joshu vestigde Jehovih opnieuw en herstelde vele van de verloren gegane riten en
ceremoniën.
52. Op zesendertigjarige leeftijd werd Joshu door de joden, die de heidense Goden vereerden, in
Jeruzalem gestenigd tot de dood erop volgde.
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53. Veertig jaar na Joshu's dood (ca. 70 v.Chr.) obsedeerde een valse God, Looeamong geheten, met
miljoenen engelafgezanten de inwoners van al deze landen en stortte hen in oorlogen en anarchie.
54. De Faithists werden naar de vier einden van de aarde verstrooid.
55. Jehovih zei: Nooit meer zullen Mijn uitverkorenen koningen bezitten. Ik alleen ben Koning.
56. En zo is het tot op heden.
57. Looeamong, de valse God, veranderde nu zijn naam en noemde zich valselijk de Christus,
hetgeen het Ahamische woord is voor "kennis". En hij bracht stammen van sterfelijke strijders op de
been, die zich christenen noemden en tot op vandaag strijders zijn.
58. De leerstelling van deze strijders luidde: dat kennis, hetgeen algemene ontwikkeling inhield, de
beste preventie was tegen misdaad en ellende. In die tijd begreep geen mens dat het woord christus
iets te maken had met een man of een persoon. De tijd van Mozes tot aan Ezra bedroeg 400 jaar,
waarin de joden geen geschreven optekeningen bezaten.
59. De ouderdom van de Ezra bijbel is dus niet van de tijd van Mozes, maar van de tijd van Ezra,
2344 jaar voor Kosmon.

Ahura'Mazda
Schepper
1. Neergedaald met het Yi-ha licht door middel van stervelingen, en in de vedische Goden
geopenbaard door Zarathoestra in Juian, Zend en Haizariyi, en vandaar in Vede, en vandaar in
Sanskriet, en door Brahma en door Boeddha. Hetgeen hier volgt zijn de pilaren van licht van de
Grote Jehovih, die nog steeds overeind staan als de overblijfselen van Zijn beminde zoons en
dochters in het Oosten.
2. Airyana, het goede, schiep de dingen. Anra'mainyus, het kwade, schiep de dingen. Gau, een
plaats van wetenschap in de hemel. Mouri, de tweede heilige hemel. Bakhdhi, de derde heilige
plaats in de hemel. Haroyu, verbonden republieken in de hemel. Haetumat, geëmancipeerde hemel
boven de lagere of gebonden hemelen. 35)

Basis van de Veda's
1. Variena, een cirkel die door gekruiste lijnen verdeeld wordt in vier delen; vervaardigd voor
Thraetaono, een heilige naam die macht bezat over de Dahaka, de slang, d.w.z. het kwaad.
2. Nisai, geloof, overtuiging; een geschapen plaats in de onzichtbare hemelen, waar de ziel van de
mens verzorgd wordt, geschapen door Ahura'Mazda, de goede Schepper.
3. Kanthiuzhada, ongeloof; een plaats in de onzichtbare hemelen waar het ongeloof in de
stervelingen gekoesterd wordt, geschapen door Anra'mainyus, de boze Schepper.
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4. Yatu, zondigen tegen Ahura'Mazda, of tegen het eigen wezen (bestaan).
5. Hapta Hendu. India; land van de zeven rivieren.
6. Yima, een verlosser; zelfaanmatigende Heer van de aarde. Een geest met vele provincies in
atmosferea. Hij stuurde afgezanten (geesten) naar de tempels en orakels van India, meer dan
duizend jaar lang, en zo dwong hij de stervelingen ertoe hem te vereren. Hij zei dat hij de Zoon van
Ahura'Mazda was en Zijn wil volbracht. Hij beweerde te zijn geboren uit Mi, de Moeder van de
Schepper, en dat hij de eniggeboren Zoon was; dat hij op aarde woonde en wonderen deed en zelfs
de aarde vaneen kliefde en vergrootte. Door hem en zijn geestelijke afgezanten werden de
stervelingen geïnspireerd de geschreven doctrines van de Veda's samen te stellen zoals ze nu zijn,
voor zijn uiteindelijke omverwerping in atmosferea, waar hij vierhonderd miljoen slaven bezat.
7. Daevas, geheel en al slecht, en slechte mensen in het algemeen. Maar een echte en alleszins
optredende Daeva is een sodomiet.
8. Druks Nagus, letterlijk, rottend; ook die ontbinding van vlees dat tot voedsel wordt voor insecten
en ongedierte.
9. Crossha of Craosha, een engel die door de Schepper gezonden wordt en namens Hem spreekt.
10. Druks en Daeva-druks, zondige mensen.
11. Tistrya, een engel uit de stille hemelen die heerste over de kuddes stervelingen. Er werd van
hem verteld dat hij op Sirius woonde; en die ster werd later naar hem genoemd; en naderhand
vereerden de stervelingen die ster en vergaten de legende van hun voorvaders.
12. Ctara, of Gaura, die op dezelfde manier op een ster woonde, en in de loop der eeuwen vergeten
werd, waarbij de ster in zijn plaats aanbeden werd.
13. Zami, een andere engel die ook tot ster werd.
14. Urvar, ook een aldus genoemde ster.
15. Gogpend, eveneens. Aan deze verschillende Goden werd oorspronkelijk een bepaalde arbeid op
aarde toegeschreven. De een had de leiding over alle groeiende dingen in het water; een volgende
over de zuiverheid van de plantaardige zaden; een ander over de graanzaden; een ander over het
fokken van paarden en koeien; een ander over de sterfelijke huwelijken; en weer een ander over de
jonge kinderen, de pas geborenen. Yima, die de oppergod over al de andere Goden was, wees hen
de plaatsen toe; en al deze Goden van de tweede graad hadden scharen dienende engelen onder
zich, en deze waren verdeeld en aangesteld als beschermengelen over de stervelingen en, door
inspiratie en door andere manieren van beïnvloeden, lieten ze de stervelingen zodoende hun
meesters aanbidden, de Goden die beweerden op de sterren te wonen.
Aldus onderwees Yima de stervelingen dat slechts door hem en zijn koninkrijken, de mens op aarde
kon gedijen en na de dood in de hemel kon opstijgen. Na verloop van tijd echter vergaten de
bewoners van de aarde de engelen, en in plaats van hen aanbaden ze de sterren.
16. Jahi, Taurus, de stier. De God van kracht. In de Ebraïsche taal wordt deze God Jah genoemd. Na
verloop van tijd vergaten de stervelingen de oorsprong van deze God, en in hun onwetendheid
veronderstelden zij dat de naam een afkorting was van Jehovih. In de spijkerschrift inscripties wordt
zijn naam als Bagho vermeld. De Panische oorsprong is Taughad. (Zie het Tablet Biene Poit, de
gedaante van een stier met het gelaat van een man). De geestelijke betekenis luidt: kracht, of
Oahspe - Boek van Saphah is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1029 - 1131

karakterkracht, of energie tot handelen, of besluit met gezag. Zoals de paus een bul uitvaardigt.
waarvan het voorgaande de oorsprong was.
17. Caoka of gha-oka. Goed, vriendelijk en verliefd. (Zie het Tablet Biene Poit, de figuur van een
ram). Hij wordt ook Hoebah en goa-bah genoemd.
18. Airyana, een beschermer. (Zie het Tablet Se'moin). Op het Tablet Biene wordt hij afgebeeld in
de vorm van een leeuw met een mannelijk gezicht.
19. De uitdrukking: paarden, betekent heerschappijen in de lagere hemelen.
20. De uitdrukking: koe, betekent gewoonlijk geschiktheid voor de scheppende periode. In het
oorspronkelijke Panisch betekent 'koe' ontvankelijkheid, zoals een 'bom duiten' de aard van iemands
bezittingen aangeeft, ofschoon hij slechts land en huizen kan hebben. Dus 'paarden' in Yi-ha had
geen betrekking op het dierlijke paard, noch had 'koe' enige betrekking op de dierlijke koe. Maar in
de loop der eeuwen kregen deze figuren een aardse interpretatie.
21. Hukairya, een koninkrijk in etherea.
22. De Heren van atmosferea, die via de tempels en orakels de stervelingen uit de Hyan periode
behulpzaam waren en in Mithra de inspiratie omhelsden, waren de volgenden: Maidhyozaremaya,
Moidhyosheema, Paitis-hahaya, Ayathrecma, Maidhyairya. Hamacpathmoedaya, de heilige Vrouwe,
de Gatha-Ahunavaiti, Yacna-Haptan-haiti, de Godin Moeder, Gatha-Ustavaiti, haar heilige Zuster,
Godin Gatha-Cpenta-Mainyu, haar heilige Dochter, Godin Gatha-Vohu-Khsha-thra, de Heer van de
Maatstaf, Airyama, Fshnshaaanthea, Hadhaokhta, Schepper, Eeuwig Tegenwoordige Geest in alle
plaatsen, Heerser over al het andere en Beschikker.
23. (Voor de oorsprong van de woorden raadplege men de cyclische periode van Ahura).
24. Mazdayacniaus, Faithists in de Grote Geest. Tegenovergestelde van afgodendienaars. De
Haptans aanbaden geen Heren of Goden, maar eerden hen als verheven geesten die uit etherea
gezonden werden om de stervelingen behulpzaam te zijn, zowel via de tempels als de orakels, en in
de kring van de huisgeesten; net als de christenen van deze tijd geloven dat Christus de dienst
verricht. Bij de Haptans bekleedde Mithra echter de plaats die Christus inneemt in de ogen van de
mensen, en de Heren en Vrouwen, en Goden en Godinnen stonden onder hem, of beurtelings bij
Yima.
25. De reizende scharen uit de hemel waren de volgenden: Havanana, Atarevakhsha, Fraberata,
Abert, Agnata, Racthwiskare en Craoshavareza.
26. Haoma, sap, melk, hetgeen ontvangen wordt. Zoals melk de stoffelijke mens voedt, zo voedt
haoma de geest, d.w.z. geestelijke voeding.
27. Na de aanroeping van Ahura'Mazda, de Schepper, de Al Stralende, de Al Majesteitelijke, de
Allergrootste, Beste en Meest Prachtige, worden dan de volgende Goden geïnviteerd, te weten:
28. Vohu-mano, die de stem en het gegraveerde woord is. (In de oude tijd werden de Schriften
mondeling onderwezen, van mens tot mens en dezelfde teksten werden steeds herhaald totdat alle
drieduizend Heilige en Meest Gewijde Verzen geleerd waren). De positie van de Allerheiligste
Heer, Vohu, was om in geest en persoon aanwezig te zijn of door middel van zijn
geestenhandlangers, en ervoor te zorgen dat er geen veranderingen werden aangebracht in de
oorspronkelijke tekst, en om de leerling te helpen de woorden te onthouden. Vohu, d.w.z. ga-mo,
betekent: stem. Mano. d.w.z. c'fome betekent: woord, in de Yi-ha taal,
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29. Ashavahista (eigenlijk gezegd: Ashaohavah). de God van de zelfonderwerping. De mens te leren
en te helpen zijn zelfzuchtige verlangens opzij te zetten.
30. Ksha-thra-vairya (Ka-sha-thrag-o-mak) de Meest Heilige Leraar en Opwekker van het Geloof.
31. Cpenta-armaiti (oorspronkelijk vrouwelijk), Godin en God. Bewerker. Datgene in de mens dat
hem verenigbaar met anderen maakt. (Yi-ha)
32. Haurvat, huis. Hij die geestelijke huizen in de hemel maakte voor de stervelingen, en het
Koninkrijk van de Vader tot de zielen van de mensen bracht. (Yi-ha)
33. Amereth, vergeving. Anh-air-that (Yi-ha). Het eigen zelf tot een kind te maken en bereid tot
leren. De eigen ziel tot een zeef te maken, opdat hij geen boosheid zal vasthouden.
34. Havani, de Brenger van de zielen naar de tweede hemel. De Meest Allerheiligste van de
Doortocht (Yi-ha).
35. De afgezanten onder hen, de allerheiligste Heren, werkzaam op de aarde, werden CavanhiVicya genoemd. Achtentwintig van deze aangestelde helpers en Heren dienden in elk van de
tempels van Baragas (Opper-Tibet), en tijdens de religieuze ceremoniën van de stervelingen werden
ze vaak waargenomen, deelnemend bij de altaren.
36. Ushi-darena, een berg waarboven de Meest Heilige Heren (men raadplege vers 35) gedurende
meer dan driehonderd jaar hun Geesten Congres hielden! Tijdens dit Congres was Zantuma de
president. Het geschiedde door dit Geesten Congres dat Mithra, de verlosser van de Haptans in die
tijd, de doctrine uitvaardigde dat Ahura'Mazda niet de Schepper was, maar enkel de ster laza
( Jupiter) en dat hij, Mithra, het Hoofd en de Hoogste was van alle personen, hetzij op de aarde of in
de hemel. Dit was het begin van een oorlog in de hemel tussen Yima en Mithra.
37. Arbury, het Koninkrijk van de Vader, letterlijk rondom alle werelden. Alburj (Yi-ha); Gaisi,
sterfelijk (of aardse dingen), werd verward met hemels, want de migratie van de mensen op aarde
bracht de listen van Mithra, de verlosser, in de war.
38. Gah, het wisselen van de wacht der Goden. Een voorvoedsel voor de namen van Goden. Gah,
waarachtig, een feit (Gau). De tijden van de dag, de avond en de nacht.
39. Fradat-vira, God van het tellen van de stervelingen; belangstelling voor nageslacht.
40. Nairy-Canha, God der boodschappers. Al de geesten die als boodschappers van Mithra's troon in
atmosferea kwamen, stonden onder bevel van Nairy-Canha. Van hen waren er drieëndertig
hoofdboodschappers en zij bekleedden het ambt gedurende een jaar, waarna zij vervangen werden
door nieuw aangestelden. Wanneer het tijd was voor het wisselen van de wacht, gaven zij de
stervelingen tien feestdagen; vijf dagen ter ere van de voormalige boodschappers en vijf dagen ter
ere van de nieuwe boodschappers. Het was gebruikelijk om dertig vazen of schalen in de tempels te
hebben, die geschikt waren voor evenzoveel soorten voedsel, en ook werd elk ervan aangeduid met
de naam van de geestelijke boodschappers.
41. Zaothra, heilig water, ook God van de besprenkeling. Wanneer de vereerders bijeengekomen
waren, werden zij vaak door de geesten met water besprenkeld. 76)
42. Zaotha, een priester, door wie de Goden het kunnen laten regenen.
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43. Barecme, letterlijk: geestenlicht. Sommigen werden gedoopt met water, en sommigen met vuur.
44. Maangoden, vier in getal, werden gewoonlijk eens in de zeven jaar gewisseld. Maar toen Mithra
zichzelf uitriep tot God en verlosser van de (Indiase) hemel, wees hij de Maangoden ieder honderd
jaar toe. Maar het hoofd van hen bleef gedurende vierhonderd jaar in dienst. Dat was:
45. Arstat, de Hoofd maangod uit die periode en een vriend van de God Craosha. De stervelingen
bleven echter een van de zeven dagen heilig houden, ter ere van de maansveranderingen die werden
toegeschreven aan het wisselen van de wacht van de Goden. In de oorspronkelijke eredienst werd
de stervelingen geleerd de vier heersende Goden bij zich te wensen, met liefde en lof. Maar zij
waren zo vol van toewijding dat zij zich op de zevende dag ook veel van de vroegere Goden
herinnerden, soms wel honderd of meer en die wensten ze allemaal bij zich, met liefde en eer. Veel
van deze Goden (geesten) die misbruik maakten van de vroomheid van de stervelingen, vestigden
zich in kleine koninkrijken in atmosferea, dat tot Vind'yu behoorde, en dus verheerlijkten zij
zichzelf en maakten slaven van de nieuwgeboren geesten in de hemel.
46. Behalve de wekelijkse feestdagen stelden de Goden van Mithra door middel van de priesters en
tovenaars ook maandelijkse feestdagen in en bij die gelegenheid werden de Goden geëerd met
nieuwe gebeden, en al deze Heren en Goden van de lagere hemelen werden door Mithra beloond
met koninkrijkjes in atmosferea, dat bij Vind'yu behoorde. Gewoonlijk werd elke sterfelijke stad
toegewezen aan de hoede van een van deze geest Heren of Goden, en de beschermgeesten van de
stervelingen in die stad waren onderdanen van zo'n Opperheer of God. De plaatsen van samenkomst
van deze geesten bevonden zich in de tempels van de eredienst. En al de voorgaande Heren,
verlossers en Goden beweerden de openbaringen te geven van Zarathoestra, die in de ogen van de
mensen was opgehouden een man te zijn, maar een principe van de Waarheid was, neergedaald uit
Ahura'Mazda, de Schepper.
47. Myazda of Draona, feest van het sacrament. Rijst of ander meel werd tot koeken gebakken en
gegeten ter gedachtenis aan de GELOFTE OM MIJZELF TE REINIGEN.
48. Haoma, in het laatste sacrament van de Veda's, werd begroet als het volmaakte hemelse
zinnebeeld van stoffelijke schoonheid en kuisheid.
49. Yima, iemand die zichzelf in latere tijden tot God verhief en zich bekendmaakte als de Zoon van
Vivanho.
50. Cruvara, slang met vier poten. Dit was een soort hagedis en in de tijd van Yi-ha waren ze groot
genoeg om twaalf volwassen mensen in één keer op te eten. Ze hadden een donkergroene kleur en
waren vijftig stappen lang.
51. Gaccus, een reus die vallen bedacht om de grote slangen, de Cruvara's uit te roeien.
52. Asha, welsprekendheid. De macht om met goed gevolg voor te dragen.
53. Fravashi, reine geesten van de orde der Faithists, d.w.z. geesten die niet gebonden zijn aan
idolen, Goden of verlossers, maar vertrouwen hebben in Ahura'Mazda, de Schepper.
54. De hemelse bestrijders van de Fravashi waren: de Daeva, Pairika, Cathra, Kaoza en de
Karapana.
55. Verethraga, een God in de hemel die voor de Fravashi werkte en tegen hun opponenten.
56. De volgende plateaus in de lagere hemelen die tot Vind'yu behoorden, worden vaak beschreven
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als bergen, en in latere tijden werden aan de aardse bergen overeenkomstige namen gegeven, dat wil
zeggen: de Berg Tshidarena, Haraiti, Zereaho, Ushidhao, Ushidarena, Erezifya, Fraorepa, Arezura,
Bumza, Eezisho, Arana, Bazana, Vapa, Iskata, Kancotofedhra, Hamankuna, Vagna, Fravanku,
Vidwana, Aezaka, Maenaka, Vakhedhrakae, Acaya, Tudhockoe, Ishvkoe, Asnavao, Draoshisvao,
Cairivao, Nanhusmao, Kakahyu, Antarekanha, Cichindavaoo, Ahuna, Racmana, Asha-ctimbana,
Urunyovaidhae. Ushaoma, Usta-garenas, Cyamaka, Vafrayo, Voouusha, Jatara, Adhutavao,
Cpitavarenao, Cpentodata, Kadrva-acpa, Kaoirica, Taera. Barocrayana, Barana Frapavao, Udrya en
Kaevao. Aan elk van de voorgaande plateaus in atmosferea werd een God of Heer toegewezen en zij
hadden het directe toezicht over de aangelegenheden van de stervelingen loodrecht beneden hen.
(Vede)
57. Kanculoo, een doorlopende (es) zee in atmosferea, die de voorgaande plateaus van elkaar
gescheiden hield.
58. Caoshyane, de God van de (es) zee Kanculoo, door de mensen in duisternis verondersteld als de
God wiens komst de Wederkomst of manifestatie van Ahura'Mazda op aarde zou zijn. Men geloofde
dat bij zijn tweede komst aan al de zonden op aarde een eind gemaakt zou worden, en alle dingen
geopenbaard zouden worden, Caoshyane, een verlosser; niet zondigen (Anar.)
59. Franrava, God van de Turaniërs, de tegenstanders van de Faithists. Degene die de Turaniërs
inspireerde tot oorlog en wrede daden.
60. Parodars, een engel, een vogel, een afbeelding, of zoals iemand in een spiegel kijkt en zichzelf
ziet. Datgene wat hij ziet weerkaatsen is de parodars. Dus, wanneer een rein man sterft, blijft zijn
ziel gedurende drie dagen bij het hoofd van zijn stoffelijk lichaam en zegt gebeden en lofliederen,
maar op de vierde dag gaat hij zijn toestand beseffen, stijgt op en gaat verder. Het eerste levende
schepsel dat hij ziet is de parodars (een vrouw); een vliegende persoon van grote schoonheid. Hij
groet haar en vraagt wie zij is. Zij antwoordt hem en zegt: Ik ben uw eigen ziel en goede gedachten.
Ik ben de wet die gij gebouwd hebt op de stoffelijke aarde. Zie mij, ik ben u zelf, en nu ziet ge uw
eigen zelf. Ik ben zeer schoon, omdat uw aardse gedachten schoon waren. Zet uw zelf opzij en kom
in mijzelf wonen. Ik ben het deel dat naar Nirvana kan opstijgen, de tweede hemel; u bent het deel
dat woont als een druj, een gebonden geest. Op de vijfde dag zet de reine man (of vrouw) het zelf
opzij en gaat in de parodars wonen, en zo stijgt hij op en wordt een Heer (of Vrouwe) in de hemel.
(Foivitat)
61. Foivitat zegt: Als een slechte man (of vrouw) sterft, blijft zijn ziel drie dagen bij zijn voeten. Op
de vierde dag gaat hij weg; maar vanwege de wolken ervan kan hij niet de parodars, de in rook
gehulde vogel aanschouwen, maar gaat hij naar plaatsen die walgelijk zijn voor de neus, naar de
plaatsen die de oren verdoven, naar de plaatsen die de ogen verblinden en, net als een druj, kan hij
geen waarheid spreken, geen liefde vinden, niets leren. De ziel van zo iemand wordt een bewoner
van smerige huizen en slagvelden waar de waanzin leeft van de waanzin, en boze geesten niet weg
kunnen gaan.
62. Kava-viscacpa, een raadgever en vriend van Zarathoestra, een hoge en Heilige Heer en
Schenker van Waarheid.
63. Hura, een voormalig mens.
64. Hura de entiteit, GELUK. In heel het Avanischor-systeem, dat overging op de Haptans en
naderhand op de Hijans, en tenslotte op de Vedes van Opper-Tibet, wordt geluk een entiteit
genoemd; evenzo is het met ongeluk; en geloof; en ongeloof en zij worden vergeleken met geplante
zaden die, door ze te koesteren, net als met het gedrag van stervelingen, tot grote bomen uitgroeien.
Indien iemand dus naar Hura (geluk) streeft, zal het in hem groeien, maar niet voordat hij ernaar
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streeft. En evenzo de andere entiteiten.
65. Kam, de lucht, de onzichtbare atmosfeer, of Kam-qactra, de hoge lucht, etherea, buiten de
aardse atmosfeer; dat deel van het firmament buiten de aarde en de aardatmosfeer dat eigen wetten
kent. Etherea, de hogere verblijfplaats voor verheven geesten die boven de stoffelijke wetten zijn
gestegen. Zoals Anra'mainyus (het kwaad) in atmosferea neerkijkt op het kwaad op de aarde, zo
kijkt Cpenta'mainyus (het goede) uit etherea omhoog naar het goede.

De Heren der Heerscharen in de hemel
De hoofden van de geestelijke genootschappen in atmosferea in die dagen.
Maideashenea, Patishahaya, Ayathrema, Maidyarrah, Hamachapathmada, Yemehataman, Aunviti,
Haptanaihaiti. Ustavaiti, Cpenta'mainyus, Kshathra, Vahistoisa, Airyamaishya, Fshushamanthra,
Madhaokhta, Cpenta-armaiti, Zoathra en Rarecma, Mithra, Kama-qactra, Havanana, Aarevahsha,
Roethwiskare, Vohu-Kasha, Aiwyoonhana, Nairayo-canha, Asha-vahista, Haome, de Heer der
Haoma riten, Frava-daiti, de Heer van Fravishes, Pailvish-hahin en Ustav, Beryejaga, Ayathrema,
Tistrya en Yima, de Zoon van de Zon, het Al Licht.
Van de tweede rang boven hen waren:
De Goden van de verenigde scharen van de hemel.
(met andere woorden: het Opper-Huis. uitg.)
De Schepper, Hoofd over allen. Yima en Mithra, Amesha, Cpentas, Havangi, Cavaghi en Vicya,
Rapithurna. Fradotfshu en Zantuma. Fradatvira en Dagyevma, Aiwicruthrema-Aibigaza, Fradatvicpanum-hujyaiti, Vishaptatha, Ish-Fravashi, Athwya en Kerecacpa, bevorderd bij speciaal besluit.
Behalve de bovengenoemden, de oagas (Gathas) wan Zinebabait (naderhand Neder India) de Zend,
de Heer Goden, dat zijn de beambten uit de koninkrijken in de hemel en de heerser over de naties
op aarde.
1. Khahnaothra, een Ahuriër uit de zarathoestrische periode.
2. Ardvi-cara. een Ahuriër uit de zarathoestrische periode.
3. Rashnu, een Fragapattiër uit de Yi-ha periode.
4. Haha-Naepta (Godin) van de scharen van Fragapatti, uit de Theantiyi periode. Bij de Ayustriërs
betekende Gathas: Goden.
5. Iaya-Haptanhaiti, speciaal voor Haptan, uit de Hi-ga periode.
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afb. 89 Isis
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afb 90. De valse Osiris
6. Ctatoa-Zacnya (Goe-howjhi), een Ahuriër uit de Fragapatti periode.
In Ushtai-bhonyia-paria-vi-hyiyi en bij hun afstammelingen, de Gujerati en Huzvaresh wordt de
Ahura weggelaten, zoals in het oorspronkelijke, Thei en Aph en de Schepper worden Ormadz
genoemd, of Armazd, of Ormuzd. Ahiram, de verrader van geheimen, wordt in de lagere hemelen
een bondgenoot van de Daevas, de drujas, de Kikas, de Paris en de Ughsa uit de Yi-ha periode.
7. Naotara, uit de periode van Aph, een onderwijzer die vele wetenschappen aan de stervelingen
gaf. Deze wetenschappen en religieuze ceremoniën werden naderhand zijn zonen genoemd, en zij
worden nu Fravashis genoemd. Behalve de wetenschappen openbaarde deze Heer God via orakels
en andere manieren tweehonderd zeventig koninkrijken in de lagere hemelen, waarvan de meest
belangrijke zijn: Zairi-vairi, Yukhatavairi, Crisookhshau, Kerecaokhshan, Vyareza, Vanara,
Bujicravo, Berejzarsti, Tizhyarsti, Perethwarsti, Vezhyarsti, Naptya, Vazhacpa, Habacpa, Victavaru
en - Frand-hanm-vareta. Al deze districten, met inbegrip van de tweehonderd koninkrijken, hadden
hoofdgeesten (Heer Goden) voor elkeen die een standplaats innam in de tempels voor de eredienst
op aarde, en ook duizenden geestdienaren in dienst die zij toewezen aan de verschillende
stervelingen die daar kwamen om te aanbidden, om dag en nacht hun gidsen en beschermers te zijn.
Via de profeten en hogepriesters in de middernachtelijke eredienst en ook bij dageraad in de
ochtend verschenen deze geesten in tastbare gedaanten en namen deel aan de ceremoniën.
8. Thrita, de God der genezing, de stichter van een sterfelijk ras waaraan hij de geheime
geneesmiddelen voor alle ziekten openbaarde. Hij gelastte dat de middelen alleen op het sterfbed
van vader op zoon onthuld mochten worden, en wanneer de vader het aldus onthulde, raakte hij zelf
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alle macht tot genezen kwijt.
9. Hiac-kaus, Heer van het Hemelse Zegel. Hij schonk de macht van Ahura'Mazda aan de
stervelingen en maakte het mogelijk dat de gebeden van de levenden de geesten van hun
voorvaderen verlosten van de kwellingen.
10. Takma-wrupa, listig. De listige entiteit. Als een vos, wiens kracht in sluwheid ligt. Als de wind.
Als de lucht; ijl, goedaardig lijkend; niets Iijkend, maar toch vol van bedrieglijk gif. Door takmawrupa wordt de voorspoedige mens voorspoedig. Hij legt ogenschijnlijke goedheid op zijn gelaat,
maar zijn gouden voetenbank is listigheid; de verschijning met de vergulde veren.
11. Ashi-vanuhi, Godin van de kleding. Zij was de vierde Airon onder Mithra. De bezigheden van
haar inspiratie aan de sterfelijke vrouwen bestonden eruit dat ze zichzelf kleedden en tooiden met
gouden en zilveren sieraden. Ze had twaalfhonderd Godinnen onder haar en aan hen was één dag in
elke maand toegewezen om via de magiërs, orakels, profeten en hogepriesters te spreken en te
onderwijzen. Sommige van deze geesten spraken via de zieners door middel van de trance, en
anderen schreven op de zandtafel. Voorafgaand aan deze periode droegen de Iraanse vrouwen
zelden kleding.

Aardse geschiedenis van de faithists in het oosten
1. De STEM was er, de GROTE GEEST, de IK BEN.
2. Zarathoestra, die geheel rein was, leerde dat het hoogste wat de mens kon bereiken was, een
Faithist (gelovige) te zijn in de Stem, zoals die tot de reine komt.
3. Zarathoestra, die geheel rein was, leerde dat het opbouwen van iemands eigen geloof in de IK
BEN het hoogste geluk teweeg zou brengen.
4. Zarathoestra, die geheel rein was, leerde dat ieder ego moet leren zichzelf op te bouwen in liefde
en wijsheid, en daarna in kracht, vertrouwend op de IK BEN.
5. Terwijl de Stem tot Zarathoestra de al-reine kwam, bemerkte Zarathoestra dat de IK BEN een
naam moest hebben teneinde door de mensen onderscheiden te worden.
6. Zarathoestra zei: Or (Licht), Mazd (entiteit van licht, op zichzelf), en hij noemde het Hoogst
Gekende: Or'mazd, zijnde De Persoon, De Al Meester.
7. Or'mazd sprak tot Zarathoestra en zei: Sommigen heb Ik geschapen met het verlangen om te
dansen, sommigen met het verlangen om te zingen, sommigen met het verlangen om te bidden.
8. Sommigen heb Ik geschapen met geloof in de mensen, sommigen met geloof in de geesten,
sommigen met geloof in Mij alleen.
9. Laat hen die geloof hebben in de mensen, hun geloof in de mensen hebben; laat hen die geloof
hebben in de geesten, hun geloof in de geesten hebben; laat hen die geloof hebben in Mij, hun
geloof in Mij hebben. Zij zijn de Mijnen. Hetgeen Mij toebehoort zal Ik bijeenbrengen.
10. De Mijnen zullen een volk op zichzelf zijn, van zichzelf.
11. Or'mazd sprak tot Zarathoestra en zei: 37) De Mijnen hebben geen andere Goden dan Mij. De
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Mijnen hebben geen andere idolen of beeltenissen dan Mij. De Mijnen buigen zich niet voor
afgoden. De Mijnen sluiten in stilte een verbond in Mijn naam. De Mijnen gedenken de vier heilige
dagen van de maan. De Mijnen eren hun ouders. De Mijnen doden niets dat Ik levend geschapen
heb. De Mijnen plegen geen echtbreuk. De Mijnen stelen niet, spreken geen leugens, begeren niet.
De Mijnen beantwoorden alle mensen met het goede. Zarathoestra onderwees deze woorden, en zij
die zijn volgelingen werden noemden zich Zarathoestriërs.
12. Or'mazd sprak tot Zarathoestra en zei: Aanvaard de tien wenken: wat zijn het?
13. Zarathoestra zei: Mijn vlees is niet mijn eigen substantie, maar van Or'mazd. Hoe kan ik dan
aanspraak maken op de tien wenken? Deze vormen niet de Zarathoestrische wet. Zij vormen de
Or'mazdische wet. Alle dingen komen van Hem. Alle dingen zijn van Hem.
14. Zarathoestra trok voort, predikend, en zijn volgelingen werden met honderdduizenden geteld.
15. Zarathoestra verrichtte geen wonderen. Hij zei dat wonderen de kunstgrepen waren van geesten
en stervelingen. Het hoogste van alle goed was goed te doen, en goed te zijn.
16. God gaf het niet aan de Zarathoestriërs zoals aan Israël, om zich onder de vreemdelingen te
begeven, maar om temidden van de heidenen te wonen in hun eigen landen. En de Zarathoestriërs
vestigden nooit hun eigen koningen. Niettemin raakten zij in een voortdurende onderdrukking door
de vereerders van Goden en Heren.
17. Tegen de tijd van Brahma waren zij nagenoeg vernietigd. En opnieuw hief God hen op en
vestigde hen als een machtig volk. Maar omdat zij geweldloos waren, werden zij weer bijna
vernietigd. En wederom hief God hen op door middel van Capilya; dit geschiedde in de tijd van
Mozes.
18. En zij gedijden en werden talloos in heel Vind'yu en Jaffeth. Gedurende vierhonderd jaar waren
zij een groot volk.
19. En rond de tijd dat de Israëlieten Saul tot hun koning maakten, kwam er ook duisternis over de
Zarathoestriërs.
20. De Heren en verlossers inspireerden via de orakels de koningen en heersers om de
Zarathoestriërs uit te plunderen. En gedurende negenhonderd jaar werden zij vervolgd en gefolterd;
en miljoenen van hen ter dood gebracht. Waardoor de naam van Zarathoestra vergeten raakte onder
de mensen. En de grote wetenschap, en licht en kennis van die naties verdwenen, om gedurende
lange tijd niet terug te keren.
21. God zei: Omdat zij mijn uitverkorenen onderdrukt en vernietigd hebben, zal ik mijn aangezicht
van hen afkeren, en zij zullen in duisternis onder gaan. Zie, toen zij mijn uitverkorenen in
Egypteland onderdrukten, sloot ik hen uit van het licht, en zij gingen ten onder.
22. Laat dit een getuigenis zijn voor alle volken, dat wie ook mijn volk verdeelt of uitplundert, ook
verdeeld en uitgeplunderd zal worden.
21. Dit is een wet van Jehovih; al wie van Hem weggaat zal Hem niet vinden; wie zich van Hem
afkeert, verwenst Hem; Hem verwensen is hetzelfde als degenen verwensen die dit doen, en het zal
hen vergolden worden.
EINDE VAN HET BOEK VAN SAPHAH
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Opmerkingen van de uitgever bij Het Boek van Saphah
1) UITSPRAAK
In de ouden tijden werd de mond zelden gesloten tijdens het spreken, en werden de woorden
hoofdzakelijk gevormd achter het gehemelte en in de thorax. De letter a in het Engels (en
Nederlands) werd in de oude talen nagenoeg als au, en niet veel anders dan het gekras van een raaf.
De Chinese Ang is bijna hetzelfde als de Ong van de Algonquin. De lange u heeft vaak de klank van
joe, en soms alleen van e. De korte u is in alle talen gelijk en vandaag hetzelfde als duizenden jaren
geleden. Door de basis van de tong te gebruiken in plaats van het puntje is het veel gemakkelijker
om het Hebreeuws en Algonquin uit te spreken; en door het geluid te laten ontsnappen uit de bijna
gesloten mond, is het gemakkelijker om Indiaas en Chinees te spreken. Het Chinese woord voor
"huis" is OKE, en het equivalent in Hebreeuws is OHEL (tehuis, woning) en de l wordt zo vluchtig
uitgesproken dat wanneer een ongeleerde Hebreeër OHEL hoort zeggen, het woord onmogelijk te
onderscheiden valt van hert Chinese OKE.De geleerden onder de Hebreeën bezigen het woord
BAYITH in plaats van OHEL. Wanneer we zeggen: "hogerhuis", bedoelen we niet het gebouw,
maar het gezamenlijke lichaam van edelen, en in die zin is de Hebreeuwse geleerde verder
verwijderd van de oorsprong van de woorden dan de ongeleerde.Letterlijke vertalingen zijn in feite
niet zo waarachtig als het geestelijke beginsel.Tijdens een verblijf temidden van de ongeletterde
Chinezen, Hebreeërs en Noord-Amerikaanse Indianen (De Algonquin) kan meer waarheid over de
oorsprong en toepassing van de primitieve taal vernomen worden dan uit de meest geleerde der
klassieke geschriften. De letter is willekeurig en niet in staat de fonetiek te verschaffen, en na twee
of drie talen gepasseerd te zijn, te zeer verminkt om nog herkend te worden. Bij het aanleren van
een taal ontdekken we dat onze fouten bestaan uit het volharden in een willekeurige uitspraak,
hetgeen een inlander nimmer doet, ofschoon het hemzelf zo toeschijnt. Nu weten we dat de
oorspronkelijke betekenis van een gebouw een plaats was om in te wonen; in feite was de wens
voor zo’n plaats de oorzaak dat er gebouwd werd. De gedachte aan een benaming: "huis" was een
later invallende gedachte. Het Huis van David, of van Sussex, of Argyle betekent: de mensen van
het huis, of de rang. Ons verstand toont ons derhalve dat het Hebreeuwse woord OHEL, een tehuis,
voorafgaat aan BAYITH, omdat een tehuis (woning) het eerst uitgevonden werd. Deze regel dient
gevolgd te worden door de student in de filologie die wil weten of de belangrijke talen van heden
voortgekomen zijn uit een of ander groot volk dat nu verdwenen is. Geen enkel boek is meer van
waarde voor de student dan een verblijf van vier of vijf jaar bij elk van deze vier grote volkeren, en
zeker niet langer bij de geleerde dan bij de landslieden en ongeletterde.
2) Oorsprong van het teken van het kruis - De profeten werden op een rad vastgebonden teneinde
hun geestkracht te beproeven om verlost te worden. Het wiel is het symbool van de heilige naam
E-O-Ih. Deze wielen kunnen nog altijd gezien worden aan de wegkant in delen van China en India.
De oorsprong van de Jaggernaut: ook de oorsprong van de gekruiste beenderen: het teken van
degene die omkwamen als valse profeten, aangezien ze niet in staat waren door geestkracht verlost
te worden.
3) Het meetinstrument, de GAU, is een triangel met een loodlijn die vanuit de bovenste hoek
omlaag hangt. Op de eigenlijke loodlijn bevond zich een dwarslat waarop een vizier is gemonteerd
voor de waarnemer. Op een afstand van een paar mijl voor het oog ontdekte men dat de aarde
afboog beneden het peil dat overeenkwam met de loodrechte stand en dat de verbuiging toenam in
verhouding tot de waargenomen afstand, en dat gaf het horizontale middelpunt van de aarde aan als
zijnde 6000 mijl vanaf het beginpunt naar iedere richting. Met dit instrument werden de tempels
gebouwd en de sterren geobserveerd.
4) Zie de christelijke bijbel, Matthéüs 19:12, wat betreft natuurlijk geboren eunuchs en anderen.
5) Het kunststuk van twee in elkaar gesloten ringen is nu bij vele spiritualisten bekend. Als dit door
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de Ouden volbracht werd zonder uiteenvallen, werden de zodanig ineengesloten triangels als zijnde
heilig in de tempels van de eredienst geplaatst.
6) Het vrouwelijke van de aarde is Mi. De geest van een sterveling woont in een schoot, hetgeen het
aardse lichaam is; derhalve wordt de aarde "Moeder" genoemd, terwijl de Eeuwige Tegenwoordige
Geest die de aardse dingen impregneert "Vader" genoemd wordt. AH, of PAN is theoretisch aarde,
maar Mi is aarde met betrekking tot de levende schepselen. Maar door het verdraaien van deze
waarheid wordt aan een of andere sterfelijke vrouw het moederschap van de een of andere
sterfelijke man toegeschreven. In het Hebreeuws heeft de Michal dezelfde oorsprong, maar dan
mannelijk. Onder de Israëlieten was het gebruikelijk voor veinzers en magiërs om een vrouw door
de naam Mi als Moeder op te eisen zodat, als bespotting, het woord Mi tot MARAH werd, hetgeen
“bitter” betekent. Uit spotternij werd de moeder van Jezus door de Joden “Marah” genoemd.
7) Vanaf Kosmon, de huidige tijd, tot Mozes en Capilya bedraagt 3400 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan Abraham en Brahma bedraagt 5800 jaar
Vanaf Kosmon tot aan Zarathoestra bedraagt 8900 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan Osiris (de eerste) bedraagt 12.200 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan Thor (de eerste) bedraagt 15.400 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan Apollo (de eerste) bedraagt 15.400 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan Sue (de eerste) bedraagt 21.400 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan de komst van Aph naar de aarde en de Vloed bedraagt 24.000 jaar.
Vanaf Kosmon tot aan het begin van Aph’s cyclus bedraagt 25.000 jaar.
8) Mas in Sanskriet betekent nu maan: in Rome betekent het een religieuze dienst (mis). Bij het
Vedische ras werd de religieuze dienst gesproken op de dag van de maanfase. In een ander deel van
dit werk wordt getoond hoe het woord MASS (mis) in de christelijke kerk werd opgenomen en
zodoende een Engels woord werd. De klank ’a’ in MAS is als ‘aa’ in vaar.
10) Het Vedische ras, dat voorafging aan de Ariërs en hen grondvestte, werd een heilig volk
genoemd. Niet alleen dat zij geen oorlog voerden, maar zij doodden ook geen enkel levend ding.
Grenzend aan de Vediërs trof men verschillende barbaarse stammen aan, Toeraniërs geheten, en
deze plunderden de Vediërs voortdurend en vernietigden hen uiteindelijk. De Ariërs, die het niet zo
nauw namen met religieuze toestanden als hun voorvaderen de Vediërs, trokken tegen de Toeraniërs
ten oorlog, vestigden zich en werden een machtig volk. Enige eeuwen later trachtten de Ariërs de
verloren gegane literatuur bijeen te brengen van het heilige volk dat vernietigd was, en door middel
van stenentabletten en geheime ceremoniën die deels door de halfbloeden bewaard waren, vonden
zij datgene terug wat genoemd wordt: de AVESTA, de VENDIDAD, de VISPERED en YACNA, en
de KHORDA-AVESTA. Deze fragmentarische literatuur is tot op heden bewaard gebleven en bevat
de overblijfselen van de Zarathoestrische -Zoroaster religie, waaruit de brahmanen en boeddhisten
hun godsdiensten samenstellen.
11) In die dagen werden zowel de woorden als de melodieën op het betreffende ogenblik
geïmproviseerd, en de tamboerijn of Toff diende als begeleiding.
12) De kandidaat leest hier de eerste rij op het Tablet van boven naar beneden.
13) Hier leest de kandidaat de tweede rij op het Tablet van boven naar beneden.
14) Hier leest de kandidaat de derde rij van het Tablet van boven naar beneden
15) Hier leest de kandidaat de vierde rij op het Tablet van boven naar onder.
16) De kandidaat leest hier de vijfde rij op het Tablet van boven naar beneden.
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17) Tus’kred wordt minod. (zie Poit.) De positie van de aarde zou Hy-em’suat-tor zijn, of gelijk aan
9000 jaar voor Kosmon. De Foenicische klank ‘aw’ had er 16.000 jaar voor nodig om de Engelse
‘a’, lange klank, te worden. Het woord Ong’wa ( het sprekend dier ) had er 10.000 jaar voor nodig
om ‘man’ (Engels+ Ned.) te worden, en slechts 7000 om Ghan (Chinees) te worden. De inscripties
van het Foenicisch worden deels in China, India, Iran en Arabië gevonden en behoorden bij de
Heuvelbouwers van Amerika.
Door Ga’hoe ah mak, de positie van de grote slang (zonnestelsel), zouden derhalve deze
Foenicische riten in hetzelfde tijdsbestek gebruikelijk kunnen zijn in China en Amerika. De twintig
graden omvatten architectuur, wiskunde, landbouwkunde en astronomie, voldoende voor een
grootschalige en beschaafde bevolking. En ook duiden de ceremoniën aan dat er lang voor die
periode grote rijken hebben bestaan.
18) Degene die rond de tafel zaten voor het contact met de geesten hielden hun blik op de
ingegraveerde karakters gericht. Hij die aan het einde zat waar de kroon staat afgebeeld, was de
oudste en werd de rab’bah (vader) genoemd. Men zal opmerken dat de aanroeping meer is dan een
interpretatie van de karakters, ofschoon ze allemaal worden aangeduid in de woorden. De Rab’bah
begon, maar de hele kring deed mee met de lering ervan. De gau, de loodlijn, werd door de geesten
bewogen in antwoord op de vragen van de Rab’bah. In sommige landen roepen de zigeuners, die
veronderstelde nazaten van het oude Egypte heten te zijn, de geesten nog steeds op dezelfde manier
op.
19) Deze tabletten waren op de ingelegde tafels gegraveerd, familie altaren geheten, waar de familie
omheen zat voor gemeenschap met de geesten en gebed.De vader begon meet de aanroep,en de
vrouw en kinderen spraken gezamenlijk. Nadat de Israëlieten Egypte verlaten hadden werden de
gegraveerde tafels afgeschaft, maar de aanroeping aan de gezinstafel werd voortgezet en is zelfs tot
op vandaag nog gebruikelijk onder sommige van de joden.
20) De eerste Mithra leefde ongeveer 4000 jaar voor Kosmon. De tweede Mitrah leefde ongeveer
2000 voor Kosmon.
21) Dit waren de ceremoniën van de derde voorbijgegane cyclus, 9000 jaar voor Kosmon. Degenen
die getuige zijn geweest van het wonder van de vuurproef van de moderne geestelijke mediums,
kunnen deze inwijding gemakkelijk begrijpen.
22) Spiritualisten die deze dingen gezien hebben weten dat dit mogelijk is.
23) Veel van de stammen van de Noord- en Midden-Amerikaanse Indianen bouwen hun geestelijke
wigwams nog op dezelfde manier.
24) De juwelen werden als voorbeelden van de Goden gemaakt. Van de ene God tot de volgende
bedroeg vier manen. De heilige woorden die bij elke God voor de maand behoorden, werden tijdens
de maand opgezegd. Terwijl de woorden gezamenlijk werden gesproken draafde of danste het
heilige volk op de top van de heuvel in het rond, en bij elke stap klapte ze in de handen. Deze
ceremoniën geschiedde vaak in de nacht, en nooit minder dan eenmaal voor elk kwartier van de
maan. De maand daarna werd het volgende vers (voor andere Goden van een volgende maand ) op
dezelfde manier opgezegd. Na de uitroeiing van het heilige volk (de Heuvelbouwers ), hielden de
vereerders van Egoqu’m, d.w.z. E-lo-him, de Indianen die na hen kwamen, de dans in ere en zelfs
tot op vandaag hebben sommige stammen alle twaalf dansen en de geestelijke kern van de
aanroepingen bewaard, ofschoon ze wel de ugha ( wilde dieren ) en ook elkaar doden. Behalve de
Hopi Indianen die zich nog steeds aan de oude wetten houden. Deze riten en ceremoniën dateren
volgens de tafels die betrekking hebben op de zonnefalanx uit ongeveer 15.000 jaar voor Kosmon
en zijn te plaatsen in het oosten van Azië en in Afrika. Vandaag de dag zijn er filosofen die stellen
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dat in nationale aangelegenheden macht ook recht betekent, getuige het optreden van de
Amerikaanse overheid tegen de Indianen en de Britse overheid in India.
26) Aangenomen dat de afmeting van een schedel 15x20 centimeter bedraagt, dan zouden voor de
binnen- en buitenmuren van een bouwwerk zoals hier beschreven wordt ongeveer achtduizend
schedels nodig zijn.
27) De voornaamste verlossers en Goden van het Hyartien tijperk (overeenkomend met Brahma,
Boeddha, Christus en Mohammed van dit tijdperk) waren Yima, Mithra, N’yot en Habbak de eerste.
De vier grootste machten, voorgesteld door de vier grootste godsdiensten vormen te alle tijden de
vier hoekpunten in de Loge van de Faithists. De loges in de diverse landen namen aan dat de Goden
van hun eigen gewest de voornaamste vijanden van de Grote Geest waren en ze noemde die in de
ceremoniën. Vandaar dat in deze tijd de belangrijkste vijanden van de Grote Geest de godsdiensten
en machten zijn die zich aanmatigen andere namen in plaats van de Grote Geest te verheffen, of
gelijk aan Hem te willen zijn. De christen verlangt er nooit naar om Jehovih-achtig te zijn maar hij
is zeer gevleid om christelijk genoemd te worden. Dit geldt ook voor een boeddhist, een brahmaan
en een mohammedaan. Het schijnt wel dat de wereld in elk tijdperk een idool moet hebben. Dit
steken zij dan, boven de Grote Geest uit, in de hoogte door middel van fabelachtige bedenksels en
beweringen: terwijl de Faithist (gelovige ) in de Ene overal het voorwerp van haat en vervolging is
geworden, en vaak van vernietiging.
Gedeelten van deze ceremoniën kan men nog steeds waarnemen bij de Confucianen , de Hebreeën
en een paar verspreide zwervers in Opper Tibet.
Overblijfselen van het spel in de eerste en tweede graden kan men nog herkennen bij verschillende
stammen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Natuurlijk kiezen al deze mensen hun
eigen slechte Goden voor de hoekpunten.
28) Men zal inzien dat de Orde van de Dageraad een vegetarisch dieet vereiste en de invloed
daarvan strekt zich tot op vandaag uit over een groot deel van de Chinese en Oost-Aziatische rijken.
Niemand kon deze graad aannemen tenzij hij of zij bekend was met de gewone geestelijke
manifestaties, daarbij inbegrepen het aanschouwen van de geesten der doden die waren
teruggekeerd naar de aarde en het uiterlijk van sterfelijke gestalten hadden aangenomen, en van
aangezicht tot aangezicht met hen gesproken had in aanwezigheid van getuigen. Deze kennis, om
het lichaam en de geest voor te bereiden op zelfs maar de eerste graad van de Dageraad was al 8900
jaar geleden bekend, in de periode van Zarathoestra.
Een groot deel van deze ceremonie leeft nog voort in de geheime code van het Brahmaanse
priesterschap. Dit komt overeen met de hyartien cyclus en de Goden en krijgslieden uit die tijd.
29) Emeth: Faithist (enkelvoud ). Emeth’a: Fathist (meervoud).
30) In de oude orde, verleend aan de hogepriesters en priesteressen, luidden de woorden: ‘noch zal
vlees mijn mond binnengaan, noch drinken behalve water, noch zaden noch granen die op het veld
groeien, noch wortels die in de grond groeien, noch iets dat deel van een dier is of van een dier
afkomstig is, maar alleen de vruchten die in de lucht groeien, en noten die hoog groeien; noch zal ik
iets eten op de dag na Hi’gang ( midden van de dag), noch zal ik neerliggen in de nacht, maar
rechtop zitten, opdat mijn hoofd helder en vol profetie mag zijn’. Het grootste deel van deze
bepalingen kan men tot op heden kan men tot op heden waarnemen bij sommige Brahmaanse
priesters, ofschoon zij de algehele aard van deze godsdienst verlaten hebben en van zichzelf
despotisch, fanatiek en eigengereid zijn geworden, en juist die dingen verloren hebben die de Orde
tot stand bracht.
31) In alle voorgaande cyclussen werden de voornaamste vier opgelegde godsdiensten van die tijd
toegewezen aan de slechte hoeken van de kamer. Dit waren bijvoorbeeld in de mozaïsche cyclus
Osiris, Baäl, Dagon en Ashtaroth. In de Hyartien (Abrahamische) cyclus waren het: Yima, Mithra,
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N’yot en Habbak. In de Zarathoestrische cyclus, 8900 jaar geleden, waren het: Hag, Ouk’gy,
Tum’miz en Goo’a. De vier van deze tijd, in stand gehouden door legers, zijn: brahmanisme,
boeddhisme, christendom en mohammedanisme.
32) Christelijke bijbel, Matthéüs 10:34 en 35.
33) Su’is betekent helderhorenheid en helderziendheid.
34) In die tijd zijn er vele spiritualisten die er getuige van zijn geweest hoe de geesten vuur
teweeggebracht hebben. Professor Zollner en Henry Slade lieten een kaars aansteken zonder
tussenkomst of hulp van een sterveling.
35) Al de voren genoemden hebben, volgens moderne interpretaties, overeenkomstige plaatsen op
aarde gesticht.
36) Spiritualisten hebben dit vaak in de geestelijke kring waargenomen. De oorsprong van de
besprenkeling in de kerken zoals dit tot op heden wordt toegepast.
37) De tien geboden van Zarathoestra.
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