Boek van Inspiratie
HOOFDSTUK I
1. Dit zijn de woorden van Tae, in Kosmon: Ik ben Licht; Ik ben het middelpunt, maar Eindeloos,
zegt Jehovih.
2. Ik geef u van Mijn Licht; en wanneer u het ontvangen hebt, roept u uit: Kijk eens, ik ben wijs!
3. Uw lichaam heb Ik geschapen, om u daarin te lokaliseren; om uw entiteit te laten rijpen.
4. Zonder Mij was u niet tot leven gekomen. U bent als het eind van een lichtstraal vanuit Mijn
Persoon.
5. En u bent in uw stoffelijk lichaam geconcentreerd.
6. Ik ben voor uw geest wat de zon is voor een lichtstraal. Ik ben het Licht dat uw ziel verlicht.
7. De lichtstraal die van Mij uitgaat, schiet wortel in de vergankelijkheid, en u bent het product, de
boom.
8. U was niets; ofschoon alle dingen die u vormen er tevoren waren.
9. Die dreef Ik tezamen en bezielde ze.
10. Zo schiep Ik u.
11. Op de manier waarop Ik u stoffelijk schiep, zo schiep Ik u geestelijk, verstandelijk.
12. Zoals Ik uit materie uw stoffelijk lichaam maakte, zo bouwde Ik u op in de geest uit Mijn Licht,
hetgeen Mijn Ware Zelf is, met het bewustzijn dat u bestaat.
13. U kunt geen zier aan uw stoffelijk zelf toevoegen, uit uw eigen wil en inspanning 1).
14. Het is uit en door Mij dat het proces van absorptie door het bloed aan u toevoegt.
15. Uw bloed vloeit in uw aderen vanwege Mijn bezielende kracht op u.
16. Als Ik Mijn hand terugtrek, sterft u. Leven en sterven zijn van Mij.
17. Heel uw stoffelijk deel is derhalve van Mij en door Mij.
18. Evenzo is uw geest van Mij.
19. En zoals u geen fractie aan uw stoffelijk zelf kunt toevoegen, kunt u ook geen fractie aan uw
geestelijk zelf toevoegen.
20. Uit Mijzelf groeit uw geest.
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21. Ook kunt u, uit uw eigen zelf, geen enkele nieuwe gedachte, of idee, of uitvinding fabriceren of
verwerven of tot u nemen.
22. Alle gedachten en kennis en verstand die u bezit, gaf Ik u.
23. Zoals de wervelwind het stof bijeenbrengt en het naar een middelpunt drijft, zo is het plan van
Mijn universum.
24. U bent als een centrum; alle dingen komen van buiten naar u toe.
25. Zowel uw kennis als uw stoffelijkheid kwamen van buiten naar u toe, uit datgene wat buiten
uzelf was.

HOOFDSTUK II
1. U bent uit inspiratie geschapen, zegt Jehovih.
2. Ik schiep een stoffelijk lichaam voor u, en Ik schreef erop. Het resultaat bent u.
3. En Ik maakte u ontvankelijk, dus konden alle dingen buiten uzelf hun stempel op u drukken.
4. Het totaal daarvan is uw kennis.
5. Zoals het met u is, zo is het met alle mensen, en met al het levende dat Ik schiep.
6. Ook is er geen andere kennis op de wereld dan die Ik gaf.
7. Dat alles is Mijn inspiratie.
8. De mens zei: Met bepaalde afmetingen leer ik mijn zoon wiskunde.
9. Ik bevind Mij achter alles, zegt Jehovih.
10. Ik onderwees uw vaders vader en allen die hem voorgingen. Het totaal van alle menselijke
kennis is slechts het vermogen van de mens om Mijn Licht waar te nemen.
11. Ik maakte u tot Mijn dienaar, om uw zoon door bepaalde afmetingen te onderwijzen. Dit was de
weg die Ik maakte om de ziel van uw zoon te bereiken.
12. De mens zei: Ik weet meer dan mijn vader wist; en toch wist mijn vader meer dan zijn vader.
Wij redeneren, wij rangschikken, wij stellen samen.
13. Ik ben het Al Uitwendige; uit Mij worden de kleinere lichten in focus gebracht, zegt Jehovih.
14. Iemand houdt een vergrootglas in de zon en steekt er een vuur mee aan, maar toch bevat de lens
niet de hitte.
15. Op zo'n manier hebt u kennis vergaard; toch werd door u geen kennis verwekt, want alles kwam
van Mij. Ik schonk alles.
16. De toename van kennis die nu op de aarde plaatsheeft, onder alle rassen der mensen, is slechts
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de toename die Ik gaf. Uit zichzelf schiep de mens niets hiervan.
17. Noch kunt u één gedachte scheppen, of een idee, of ingeving.
18. U kunt alleen bijeenbrengen van Mijn oogsten, of van Mij in Persoon.

HOOFDSTUK III
1. Het oog van de mens maakte Ik om kennis te verkrijgen door het licht; maar het oor van de mens
maakte Ik om kennis te verkrijgen uit de duisternis, en in de duisternis, zegt Jehovih.
2. De kracht van de aanraking gaf Ik de mens, waardoor hij de geschiktheid en verenigbaarheid en
onverenigbaarheid van de dingen met hemzelf kon leren.
3. Dit zijn de stoffelijke toegangen die Ik u gaf, O mens, waardoor u kennis zou kunnen verkrijgen
van Mij en Mijn scheppingen, bewust voor uzelf.
4. Hierdoor wordt u voortdurend verzadigd; hierdoor brengt uw ziel de kennis bijeen van Mijn
werken.
5. Al wat op deze toegangen van uw ziel gericht wordt, is inspiratie.
6. Als u brood ziet, wordt u geïnspireerd om te eten; als u een paard ziet, wordt u geïnspireerd erop
te rijden; als u een brandnetel aanraakt, wordt u geïnspireerd met pijn.
7. Toch moet u in alle gevallen geoefend zijn, voordat u de inspiratie kunt begrijpen die van deze
uitwendige dingen tot u komt.
8. De mens zegt: Vandaag herinner ik me mijn vriend die ik heel wat jaren niet gezien heb.
9. Jehovih zegt: Ik maak u tot een voorraadmagazijn, en tot een boek dat tevoren geschreven was.
10. En Ik gaf u de kracht om uw voorraden en uw boek te herlezen, in uw ziel.
11. Dit was de opgeslagen inspiratie die Ik u voordien had gegeven.
12. Wanneer u in grote opwinding bent, of anders handelt dan u gewoonlijk geneigd bent, richt uw
ziel zich op deze voorraden, en dan komt uw herinnering wonderbaarlijk tevoorschijn.
13. Dit is het uiten van de inspiratie die Ik u voordien gegeven had.
14. Ik schiep u opdat u inspiratie zou ontvangen, niet alleen van de wereld die buiten uzelf staat,
maar ook de inspiratie vanuit de ledematen van uw lichaam.
15. Mijn indruk op u is inspiratie; maar u moet Mijn inspiratie beseffen, teneinde Mij te kennen.
16. Een idioot houdt vuur in zijn hand, en het bezorgt hem pijn, maar toch weet hij de oorzaak niet,
noch waar de oorsprong van de pijn vandaan komt.
17. Zo kom Ik ook tot u en geef u inspiratie, maar u onderkent Mij niet.
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18. Een ander mens onderkent Mijn Tegenwoordigheid en Mijn inspiratie. Hij hoort Mij spreken;
hij ziet Mijn Persoon.
19. Toch ben Ik evenzeer bij allebei.
20. Iemand opent zijn mond om te spreken, en zie, Mijn woorden komen tevoorschijn.
21. En toch zegt een ander weer: Niemand kent Jehovih; geen heeft Hem gehoord.
22. De ene persoon is gevoelig, als een film voor een beeld, en hij vangt Mijn Licht ogenblikkelijk
op en weet dat het van Mij komt.
23. Een ander zegt weer: Er viel me een plotselinge gedachte in! Maar hij onderkent niet vanwaar
die kwam.

HOOFDSTUK IV
1. Wanneer het kind jong is, vormt Mijn Licht zijn eerste kennis, zegt Jehovih.
2. Het ziet Mij en hoort Mij; en het ziet en hoort Mijn engelen.
3. Door de druk van Mijn Licht op zijn stoffelijke ogen en oren, leert hij stoffelijk te zien en te
horen.
4. Dit is het begin van twee zintuigen, die Ik schiep om parallel aan elkaar en gelijk in kracht te
groeien.
5. Maar het kind, dat zich in de stoffelijke wereld bevindt, let meer op de dingen die de stoffelijke
zinnen bekoren, dan op die welke de geestelijke zinnen bekoren.
6. Zodat de ene persoon opgroeit en Mij en Mijn engelen vergeet. Hij is een scepticus.
7. Maar een ander persoon groeit op en herinnert zich Mij en Mijn engelen. Hij is een gelovige.
8. En zie, u, O mens, vraagt aan hen: Vanwaar kwam de idee van een Schepper, een Al Persoon?
9. En één van hen antwoordt u: Het is onafscheidelijk verbonden; het is natuurlijk.
10. Maar de ander antwoordt: Het is dwaasheid; het kwam uit de duisternis.
11. Maar Ik zeg u, O mens: De duisternis kan geen idee scheppen; de duisternis zou zelfs niet
gekend worden dan door het licht dat Ik ernaast schiep.
12. U kunt u geen enkel dier onder de zon voorstellen dat Ik niet geschapen heb.
13. De mens zei: Ik stel me een paard voor met een vissenkop en vinnen.
14. Voor al wat u bedenkt, zegt Jehovih, neemt u slechts de delen van één van Mijn scheppingen, en
zet ze aan elkaar.
15. Laat dit u aantonen dat, als u geen nieuw levend schepsel kunt bedenken, uw voorvaderen dat
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ook niet konden ten aanzien van Mij.
16. Niettemin hebt u een gedachte, en een idee van Mij en Mijn Persoon.
17. En u hebt een gedachte, en een idee over de geesten van de doden.
18. Door Mijn Tegenwoordigheid en inspiratie op u leerde Ik u dat Ik de ‘IK BEN’ ben, een
Persoon.
19. Door de inspiratie en tegenwoordigheid van Mijn engelen leerde Ik u ook over hen.
20. Mijn inspiratie op de vogel laat hem zingen; door Mijn Tegenwoordigheid leer Ik hem zijn nest
te bouwen.
21. Door Mijn Tegenwoordigheid kleur Ik de ene roos rood, en een andere wit.
22. Het bewijs van Mijn Persoon ligt in de harmonie van het geheel, en in iedereen die een persoon
van zichzelf is, volmaakt in zijn orde.

HOOFDSTUK V
1. Twee soorten stem heb Ik, zegt Jehovih: de stille stem en de hoorbare stem.
2. Alle mensen schiep Ik ontvankelijk voor de een of de ander van Mijn stemmen, en velen voor
beide.
3. De ene mens hoort Mijn stem in de bries, en in de donder, en in muziek.
4. Een ander hoort Mijn stem in de bloemen op het veld, en in het schouwspel van de bergen.
5. En weer een ander voelt Mijn inspiratie; en hij huppelt de berghelling op en wordt niet moe
onderweg.
6. Hij die Mijn inspiratie niet voelt of hoort, gaat met grote moeite de berg op.
7. Naargelang de mens helder is in zijn stoffelijkheid en in zijn geest, onderkent hij Mijn inspiratie.
8. En als hij ook nog grote reinheid bezit, dan vormt hij Mijn Licht in stoffelijke woorden.
9. Ik leerde de mens om dit Mijn geopenbaarde woorden te noemen.
10. Niettemin schiep Ik geen stoffelijke mens volmaakt; ook kan geen enkele mens Mijn woorden
volmaakt openbaren.
11. Maar Ik schiep de weg open voor alle mensen om te trachten Mij te openbaren.
12. Overeenkomstig de nadering van de mens tot de volmaakte menselijkheid, zo openbaar Ik hem,
door Mijn Tegenwoordigheid en Mijn woorden.
13. Overeenkomstig de onvolmaaktheid van de mens in menselijkheid, zo uit zich Mijn inspiratie
op zijn zintuigen.
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14. Volmaakte menselijkheid schiep Ik mogelijk, in gelijkwaardige stoffelijke en geestelijke
zintuigen.
15. Krachtige stoffelijke zintuigen en zwakke geestelijke zintuigen leiden de mens af van Mijn
Tegenwoordigheid, en maken hen ongelovig aan Mijn Persoon.
16. Zo iemand ontkent Mijn inspiratie en de inspiratie van Mijn engelen. Hij is weinig meer dan een
boom in het bos, die een stam heeft met vele takken, maar zich niet van zijn plaats beweegt.

HOOFDSTUK VI
1. Ik ben ÉÉN GEEST, zegt Jehovih.
2. Mijn bezielende kracht is op al het levende; hierdoor leven en bewegen zij.
3. Overeenkomstig de verschillende structuur van het levende uit zich Mijn inspiratie door hen.
4. De een, zoals de haas, rent weg uit lafhartigheid; een ander, zoals de leeuw, is wreed; een ander,
zonder oordeel, als de slang.
5. En wat de mens betreft: de een wordt tot muziek geïnspireerd; een ander tot wiskunde; een ander
tot het zienerschap, enzovoorts.
6. Voor hen allen ben Ik de Ene, de Universele Inspirator die hen allen beweegt.
7. Overeenkomstig hun organische structuur geven zij uiting aan Mijn inspiratie.
8. Tot de laagste van de levende schepselen maakte Ik de slang, want Ik gaf haar een element
waardoor zij in staat is zichzelf te vernietigen.
9. Toen de aarde omringd werd door giftige gassen, schiep Ik giftige klimplanten en onkruid en
bomen en alle soorten kruiden, die welig tierden op de aarde.
10. Zo, uit de vernietigende gassen en uit aardse substantie, schiep Ik de plantaardige wereld. En, in
die tijd, waren al de groeiende dingen die Ik op de aarde geschapen had, giftig voor wat betreft het
dierlijk leven.
11. Vervolgens schiep Ik de slangen; van alle afmetingen schiep Ik ze. En ze waren ook giftig.
12. En de slangen die Ik schiep waren vleesetend en voedden zich met elkaar. Zelfbevruchtend
schiep Ik ze.
13. Zo dreef Ik het gif uit de lucht omlaag in de plantengroei, en vandaar in de dierlijke wereld;
zodoende zuiverde Ik de atmosfeer.
14. Dit was de eerste schepping die Ik op deze wereld schiep.
15. Toen bedekte Ik de aarde met vallende nebulae, en bedekte de giftige gewassen op de aarde, en
het werd omgezet in olie en kool.
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16. Daarop maakte Ik een nieuwe schepping; Ik gaf voeten en benen en beenderen aan de dieren die
Ik bestemde voor de aarde.
17. En toen de aarde rijp was voor de mens, schiep Ik hem; man en vrouw schiep Ik degenen van de
tweede schepping.
18. En de mens was dom, zoals de andere dieren; zonder spraak en zonder verstand, zelfs nog
minder dan welk ander schepsel ook dat Ik geschapen had.
19. Niettemin had Ik de mens gegeven - en zo maakte Ik hem - van de opgeloste elementen van elk
levend ding dat hem voorafgegaan was.
20. En de mens nam van de eerste en de tweede scheppingen. Op de manier van elk dier op de aarde
schiep Ik hem; met al de kenmerken van hen allen, zo schiep Ik hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep Ik hen.
21. En de mens was onbewust van zijn schepping en wist niet vanwaar hij kwam; noch wist hij wat
zijn eigen soort was.
22. En Ik zond engelen naar de mens toe, om hem te leren wie hij was, en hem op te wekken voor
zijn vermogens, voor datgene waar Ik hem voor schiep.
23. En Mijn engelen onttrokken substantie aan de zijde van de mens en zodoende namen zij
stoffelijke gedaanten aan; en de engelen woonden bij de mens als levensgezellen, om de mens te
doen begrijpen.

HOOFDSTUK VII
1. Ik schiep de mens, zelfs vanaf het begin, opdat hij zou leren een onafhankelijk wezen te zijn, zegt
Jehovih.
2. En toen Mijn engelen de mens geleerd hadden te spreken en de mens al de dingen in de wereld
lieten benoemen, naar de namen waarmee de dieren zichzelf noemden, gebood Ik Mijn engelen om
de mens een tijdlang te verlaten.
3. Ik zei tegen Mijn engelen: Kijk eens, van al de dieren die Ik in de wereld schiep, gaf Ik alleen aan
de mens het vermogen om kennis aan zijn broeders over te dragen door middel van woorden.
4. En alleen aan de mens gaf Ik het vermogen om een idee te omvatten over Mij, zijn Schepper.
5. Niettemin inspireer Ik alle levende dieren die Ik schiep; maar zij weten het niet.
6. Ik inspireer de spin tot het maken van haar web; de vogel om zijn nest te bouwen; de wilde gans
om naar het zuiden te vliegen, voordat de winter invalt; de merrie om naar haar hengst te hinniken;
de mier om voorraden in te slaan; de bijen om in een koninginnenrijk te wonen; enzovoorts, elk
levend schepsel beweeg en bestuur Ik door Mijn inspiratie op hem.
7. Het mannelijke en het vrouwelijke inspireer Ik om periodiek samen te komen, en vervolgens
apart te leven tijdens de zwangerschap. Dit houd Ik de mens voor ogen als een les van de wijsheid
van Mijn inspiratie.
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8. Aan de mens gaf Ik de vrijheid om wijsheid te verkrijgen door de methode van Mijn werk gade te
slaan, zoals Ik het aan de dag leg in andere levende schepselen.
9. Ik heb de mens ook het vermogen gegeven om te komen tot het kennen van Mijn inspiratie, in
tegenstelling met de inspiratie die hij krijgt uit zijn omgeving.
10. Aan geen ander schepsel gaf Ik dit vermogen.
11. Hetgeen van Mij komt, is zonder pijn of letsel voor iedereen, en met vrijheid voor allen.
Zodanig zijn Mijn inspiraties.
12. Wanneer de mens een veldslag gadeslaat, wordt hij geïnspireerd om te vechten; wanneer hij
vrede en liefde aanschouwt, wordt hij geïnspireerd tot vrede en liefde.
13. Hetgeen de mens beweegt tot overeenstemming en wijsheid, en tot leven, is Mijn inspiratie.
14. Hetgeen de mens beweegt tot disharmonie en dwaasheid, en tot de dood, is inspiratie uit de
omgeving van de mens.
15. Ik inspireer de slang om te bijten tot de dood erop volgt; want zodanig schiep Ik haar. Dit is
geen zonde, want zij vervult haar taak; het is het overblijfsel van het gif uit andere tijdperken.
16. De mens schiep Ik niet voor vernietiging, maar voor leven, wijsheid, vrede en liefde jegens
allen.
17. Wanneer de mens deugdzaamheid, wijsheid, waarheid en liefde voor allen in praktijk brengt,
komt zijn inspiratie direct van Mij.
18. Wanneer de mens vernietiging en zelfzuchtigheid beoefent, komt zijn inspiratie indirect van
Mij, door de strijd met zijn omgeving.
19. En zo wordt hij slecht in plaats van goed.
20. Door rechtstreekse inspiratie beroer Ik al de dieren die Ik schiep.
21. Dit maakte Ik ook mogelijk voor de mensen, apart van indirecte inspiratie.

HOOFDSTUK VIII
1. Ofschoon alle inspiratie direct van Mij naar al het levende uitgaat, schiep Ik de mens toch ook
ontvankelijk voor indirecte inspiratie vanuit al Mijn scheppingen.
2. Al wat rechtstreeks van Mij ontvangt, is in harmonie met Mij.
3. De lelie en de roos schiep Ik volmaakt in hun soort; de vrouwelijke vogel inspireer Ik haar nest in
de broedtijd te bouwen, volmaakt in haar soort.
4. Zo is het ook met al Mijn geschapen wezens, behalve de mens. Al de overigen dwalen niet, naar
de soort waarin Ik ze schiep; en zij allen vervullen de glorie waarvoor Ik hen maakte.
5. Maar omdat Ik de mens schiep, in staat gesteld om inspiratie van alle dingen te ontvangen, legt
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hij beide aan de dag, kwaad en goed; overeenkomstig zijn geboorte en omgeving is de mens goed of
slecht.
6. Niettemin schiep Ik de mens met het vermogen om dit ook te begrijpen; want Ik bestemde hem
vanaf het begin ervoor dat hij zich zijn weg omhoog zou banen tot de godheid, alles beneden hem
begrijpend.
7. En Ik stuurde Mijn engelen naar de mens om hem te leren hoe hij het verschil tussen de
inspiraties die over hem kwamen, moest onderscheiden, opdat hij zich dienovereenkomstig zou
kunnen beheersen.
8. En Mijn engelen zeiden tegen de mens: Word één met uw Schepper; dit zijn Zijn directe
inspiraties:
9. Uw Schepper lief te hebben boven al het andere, en uw buurman als uzelf.
10. Alleen genoegen te verschaffen, en geen pijn.
11. Niet te doden.
12. Niet gewelddadig te handelen tegen Zijn schepselen.
13. Bedachtzaam te zijn op de vrijheid van al het levende.
14. Niet het geluk en de hoop van anderen te verbieden, als u daar geen alles overtreffende
heerlijkheid en hoop voor in de plaats kunt geven.
15. Want dit zijn de directe inspiraties van uw Schepper.
16. Maar dit zijn uw kwaadaardige inspiraties, O mens, deze komen door uw geboorte en
omgeving, voordien satan geheten:
17. Te doden.
18. Te lasteren.
19. Te straffen.
20. Jehovih's geschapen wezens te vernietigen.
21. Voor uzelf te streven, boven een ander.
22. Uw lichaam te bevredigen, ten koste van reinheid of wijsheid.
23. Ontrouw te zijn aan Jehovih.
24. Ontrouw te zijn aan uzelf.
25. In valsheid te spreken.
26. Iets van een ander te begeren.
27. Samen te wonen tijdens de zwangerschap.
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28. U in tweedracht te mengen, of bij te dragen aan conflicten die de vrucht zijn van de
vleeswording, overgedragen bij de geboorte.

HOOFDSTUK IX
1. De mens schiep Ik met het vermogen om Mijn directe van Mijn indirecte inspiraties te kunnen
onderscheiden, zegt Jehovih.
2. En Mijn engelen gaven hem regels, waardoor hij het verschil tussen die beide aan de dag zou
kunnen leggen.
3. De mens heeft gezegd: Kijk eens, ieder mens kan zeggen: Dit zegt Jehovih! De een vermoordt
zijn buurman en zegt: Ik werd zo geïnspireerd door Jehovih. Een ander brengt een en al goedheid in
praktijk, en zijn woorden zijn wijsheid en begrip en hij zegt: Ik werd geïnspireerd door Jehovih!
4. Ik zeg u, O mens: Hierin gaf Ik u ook de vrijheid. Oordeel daarom zelf wat van Mij kwam, en
wat van uw omgeving (satan) kwam.
5. U zult uw eigen rechter zijn in alle dingen.
6. Ik stuurde Mijn God om u te oordelen; maar u zult ook de oordelen van uw God beoordelen; en
naderhand zult ge uzelf precies eender oordelen.
7. Als een voortdurende rechter schiep Ik u, niet alleen om uzelf en de hele wereld daarnaast te
beoordelen, maar u zult ook Mij, uw Schepper beoordelen.
8. Ik heb u vele heilige boeken gegeven en Ik zei tegen u:
9. Als u hen niet beoordeelt, zult u in een strik gevangen worden; Ik draag u op dat u niets zult
aannemen van mensen, noch van engelen of Goden.
10. Maar u zult afgaan op uw eigen inspiratie van uw Schepper.
11. Zodanig is Mijn woord dat Ik tot uw eigen ziel spreek.
12. Wat van een mens tot u komt is indirecte inspiratie; wat van een engel komt is indirect; en wat
van de Goden komt is indirect.
13. Van Mij kan geen rechtstreekse inspiratie tot u komen uit een boek, of een preek, of van iets in
al Mijn scheppingen, maar alleen van Mijzelf, uw Schepper.
14. Ofschoon iemand directe inspiratie ontvangt van Mij, en hij het in een boek schrijft, is het,
wanneer het tot u komt, toch indirecte inspiratie, en is het niet bindend voor u, alleen voor zover
Mijn directe inspiratie u ertoe beweegt het te ontvangen.
15. Toch schiep Ik niet alle mensen met dezelfde helderheid om Mij te ontwaren, en Mijn wijsheid
in woorden te vatten.
16. Slechts weinigen willen zich afkeren van de inspiratie van de wereld, en tot Mij komen.
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17. Velen belijden Mij in woorden, maar zij vervullen Mijn inspiratie niet in de praktijk.
18. Mijn woorden komen gemakkelijk tot de reinen van hart; en Mijn wijsheid toont zich in het
kader van hun spraak.
19. Want Ik geef hen de woorden, evenals Ik het dier de inspiratie geef om volmaakt en wijselijk de
plichten te vervullen waarvoor Ik het schiep.
20. Zie, Ik toon de stomme spin hoe zij haar meetkundige web moet weven; is het een groter
wonder als Ik woorden van wijsheid aan een rechtvaardig mens geef?
21. Of hem de gelegenheid geef Mijn openbaringen te ontvangen?
22. Of hem de harmonie en de glorie van Mijn scheppingen toon?

HOOFDSTUK X
1. In de eerste schepping hoorde of zag niemand Mij, zegt Jehovih.
2. En, zelfs tot op vandaag, ontkennen vele mensen Mij en Mijn Persoon.
3. U te leren, O mens, dat u attent behoort te zijn op de talenten van uw broeder, wat een werk is dat
voor Mijn Goden en de behulpzame engelen!
4. U te tonen dat geen twee mensen iets dat Ik schiep, precies eender zien.
5. U behoedzaam te doen zijn want, omdat u Mij niet kunt horen, moet ge uw broeder, die Mij wel
kan horen, niet veroordelen;
6. U tot dit of dat aan te sporen, zonder u in uw vrijheid te beknotten;
7. U oplettend te maken, om door uw eigen inspiratie van Mij te leren;
8. U sceptisch te maken voor de lezing van Mijn woorden door iemand anders, en u toch te doen
trachten om Mijn woorden en Mijn Persoon te ontdekken, uit uw eigen zelf, om Mij te zien en te
horen.
9. Kijk eens, in de oude tijden kon slechts hier en daar in heel de wereld iemand ertoe gebracht
worden Mij te verstaan.
10. Alsof u zou zeggen tegen het beest in het veld, of tegen de hond, het meest schrandere dier:
Jehovih! Jehovih!
11. En zij niet met begrip naar u zullen luisteren:
12. Zo was het met nagenoeg de hele wereld, in de oude tijd.
13. Heden heb Ik velen bezield.
14. Morgen zullen alle mensen op heel de wereld Mij kennen.
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15. Dit is de vooruitgang die Ik voor u mogelijk maakte; deze weg zult u bewandelen.
16. U hebt de weg aan alle kanten voor Mij geblokkeerd.
17. U hebt Mij afgeschaft en gezegd: Natuurwet! Morele wet! Goddelijke wet! Instinct!
Overpeinzing! Intuïtie! Tweede gezicht!
18. Ik zeg tot u: Ik heb al deze zaken afgeschaft, Ik wil ze niet meer, in geen eeuwigheid!
19. Ik heb geen wetten; Ik handel door de kracht van Mijn eigen Tegenwoordigheid.
20. Ik ben niet ver weg; zie, Ik ben met u.
21. Ik gaf geen instinct aan welk schepsel dan ook onder de zon. Door Mijn Tegenwoordigheid
doen zij zoals zij doen.
22. Ik geef geen onderwijs door intuïtie; Ik ben de Oorzaak van alles, en voor alles.
23. Ik ben van alle dingen het meest gemakkelijk te begrijpen.
24. Mijn Hand is gereed voor al wie Mij de hand wil reiken.
25. Mijn Stem is gereed en helder voor al wie zich ooit wil afkeren van andere dingen, en van
filosofieën en dubbelzinnige woorden, om Mij te dienen door goede werken.
26. Mijn Licht is aanwezig, en beantwoordt allen die hun allerhoogste kennis navolgen.

HOOFDSTUK XI
1. Tracht niet Mijn evangeliën op te dringen, en volgelingen voor dit of dat doel te verleiden, zegt
Jehovih.
2. Ga ook niet uit om te preken en te zeggen: Dit zegt Jehovih!
3. Laat alle mensen naar Mij luisteren op hun eigen manier.
4. Niemand zal een ander navolgen.
5. Ik wil geen sekte hebben.
6. Ik wil geen geloofsbelijdenis hebben.
7. Ik ben niet exclusief; want Ik ben met al Mijn levende schepselen.
8. Voor degenen die Mij uitverkiezen en hun allerhoogste licht in praktijk brengen, ben Ik een schild
en bolwerk tegen alle duisternis, en tegen alle kwaad en strijd.
9. U zult Mij niet grondvesten met menselijke wetten, noch door het bestuur van de mensen, zegt
Jehovih.
10. Ook niet een of ander boek of openbaring grondvesten door menselijke wetten of bestuur en
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zeggen: Kijk hier, dit is het boek van Jehovih.
11. De mens ervan afhouden zich te bemoeien met andere mensen, dat is een groot werk.
12. De mens leren de vrijheid te begrijpen, wat betreft gedachten en kennis, is een groot werk.
13. Want hij raakt gemakkelijk onder de inspiratie van zijn omgeving, en vervalt tot de leringen en
overtuigingen van zijn broeder.
14. Want hij komt in onschuld uit Mijn hand op de wereld, een hulpeloos kind.
15. En zijn oudere broeders maken gebruik van zijn onschuld, en leren hem hun eigen kennis in
plaats van hem de weg naar Mij te wijzen.
16. En zijn oudere broeders bevonden zich zelf in de duisternis, en hun oudere broeders voor hen.
17. Ik zei tegen de mens: Wees vrij! Leer de vrijheid kennen! Denk voor uzelf! Bestudeer uw
Schepper in alle dingen, en in 't bijzonder in uzelf!
18. Keert u af van uw oudere broeders; kom naar de Allerhoogste Bron,
19. Word niet verward door diepzinnige redeneringen; bekort alle dingen, goddelijk; leer over de
Schepper en Zijn scheppingen, meer is er niet.
20. U bent als een van de zaden van Jehovih, en u werd door Zijn hand geplant. Wees vrij van de
hele wereld.

HOOFDSTUK XII
1. Van al Mijn geschapen dieren schiep Ik alleen de mens niet volmaakt in zijn soort, zegt Jehovih.
2. Het meest verstoken van kennis, en de meest hulpeloze van de dieren schiep Ik de mens.
3. Ik gaf het de vogel niet om zijn veren te verbeteren; ook niet om zijn soort te verbeteren; ook gaf
Ik hem geen boek over de manier om zijn nest te bouwen, noch wat betreft zijn gedrag bij de andere
vogels.
4. Ik zei ook niet tegen de haas: Pas op voor de vossen, of leer je jongen te vertrouwen op hun
snelheid.
5. En toch bewegen zowel de vogels als de andere dieren zich door Mijn inspiratie, volmaakt in de
orde waarin Ik ze maakte; de vogel doet zijn werk en de haas vlucht voor de vos.
6. Maar het mensenkind zal zijn vinger in de bek van een slang steken, en ook zal het kind elk
dodelijk gif eten.
7. Aldus schiep Ik de mens verschillend van al de andere dingen op de aarde; maar Ik gaf hem de
grondslag waarop hij tot volmaaktheid zou kunnen komen in al de eigenschappen van Mijn andere
levende schepselen.
8. En Ik zei tegen de mens: Let op hetgeen u zult eten en drinken, en waar u overdag zult wonen en
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's nachts zult slapen.
9. Want alle dingen zullen het kenmerk en de aard waarvan zij gemaakt zijn, op uw ziel schrijven.
10. Als u zachtaardig wilt zijn als een lam, en geweldloos en gedwee, zodat u grote kennis kunt
verkrijgen, voedt u dan met kruiden en vruchten en granen.
11. En uw bloed zal zuiver en koel worden, en geladen met voedsel voor uw geest, in vrede en
liefde.
12. Maar als u wreed wilt worden, zoals een vleesetend dier, voedt u dan met vlees en vis, en uw
bloed zal vurig worden en uw geest zal beroerd worden door hartstocht en boosheid en twist en
geroddel en oorlog en jaloezie en zucht naar wraak.
13. Want waar ge uw bloed ook mee belast, zal op uw geest geladen worden.
14. Omdat u zich niet met vis of vlees kunt voeden zonder te doden, zal de dood evenzo op uw ziel
komen.
15. Uw geest zal door uw eigen bloed geïnspireerd worden, precies volgens hetgeen uw bloed
bevat.
16. Zoals uw stoffelijk deel door de stof gevoed wordt, zo wordt uw geest door het gasvormige,
atmosferische deel gevoed.
17. Een vrouw zei: Kijk eens, ik dood geen enkel lam, of vogel of vis. Anderen doden ze, ik eet ze
alleen maar op.
18. Het doden van Mijn lammeren en vogels, en al wat Ik levend schiep, is slechts een simpele
handeling, zegt Jehovih. Laat niemand veel woorden verdoen vanwege zulke vernietigingen.
19. Het is de besmetting van het bloed van de mens door vleesvoeding, dat u moet overwegen.
20. Soort bij soort schiep Ik al het levende. Al wie zichzelf tot een vleeseter maakt kan niet
ontkomen aan twist en strijd binnen zijn eigen leden, ziel en lichaam.
21. Totdat de aarde omcirkeld was, gaf Ik de mens vleesvoedsel; heden laat Ik het tot vergif voor
hem worden.
22. En de mens zal zich ervan afkeren, en de reuk ervan zal hem ziek maken; en het zien van bloed
zal hem met afschuw vervullen.
23. De slager zal zich schamen voor zijn beroep; zijn buren zullen tegen hem zeggen: Jij stinkt naar
bloed!
24. Omdat je ons vlees gaf, dronken we ook tot we beschonken werden.
25. Omdat je ons vlees gaf, gingen we ook roken en verdovende middelen gebruiken.
26. Omdat je ons vlees gaf, werden we rot door ontstekingen en teerden de longen weg.
27. Omdat we ons aan vlees vergastten, beantwoordde Jehovih ons met een bedorven lichaam.
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28. Kijk eens, we stinken van top tot teen.
29. En onze nakomelingen worden zo hulpeloos en bedorven op de wereld geboren dat de helft van
hen in de kindsheid sterft.
30. Jehovih zei: Wanneer Ik de naties van de aarde de vrede gebied, hef Ik Mijn hand op boven het
hoofd van de vleeseter.
31. Zoals er een tijd was waarin Ik elk dier volmaakt in zijn soort schiep; zo zal er ook zo'n tijd
komen voor de mens.
32. En nu is het de dageraad daarvan. Vandaar dat Ik het Kosmon noemde.
33. Zoals de spin leert haar web te bouwen zonder boek, en de bijen om in vrede en met ijver in een
koninginnenrijk te wonen zonder boeken en geschreven wetten en aanwijzingen over hoe dit en dat
te doen, is er nu evenzo een nieuwe geboorte voor de geslachten van Mijn volk.
34. Door Mijn rechtstreekse inspiratie op hen zullen zij leren om alle dingen volmaakt te doen,
volgens de orde der mensen waarvoor Ik hen schiep.
35. De mens zal weten hoe de dingen gemakkelijk gedaan worden, en zonder de langdurige arbeid
van boeken, en zonder vertoon, of uitleggingen.
36. Als vanouds gebood Ik u om gezag te hebben over elk levend ding dat Ik schiep; dus nu gebied
Ik u de aarde en de wateren van de aarde en de lucht boven de aarde ook onder uw heerschappij te
nemen.
37. En u zult over hen heersen; om de warmte te verdrijven en koude te brengen; om de koude te
verdrijven en warmte te brengen, naargelang u wilt, tot nut van al het levende.
38. Om dit te volbrengen, moet u nu het eerst van al uzelf aanpassen aan uw Schepper,
overeenkomstig Mijn hoogste Licht op u.
39. Door uw eigen disharmonie in uw bloed en vlees, en in uw ziel, van u af te zetten.
40. De weg te openen om Mijn inspiratie rechtstreeks tot u te laten komen, opdat u één met Mij
kunt zijn.

HOOFDSTUK XIII
1. De mens zegt: Als ik geen zier aan mijn stoffelijk lichaam kan toevoegen en het helemaal door
Jehovih is opgebouwd, dan is het inderdaad van Hem.
2. Ook ben ik niet verantwoordelijk of het goed gemaakt is, of goed in stand gehouden wordt.
3. En als ik geen enkele nieuwe gedachte of idee kan maken, dan zijn inderdaad al mijn gedachten
en ideeën van Jehovih, mij gegeven door inspiratie, hetzij rechtstreeks door Jehovih, of door Zijn
scheppingen.
4. Dan ben ik dus ook niet verantwoordelijk voor mijn gedachten, of ideeën of gedrag, hetzij goed
of slecht. Dan ben ik echt niet verantwoordelijk voor iets, noch voor wat ik ben, noch voor wat ik
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doe, noch voor wat er van mij terechtkomt. Ik ben alleen maar een automaat; ikzelf ben niets.
5. Jehovih zegt: Omdat Ik u vrijheid gaf, bent u verantwoordelijk voor al wat u bent, en voor al wat
u van uzelf maakt en voor al wat er met u gebeuren zal, en voor uw vrede en geluk, zowel in deze
wereld als in de volgende.
6. De vrijheid gaf Ik u voor wat betreft hetgeen u zou eten, en zou dragen om uzelf mee te
bedekken, en waar u zou verblijven.
7. Ik gaf u de vrijheid om uw huis op uw eigen manier te bouwen; maar kijk, een dergelijke vrijheid
gaf Ik niet aan de vogel, wat betreft zijn nest, noch aan de bever, noch aan de mier, noch aan welk
ander levend schepsel ook.
8. Ik gaf u de vrijheid om hetzij kruiden of vlees te eten. Maar een dergelijke vrijheid gaf Ik niet aan
een ander levend schepsel.
9. Ik zei tegen het paard en het schaap: Eten jullie kruiden; tegen de tijger en de leeuw: Eten jullie
vlees.
10. U gaf Ik de vrijheid om van uzelf een vleeseter, of een planteneter of een alleseter te maken.
11. Al wat u in uw mond stopte, en met uw bloed samenbracht en uw lichaam binnenkwam, door
Mijn werk en door Mijn kracht werd het tot stand gebracht.
12. Werkelijk, Ik was uw bediende.
13. Al wat u in deze kwestie deed, was kiezen. U was, in dit opzicht, de meester, en Ik uw dienaar.
Maar let op, Ik maakte niet de dienaar verantwoordelijk voor het gedrag van de meester.
14. Omdat u zichzelf tot een vleeseter maakte, ligt de fout bij uzelf. Ik plaatste de plantenetende
dieren en de vleesetende dieren voor u; en Ik gaf u ogen om naar ze te kijken wat betreft hun
gedrag, of ze wreed en vernietigend waren, of vreedzaam, geduldig en gedwee.
15. En Ik sprak tot uw ziel en zei: Kijk, oordeel zelf wat u zult eten; aanschouw de orde van Mijn
scheppingen en het resultaat bij al Mijn levende schepselen.
16. Vandaar dat u toerekenbaar bent voor uzelf, en verantwoordelijk voor heel de wereld omdat ge
uw stoffelijk lichaam gemaakt hebt zoals u deed.
17. Evenzo gaf Ik u op dezelfde manier de vrijheid ten aanzien van uw geest, uw ziel, uw verstand,
uw ideeën en uw gedachten.
18. Ik gaf u de vrijheid om uw inspiratie te ontvangen van dronkaards en hoeren en vechters; of van
wijze mensen, of van de onschuld van de kinderjaren, of van de deugdzaamheid van een maagd.
19. Of van een stad van verderf; of van het platteland, met zuivere lucht en bomen, en bloemen en
heuvels en valleien.
20. En Ik sprak tot uw ziel en zei: Kies wat u wilt dat de inspiratie van uw verstand en geest en ziel
zal zijn; Ik, uw Schepper, ben uw dienaar om u te bevruchten met gedachten en ideeën en
stemmingen. Al wat u te doen hebt, is te kiezen.
21. Ja, Ik zei: Ik zal u zelfs brengen naar welke plaats en toestand u ook kunt kiezen.
Oahspe - Boek van Inspiratie is onderdeel van het Boek Oahspe - Ned.vert. Rein Hougée - Pagina 1423 - 1453

22. En nu, aangezien Ik u deze hoogste vrijheid gaf en u gekozen hebt, bent u toerekenbaar voor
uzelf voor elke gedachte en idee van u; en voor uw geest en ziel, en in uw gedrag bent u
verantwoordelijk voor heel de wereld.
23. Met de vrijheid schonk Ik ook verantwoordelijkheid.
24. Ik ben de Kracht, het Licht en het Leven.
25. In één ding vooral bent u geen automaat, en dat is uw eigen entiteit, uw eigen zelf, uw eigen wat
u ook bent.
26. Uw zelf gaf Ik aan uzelf, en helemaal aan het begin van uw entiteit zei Ik tot u: Ga heen, maak
uzelf. Al de andere dieren schiep Ik volmaakt met Mijn eigen handen, maar aan u gaf Ik de vrijheid
om uzelf te maken, zoals u gedaan hebt. Ja, zelfs hierin zei Ik: Kies, en Ik zal zelf uw werk voor u
doen.
27. Zodat keuze en vrijheid het totaal vormden dat Ik u gaf.
28. Welnu dus, O mens, aangezien Ik u de keuze en de vrijheid gaf, zult u hetzelfde aan uw
buurman en metgezel geven.
29. Zonder dit is er geen verantwoordelijkheid; met dit: alle verantwoordelijkheid.
30. Kies uw eigen voedsel en uw eigen kleding en uw huis; en kies de plaats, en verschaf u de
manier voor welke inspiratie u ook kunt, toch zult u in alles toerekenbaar zijn; of het resultaat goed
of kwaad is overeenkomstig uw keuze, hetzij u kruipt voor satan, of uw Schepper nastreeft.

HOOFDSTUK XIV
Oud- en Nieuwjaarsdag
1. Dit zijn Tae's openbaringen van Jehovih's tijden en seizoenen, bestemd voor de uitverkorenen:
2. De kortste dag van de zon op het noordelijk halfrond zal het einde van het jaar zijn, en het zal
oudejaarsdag genoemd worden, zegt Jehovih.
3. En de eerste dag daarna, als de zon op haar zuidelijke baan naar het noorden vertrekt, zal het
begin van het jaar zijn, en het zal nieuwjaarsdag genoemd worden.
4. Dit zijn Mijn tijden van het einde en het begin van een jaar, die Ik schiep; en Ik maakte de aarde
en de zon tot Mijn geschreven getuigenis daarvan.
5. En Ik zegende en heiligde de oudejaarsdag en de nieuwjaarsdag, en Ik bestemde ze tot heilige
dagen, opdat de mensen de orde en het systeem van Mijn werken konden onthouden.
6. En Ik zei tegen de mens: Vanaf de ene nieuwjaarsdag tot aan de volgende zal één jaar genoemd
worden, want het is één voltooide slingerbeweging van de aarde, en van haar omwenteling in de
baan waarin Ik haar plaatste.
7. Hetgeen u dus volbracht hebt in een jaar, zal door u onthouden worden opdat u zichzelf daarin
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kunt beoordelen.
8. En op oudejaarsdag zult u in alle dingen jegens alle mensen volkomen vergeving schenken.
9. En bij het ondergaan van de zon op die dag zult u gereinigd zijn van alle wrok en genoegdoening
jegens alle mannen, vrouwen en kinderen op de hele wereld.
10. En u zult hiervan kennis geven in woord en lied en gebed, en met aandenkens van geen
wezenlijke waarde voor al wie u gekwetst zult hebben tijdens het afgelopen jaar.
11. Tae zei: Om die reden zal de oudejaarsdag de Allerheiligste Sabbat Dag genoemd worden. Zie,
het is in overeenstemming met Zijn hemelse koninkrijken. En het zal voor u een dag zijn van
geestelijke gemeenschap, en van lofprijzing aan Jehovih en Zijn scheppingen; met muziek en
welsprekendheid, en ceremoniën en optochten voor uw jongeren, ordelijk en goed geregeld.
12. En op nieuwjaarsdag zult u blij zijn en zingen en dansen; oud en jong onder elkaar, evenals het
oude jaar en het nieuwe jaar samengevoegd zijn, naast elkaar.
13. De zevende dag van het nieuwe jaar zal uw volgende sabbatdag zijn, en het zal een dag zijn van
rust en geestelijke gemeenschap en lof aan Jehovih en Zijn scheppingen, met zang en oraties.
14. Zo zal ook iedere zevende dag een sabbatdag zijn; daarom zullen zeven dagen één week zijn;
zes dagen om te werken en één voor rust en aanbidding.
15. Want dit heeft in de hele wereld aangetoond goed te zijn voor de mens.
16. Dit zullen dan de dagen van de maan zijn (maanden):
17. De eerste dag van de nieuwe maan na nieuwjaarsdag zal het begin zijn van de eerste maand; en
de voltooiing van het vierde kwartier van de maan zal de voltooiing zijn van de eerste maand, en het
zal eerste maand genoemd worden.
18. De volgende vier kwartieren van de maan zullen de tweede maand zijn, en het zal tweede
maand genoemd worden.
19. En de volgende voltooide vier kwartieren van de maan zullen derde maand genoemd worden.
Enzovoorts, tot aan de voltooiing van het jaar.
20. Zodanig zullen dus de maanden in elk jaar zijn, want dit zijn de tijden van de maan zoals
Jehovih ze schiep.
21. Noch zal het iets uitmaken of de maanden een nieuwjaarsdag gedeeltelijk overlappen; zoals ze
geschapen zijn en bewogen worden door de ALMACHTIGE, evenzo zal de mens ze berekenen en
optekenen.
22. Een nieuwjaarsdag kan bijvoorbeeld vallen op de twintigste dag van de twaalfde maan of op een
andere dag van de maan, maar toch zullen ze, zoals ze vallen, naar waarheid geteld worden.
23. Zoals de tijd van de maan verschilt voor de verschillende continenten, zo zullen de tijden van de
maand van de bewoners der verschillende continenten plaatselijk voor hen gelden.
24. Maar in de betrekkingen tussen de verschillende staten op andere continenten, zullen de tijden
van de maan niet genoemd worden.
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25. Maar in al die gevallen zullen het jaar en de dagen daarin genoemd worden.
26. (Zoals, bijvoorbeeld, het zeventigste jaar en de zesennegentigste dag).
27. En het zal geschieden dat de sabbatdagen rondom de hele wereld voor alle mensen tot dezelfde
dag zullen worden, gelijk met het bewegen van de zon.
28. Waardoor Jehovih's hemelse koninkrijken samen zullen gaan met de stervelingen, wat betreft de
tijden en seizoenen in alle dingen.

HOOFDSTUK XV
Heilige Dag van het Verdrag
1. Aangezien Jehovih, door Zijn God, aan de kinderen van Guatama een regering schonk die vrij
was van de naam van God of Heer of verlosser, heiligde Jehovih de dag van de ratificatie en
ondertekening en bezegeling van Zijn verdrag (Amerikaanse Grondwet), als de Dag van het Heilige
Zegel.
2. En het teken daarvan maakte Hij als: een hand die een pen vasthoudt.
3. Hetgeen het meestersteken van begroeting zal zijn in de loge, op de dag en de avond waarop dit
herdacht wordt.
4. En Jehovih maakte als antwoord op het teken van de meester: het omhooghouden (door het lid
van de loge) van een blad papier, hetgeen GRONDWET betekent.
5. Daarom werd er gezegd: de meester groet op het teken: Dag van het Heilige Zegel, en de loge
antwoordt in het teken: Grondwet.
6. En Jehovih zei: Gedenk deze dag, en houd die heilig, tot aan het eind van de wereld, want dit was
het begin van de vrijheid van de mens!

HOOFDSTUK XVI
Heilige Dag van de Sluier
Es-dag (1891 uitg. - vert.)
1. Toen trok Jehovih, door Zijn God, de sluier van de hemel weg en zei:
2. Laat Mijn engelen tevoorschijn komen; de levenden en de doden zullen met elkaar spreken;
3. Zo heiligde Hij de dag waarop de hemelse engelen zich bekendmaakten aan de stervelingen. (31
maart 1848)
4. En Hij gaf het teken: een hand die een sluier opzij houdt, hetgeen betekent: DE HEMEL
ONTSLUIERD, zoals het meestersteken in de loge op de dag en de avond dit herdenkt.
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5. En Jehovih gaf de leden van de loge als antwoord het teken: driemaal klappen in de handen,
hetgeen betekent: EINDELOZE VREUGDE!
6. En Jehovih zei: Gedenk deze dag en houd die heilig, tot aan het einde van de wereld. Want zie,
zonder boeken en zonder argumenten heb Ik de onsterfelijkheid van de ziel van de mens bewezen!

HOOFDSTUK XVII
Dag van het Gevallen Zwaard
Dag van de Vrijheid (1891 uitg. - vert.)
1. Aangezien Jehovih, door Zijn God, de slaven van Guatama in vrijheid stelde, en zodoende de
slavernij de beslissende slag toebracht, zo zegende Jehovih die dag, en heiligde hem.
2. En Hij gaf de mens, als meestersteken in de loge, een hand die naar een pen wijst, hetgeen
betekent: ik heb aangetoond dat dit machtiger is dan het zwaard.
3. En Jehovih gaf het aan de leden in de loge om te antwoorden in het teken: in elkaar grijpende
handen, en omhoogkijkend, hetgeen betekent: TOT UW EER, JEHOVIH!
4. Jehovih zei: Gedenk de dag waarop de vrijheid afgekondigd werd, want het is Mijn dag die Ik u
schenk als een dag van vrijheid in volkomen oprechte blijdschap, die u elk jaar zult houden en
vieren, tot aan het einde van de wereld.

HOOFDSTUK XVIII
Heilige Kosmon Dag
1. Naast de bovengenoemde dagen gaf Jehovih nog een heilige dag, Kosmon Dag, die Hij ook
gebood om als herdenking te houden voor een andere kwestie, waarvan Jehovih bepaalde dat die
geheim moest blijven bij de Faithists, gedurende een bepaald tijdsbestek, terwijl die tijd tot op
heden nog niet verstreken is. Derhalve is de dag van Kosmon nog een geheim bij de Faithists.
2. En Jehovih zei: Zie, opdat de stervelingen en de engelen gezamenlijk kunnen leven en werken
heb Ik bepaalde dagen gegeven, waardoor grote gemeenten op aarde samen kunnen komen met
Mijn geordende hemelen, door de stervelingen en de engelen te herenigen voor het geluk van
beiden, en voor de heerlijkheid van Mijn werken.
3. Welnu, zoals Ik u door Mijn Tegenwoordigheid inspireer wanneer u met Mij werkt, en u
rechtvaardig handelt, en met reinheid en liefde, zo is het ook met u ten aanzien van Mijn engelen.
4. Wanneer ge uw stoffelijk lichaam rein en schoon maakt en houdt, komen Mijn engelen, die rein
en schoon zijn, om u te helpen en te verlichten.
5. En wanneer u alle onreine gedachten en alle zelfzuchtige verlangens opzij zet, en wijsheid tracht
te verwerven en te leren hoe u het beste uw medemens kunt helpen, komen Mijn engelen van licht
en wijsheid naar u toe, en door de kracht van hun tegenwoordigheid, hetgeen u niet ziet, inspireren
zij uw ziel in het licht van uw Schepper.
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6. De mens heeft gezegd: Ik wil geen ziener zijn, of een profeet; noch een su'is, noch een sar'gis;
heus, ik wil geen engelen bij me hebben die me leren, of die me een of ander licht, of welke kennis
ook, geven onder de zon.
7. Al wat ik kan bereiken, zal van mijzelf zijn. Het is verstandiger voor mij om kennis te verwerven
en dingen uit mijzelf te doen, dan dat er engelen komen en het me geven, of door mij openbaren.
8. Heus, ik wil niet gebruikt worden, door de mensen noch door de engelen, want dan zou ik mijn
lichaam en mijn geest verkopen aan anderen.
9. Mijn lichaam werd me gegeven voor eigen gebruik en voordeel, om mijn eigen ziel te
grondvesten en te ontwikkelen tot eeuwig geluk in eigen persoonlijkheid.
10. Mijn Tegenwoordigheid is evenzeer voor alle mensen, zegt Jehovih. Ik ben er voor de
rechtvaardigen en de niet rechtvaardigen; Ik ben overal, zowel in de duisternis als in het licht.
11. Omdat u in de duisternis verkeert, aanschouwt u Mij niet.
12. Omdat u onvolmaakt naar lichaam en geest bent, ontkent u Mij.
13. Omdat u verward bent door disharmonie, gelooft u niet in Mij.
14. Hij die geen oor voor muziek heeft, ontdekt de melodie niet; evenals hij die onharmonisch is,
Mijn Persoon ontkent.
15. Voor de reinen is er geen zelfzuchtigheid, noch vanwege aardse dingen, noch vanwege hun
eigen vlees en geest.
16. Een rein mens is als een helder glas; hij kan uit zichzelf zien, en zo Mijn engelen en Mij
ontwaren.
17. Door de reine mens kunnen reine engelen zowel sterfelijkheid als spiritualiteit waarnemen. Hun
aanwezigheid inspireert hem om alle dingen te begrijpen.
18. De engelen zijn evenzeer bij de mens die geen ziener of su'is is, als bij degene die een ziener of
su'is of sar'gis is.
19. Omdat u de engelen niet ziet, noch hoort, bewijst dat alleen uw duisternis, maar het bewijst niet
dat de engelen afwezig zijn.
20. Tot het duister komt het duister, bij het duister verblijft het duister, engelen en stervelingen
beide.
21. De mens van duisternis wordt meer door engelen beheerst, dan de mens van licht.
22. Zie, Ik schiep u niet om welke plaats ook in heel de wereld te vervullen omwille van uw eigen
zelf.
23. Noch gaf Ik uw vlees of uw geest om alleen van u te zijn.
24. Hen zult u ook opgeven en zeggen: Aan U, O Jehovih, geef ik alles; mijn lichaam, mijn geest,
verstand, en geheel mijn dienst, om voor altijd van U te zijn.
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25. U zult zeggen: Bestemt U mij, ziel en lichaam op welke manier U ook kunt, opdat ik het meeste
goed kan doen voor anderen, stervelingen en engelen.
26. Voordat u dit bereikt, zult u Mijn Stem niet horen, noch Mijn Hand zien.
27. Zoals Ik Mijzelf weggaf, en zodoende alle dingen schiep, zo zult u in Mijn voetstappen volgen
teneinde één met Mij te worden.
28. Hierin ligt het geheim van wijsheid, waarheid, liefde en kracht, tot in de eeuwen der eeuwen.
EINDE VAN HET BOEK VAN INSPIRATIE

Opmerking van de uitgever bij Het Boek van Inspiratie
1) Op het eerste gezicht schijnt dit niet zo te zijn. Als iemand een steen inslikt, kan men zeggen dat
hij aan zichzelf heeft toegevoegd.
Als de steen verteerbaar zou zijn, ofschoon dat niet zo is, zou die letterlijk aan hem toevoegen. In de
verzen 14 en 15 zien we hoe deze schijnbare paradox wordt opgehelderd.
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