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                                            HET BOEK VAN KENNIS 
 
Hoofdstuk I 
 
1.   Jehovih sprak door zijn zoons en dochters. Zijn stem kwam omhoog uit het 
moeras en omlaag uit de hemelen daarboven, en de kinderen van de mensen 
hoorden en zagen het en ze verhieven zich vanwege de geest die in hen was. En zij 
antwoordden hem, die de Almacht is; en hun stemmen werden Tae genoemd, want 
omdat het het universele woord van alle geboren kinderen is, vertegenwoordigt het 
het universele gebed van de mens. 
2.  Tae zei: Openbaar, O Vader, geef mij licht! Ik zie de uitgestrekte aarde, de zon, 
de maan en de sterren. Maar het grote hemelgewelf is als een lege ruimte. Waar is 
de woonplaats van de doden? Waar de plaats van de zielen van de mensen? 
3.  In vroegere tijden hebt u de zieners en profeten bezield, en door hen uw kinderen 
opgeheven en andere werelden bekendgemaakt! Ben ik dommer dan degenen die in 
voorbije tijden leefden? Al die tijd hebben ik en mijn voorvaders ons verzet tegen uw 
machtige Tegenwoordigheid. 
4.  U hebt mijn leden bezield door uw eigen hand, om ontevreden te zijn met de oude 
openbaringen, en mij aangezet om dieper te kijken in de oorzaak en plaats van de 
dingen, en naar meer licht te verlangen vanuit uw heilige plaats. 
5.  Door uw kracht is mijn menselijkheid opgewekt. Alleen door uw kracht en wijsheid 
zal ik bevredigd worden. 
6.  Toen ik een kind was, geloofde ik als een kind, omdat het mij gezegd werd; maar 
nu ik volwassenen ben wil ik graag weten wie uw profeten waren, en hoe ze hun 
gaven en wijze woorden verkregen. 
7. De kosmogonie die u in de oude tijd onderwees was toereikend voor die dagen; 
maar ik ben door u opgeheven om de zon en de sterren van andere werelden te 
ontvangen, en hun reis door uw grote firmament. Nu roep ik u toe: waar is de 
beloofde hemel? Waar is het bewijs van een onsterfelijk leven? Door u werd ik tot 
leven bezield en bewust gemaakt dat ik besta. Ik kom tot u in de majesteit waarin u 
mij schiep, u, mijn Vader!  U maakte mij vastberaden om alle dingen tot op de bodem 
uit te zoeken. Ik weet dat in u de grootheid is om al mijn heilige verlangens te 
omvatten en mij te antwoorden. 
8.  Schenk me van uw licht. Toen ik een kind was smeekte ik u als een kind; nu roep 
ik het uit in de volwassenheid die u mij geschonken hebt! Ik wil uw heren, uw goden, 
uw verlossers en uw beloofde hemel leren kennen. 
9.  Ik heb de berg gemeten; uw talloze stoffelijke werelden die door de eeuwige zee 
van de ruimte reizen! Ik heb gezien dat al de sterren in de hemel nog niet de holte 
van uw hand zouden kunnen vullen; ja, dat uw adem het universum beweegt! De 
glorie van uw werken heeft me tot razernij bezield om naar uw machtig tehuis te 
gaan! 
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10.   Spreek, O Jehovih! U alleen kunt deze, zich verheffende geest die, 
geïnspireerd, uit u ontsprong, laten bedaren. Geef mij licht! 
11.  Ik heb de aarde omvat, en haar naties overbrugd met aangepaste woorden. Mijn 
aardrijkskunde is voltooid. Geef mij een boek van de hemel! Diep heb ik gegraven in 
stoffelijke kennis, en de bedoeling gezien van alles dat zich op aarde bevindt. Waar 
is de geestelijke wereld, en het land van de doden? Geef mij licht! 
12.   Kosmon zei: Jehovih hoorde de stem van Tae, en antwoordde hem. Hij zei: Laat 
de hemelse engelen naar de aarde omlaag gaan. Mijn gezegende zoon riep mij aan 
in wijsheid en waarheid. En de hemelse engelen daalden omlaag naar de aarde, 
want het was in de tijd van Danha in het firmament van de hemel, en de engelen 
manifesteerden zich en bewezen het onsterfelijke leven van de mensen. 
13.  Jehovih zei: Laat deze dag het begin zijn van de heerschappij van Kosmon: want 
het is het begin van de aardse wijsheid , samengevoegd in mijn naam. 
14.   Tae zei: De helft is nog niet beantwoord, O mijn Vader in de hemel. Sinds u het 
onsterfelijke leven hebt aangetoond, hebt u me tot op de bodem van mijn ziel 
bewogen. Waar komen deze bewoners van de onzichtbare wereld vandaan? Waar 
bevindt zich deze voetenbank van uw majesteit? 
15.   Als ik die plaats zal zien wanneer ik gestorven ben, zit dan niet de kiem van dit 
gezichtsvermogen al in mij? Hoe ben ik geschapen dat ik kan zien, maar dit niet zie? 
Kan horen, maar dit niet hoor? Als ik nu dood ben voor datgene wat aanstaande is, 
zal ik dan niet dood zijn voor datgene wat niet is? Geef mij licht, O Vader! 
16.    Jehovih zei: Ik gaf de mens een stoffelijk lichaam opdat hij stoffelijke dingen 
zou kunnen ervaren; maar de dood schiep Ik opdat hij in de geest zou kunnen 
opstijgen en mijn etherische werelden zou kunnen beërven. 
17.   Alle mensen gaf Ik twee zintuigen, stoffelijke en geestelijke zintuigen; niettemin 
vormen beide één persoon. Een mens met overheersend stoffelijke zintuigen, kiest 
voor stoffelijke dingen; een mens met geestelijke zintuigen kiest voor geestelijke 
dingen. 
18.  Twee soorten werelden heb Ik gemaakt, stoffelijke en es werelden. Hij die naar 
corpor (materie) verlangt, zal corpor ontvangen, want hij is mijn zoon in wie Ik 
welbehagen heb. Hij die naar es (het geestelijke) verlangt, zal es ontvangen, want zij      
(es) is mijn dochter in wie Ik welbehagen heb. 
19.   Kosmon zei: Omdat de mens op stoffelijke werelden woont , wordt corpor de 
zoon genoemd; maar omdat de mens in de geest in de es wereld woont, wordt es de 
dochter genoemd. 
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20.  Tae zei: Omdat u engelen naar me toe hebt gestuurd, en ik ze heb gezien en 
rechtstreeks met ze heb gesproken, ja, van mijn eigen vlees en bloed, en u hebt 
getoond dat ze de geesten van de doden zijn, weet ik zeker dat dit waar is. Toch kan 
ik ze niet zien of horen als ze zich niet manifesteren door middel van stoffelijke 
dingen. Hoe zal ik dan weten dat ze elkaar kennen? 
21 . Luister naar mij, O Jehovih!  Ben ik nog steeds een kind dat zich moet behelpen 
met het getuigenis van de engelen? Hebt u mij niet een onderzoekende geest 
gegeven, opdat ik de dingen voor mijn eigen kennis moet kunnen bewijzen? Ik heb 
werkelijk gezien dat het gezicht en de gestalte van een engel veranderde en op een 
ander persoon ging lijken, zelfs terwijl ik met hem sprak. Als deze dingen dus zo 
geraffineerd zijn, kan dan onze eigen aanwezigheid ze niet naar waarheid of leugen 
vormen? Zo'n getuige heeft geen enkele waarde.  Wanneer, O Jehovih, zal ik dan de 
groei vinden voor mijn eigen leden, zodat ik de es werelden en hun bewoners zal 
leren kennen? Ik zal niet tevredengesteld worden met alleen maar de geesten van de 
doden te zien, en ook niet door hun getuigenis. Ze kunnen zich God, Christus, 
Boeddha, Brahma of Confucius noemen, toch zal ik geen vertrouwen stellen in hen 
of hun woord. Alleen aan u, O Jehovih, wil ik mijn verzoek richten. Ik ben uw zoon. 
22.   U hebt me bezield om de dingen uit eigen kennis te weten en ofschoon mij 
gezegd wordt: aldus zegt de Heer uw God, zal ik toch altijd mijn stem boven hen 
verheffen. En ofschoon een geest kan zeggen: ik ben uw Jehovih, geloof mij, zal ik 
hem loochenen. 
23.   U hebt me bezield om mij te verheffen boven de verhalen van de Ouden, en om 
kennis van uw troon te verlangen. Door u wordt mijn ziel bewogen tot deze 
grootsheid, en alleen uw grootsheid kan uw zoon overtuigen. 
24.    Sinds ik de geesten van de doden heb gezien wil ik weten waar hun 
woonplaats is, hoe zij leven, hoe zij reizen, hun manier van groeien, hun voedsel en 
kleding en hoe ze hun tijd doorbrengen; of ze werken of niets doen, en bovenal in 
hoeverre en op wat voor manier hun stoffelijk leven betrekking had op hun geestelijk 
geluk in de hemel. 
25.   Geef mij licht, O Jehovih! Maar niet mondeling. Ik wil dat mijn leden worden 
bezield zodat ik het in mijzelf kan bevatten. Maar niet aan een enkeling! Vernietig mij 
nog liever dan het niet aan alle mensen te geven of ze de weg te leren. Want als een 
enkeling het zou krijgen, zou hij een god onder de mensen worden. Verhoed dit, 
Jehovih! 
26.   Jehovih sprak door zijn zoons en dochters en. . . 
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27.  Kosmon zei: Luister naar me, O mens, ik zal met wijsheid spreken. Volg mijn 
raad op en wees verstandig. Wat hebt u dan geleerd in al de aardse tijd? Kunt u 
zeggen waarom het gras groen is, of waarom de ene roos rood is en de andere wit, 
of waarom de bergen verheven zijn en de dalen laag liggen? 
28.  Weet u hoe alle mensen op de aarde zich kleden, of op reis gaan; waarom een 
mens niet zou vliegen als een vogel, of in het water zou leven als een vis? Waar 
kwam de gedachte aan schaamte vandaan? Zelfs uzelf begrijpt u niet, en uit eigen 
kennis weet u niet de tijd van uw ontstaan. U weet dat drie maal drie negen is; en 
zelfs dat kunt u niet anders bewijzen dan door symbolen en afbeeldingen. Noch is er 
iets in uw stoffelijke kennis dat u op een andere manier kunt bewijzen, behalve als 
het uw aanwezigheid betreft; en zelfs degene die u ziet is niet uw persoonlijkheid, 
maar het symbool en de afbeelding ervan, want uzelf bent slechts als een zaad, een 
kiem van de Vader. 
29.  Wees dus verstandig in het kennen van uw eigen kennis, en zet zeker de zaken 
recht die uit de es wereld afkomstig zijn. 
30.   Tae zei: Ik wil met u redeneren, Jehovih, want al wat ik weet moet gebaseerd 
zijn op wetenschap en waarheid. Vanuit uw volmaaktheid wordt ik tot dit doel 
geïnspireerd, en mijn talenten zullen worden versterkt door het beoefenen van de 
exacte wetenschappen van alle bekende waarheden. Ook zal ik mijn eigen oordeel 
niet opzij zetten, noch als waarheid aannemen datgene wat in strijd is met uw 
gevestigde wetten. 
31.   U schiep zowel het zichtbare als het onzichtbare. Zijn ze met elkaar in oorlog, of 
in harmonie? Mijn lichaam is gemaakt uit aarde, steen en water. Is het geestelijk 
lichaam dan niet gemaakt uit lucht, zuurstof en waterstof, en onwaarneembare stof? 
32.   De engelen die u hebt gestuurd hebben voeten en benen! Waarvoor? Lopen zij 
op de lucht, of waden zij er doorheen? Ze hebben geen vleugels, ze kunnen niet 
vliegen; ze hebben niet de verheven engelen gezien die lang geleden zijn gestorven. 
Moet ik ook de es wereld binnengaan om alleen maar mijn buren tegen te komen, en 
nooit de wijzen uit oude tijden te begroeten? Geef me licht, O Jehovih! 
33.   Iets in mij doet mij het licht en de glorie verwachten van datgene wat ik nog niet 
heb gezien; maar ik moet het tastbaar en aantoonbaar hebben - de onbevlekte 
waarheid! 
34.   Toen antwoordde Jehovih, door middel van zijn dochter Esfoma. 
35.   Esfoma zei: Luister naar mij, O Tae: ik zal woorden van wijsheid en waarheid 
spreken, en u zult niet van mijn woord afwijken . 
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36.   Wetenschap is datgene waar de onwetende naar opkijkt, maar het niet ziet. Is 
een schip wetenschap, of een stenen boog, of een machine? Zeker niet. Is het idee 
van deze dingen wetenschap? Kan een idee wetenschap zijn, of een menigte 
ideeën? 
37.   Wordt er niet gezegd van de man die de wervel van een insect ontdekt, dat hij 
wetenschappelijk is? Maar hij, die de ruggengraat van een paard ontdekt, is een 
doodgewone kerel. Iemand anders ontdekt een weg over een berg of door het bos, 
en hij is wetenschappelijk! Waarom? Een hond kan dat ook. 
38. Weer een ander ontdekt een nieuwe manier om problemen op te lossen, en hij is 
wetenschappelijk! Maar de leerling na hem, die hetzelfde doet, betekent niets. Wie 
zijn dan de wetenschappers? Want hebben ze niet alles geleend, samengesteld en 
alleen maar een beetje toegevoegd? Werkelijk, wat is dan wetenschap. Is de 
zandloper niet wetenschappelijker dan een klok? Wat bedoelt u dan met 
wetenschap? Is de som van het totaal niet meer dan een lege dop, onbestemd en 
zonder grondslag? Toch hebt ge uw leven lang gehoord van wetenschap, en ook uw 
buren, en u begrijpt elkaar, ofschoon niet één zichzelf begrijpt. 
39.  Esfoma zei: Luister weer naar mij, O mens, want dit behoort u bovenal goed in 
uw geest te prenten. Neem dus een krijtje en schrijf 'tien' voor me op. Tae pakte het 
krijtje en schreef '10' en zei: daar staat tien. 
40.  Esfoma zei: Nu zeg ik u midden in uw gezicht dat u zich verkeerd hebt 
uitgedrukt. U hebt maar twee tekens geschreven en noemde ze tien. Esfoma schreef 
1111111111. Maar wees niet verbaasd, O Tae, want nu moet ik mijzelf ook schuldig 
verklaren, voorzover ik u heb misleid. Ik zei dat ik u ‘tien' zou laten zien en meteen 
zette ik tien streepjes, waarvoor ik het woord 'tien’ had moeten schrijven. Nu bent ù 
verstandig! Nee, luister nog even, want alles wat ik heb gezegd is onjuist; want heb ik 
niet getracht u te overtuigen dat dat ene uitgesproken woord tien, ook tien was; maar 
waarvoor ik eigenlijk tien uitspraken had moeten doen. 
41.  Ga verder met uw studies, O Tae, en u zult ontdekken dat de zogenaamde 
exacte wetenschap niets voorstelt, en dat de zogenaamde waarheid alleen maar 
samengestelde en aangeleerde onwaarheid is. Zoek de tijd waarop de zon morgen 
zal opkomen, en u bent wetenschappelijk; maar wijk er een tienduizendste seconde 
vanaf, en u bent niet wetenschappelijk; nee, u bent een vervalser in Jehovih's ogen. 
42.  Maar wees niet ontmoedigd over de exacte wetenschappen of over het 
ontdekken van de waarheid volgens uw verstand. U bent wijs omdat u naar kennis 
verlangt omtrent uw eigen zelf, en het niet alleen maar op geloof aanvaardt, niet van 
mensen en niet van engelen. Maar waarmee begint en eindigt uzelf? 
43.  Hebt u de boom niet van zijn vruchten beroofd ten einde het lichaam te voeden? 
En het veld van zijn tarwe en het jonge graan dat stond te rijpen? Laat ze hun deel, 
en wat blijft er over van uw stoffelijk lichaam dat van uzelf is? 
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44.  Nog minder dan dit hebt ge van uw eigen verstand. U bent slechts het fragment 
van een wezen in alles dat u weet uit eigen kennis. Negentiende deel vormt het 
bijeenvergaarde uit uw omgeving. 
45.   Waarom kunt u dan verwachten de wetten van aarde of hemel te kennen! Let op 
mijn woorden, en wees verstandig in uw handelingen. 
46.   Is het geen wet van de aarde dat aardse substantie er naartoe valt? Toch ziet u 
een boom uit de grond omhoog komen, van vijfduizend kilo, en die staat rechtop in 
de lucht. Heeft Jehovih een wet gemaakt die de ene kant op trekt en een andere wet 
voor de andere kant? Hoe weet u of er welke wet dan ook bestaat over deze 
kwestie? Weet u het uit eigen kennis? 
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                                           HET BOEK VAN KENNIS 
 
Hoofdstuk II 
 
1.  Tae zei: Nu begrijp ik het, O Jehovih, ik ben niet wijs, en dat van mijzelf is niets - 
heeft niets. Ook is het niet mogelijk voor de mens om waarheid in het abstracte te 
onderscheiden, noch uw wetten, of u nu wel of geen wetten hebt. Nee, hij kan de 
weegschaal voor zijn eigen zelf niet bijstellen, en niet aantonen welk deel alleen van 
hem is; en in feite ook niet of hij een eigen entiteit in zichzelf heeft. 
2.   Hoe zal ik dan de grootheid van de wetten van uw universum begrijpen? Maar in 
welke periode van mijn leven heb ik niet geleerd gesproken over deze dingen, en 
over de exacte wetenschap? 
3.  Hoor naar mij, O Jehovih;  ik wil niet teruggaan naar de Ouden om wijsheid te 
leren, en ook mijn ogen er niet voor sluiten om het te trachten te begrijpen. Alleen in 
u heb ik vertrouwen. En omdat alle andere dingen in de hemel en op aarde van u 
zijn, is er niemand anders tot wie ik met recht kan komen. Geef mij licht, O Jehovih! 
U, die mij aan mijzelf schonk, zal mij antwoord geven. Wat is nu het ware streven van 
de mens? Moet hij een bedelaar zijn en om licht bidden, en het uiteindelijk toch niet 
ontvangen? 
4.  Jehovih antwoordde Tae door middel van Zijn zoon Corpor, en zei: 
5.  Corpor zei: Luister naar me, O mens, want mijn wijsheid zal u aan het verstand 
worden gebracht. Ook wil ik u niet ontmoedigen in uw kennis. 
6.   Weet dan dat u bestaat, en dat uw lichaam is geschapen uit de stoffelijke aarde. 
Jehovih is toereikend, want Jehovih schiep u zo. Hij gaf u de aardse verlangens. Is 
het dan verstandig om aards geluk uit te stellen totdat u bent opgestegen naar de 
hemel? Wat kan het u schelen of u bent opgebouwd uit tarwe en vruchten, of vlees? 
Is het niet genoeg dat u van de opbouw kunt genieten? 
7.  Wat betekent wetenschap voor u? Of waarheid of de wetten van het universum? 
Is uw aardse leven niet voldoende voor de aarde, en de aarde voor u? Als Jehovih 
de aarde met wijsheid heeft geschapen, heeft hij dan ook niet wijselijk de hemel 
geschapen?  
8.   Houd op met deze abstracte studies, O mens, en wees tevreden met de plaats 
die de Vader u heeft toegewezen. U die praat over wetenschap begrijpt uzelf niet 
eens, en zit zonder verklaring. Ook kunt u de waarheid niet omschrijven. Hoe kunt u 
dan oordelen, of zelfs maar weten wat er voor uw ogen staat. 
9.  U praat van wetten, goddelijke en natuurlijke, maar u kent geen wet, geen 
godheid, geen natuur. Is de wet een ding? Wie houdt zich eraan? U ziet een boom 
groeien, maar zet Jehovih opzij en zegt: kijk, hij groeit volgens de natuurwetten! 
Schaamt u zich voor Jehovih, dat u niet zegt dat hij hem laat groeien? Is hij niet 
toereikend? Waarom zegt u dan ‘wet’! , Alleen maar om hem opzij te zetten? 
Waarom zegt u ‘natuur' , anders dan om hem opzij te zetten en zijn Persoon te 
ontkennen! 
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10.   Corpor zei: Is de aarde niet goed, dat u zich afkeert en roept: hemel! Geef mij 
licht van uw ververwijderde werelden! Schenk mij tekenen en wonderen en 
profetieën! 
11.   Ik wil u niet ontmoedigen, maar u zult niet wijs en gelukkig worden in uw 
woonplaats. Zijn die niet veel begeerlijker dan alle andere dingen? Met dit doel is de 
Kosmon era gekomen; niet om de mens naar de hemel te brengen, maar om het 
koninkrijk van de Vader op aarde te stichten. 
12.  U hebt wijselijk gevraagd: Hoe zal het leven van een sterveling zijn leven in de 
volgende wereld beïnvloeden? Luister dan naar me, en wees verstandig in uw 
aardse oordeel. Want ben ik, Corpor, niet van Jehovih? Wetenschap is belangrijk; 
grote kennis is belangrijk; waarheid is belangrijk; maar belangrijker dan dat alles is te 
weten hoe men gelukkig moet zijn. U zult mij niet opzij zetten door te zeggen: de hele 
aarde is zondig. Dat wil ik niet hebben. Want als u geen baat hebt bij de Persoon van 
Jehovih, hoe kunt u dan zijn Geest bereiken?  Want  zijn zij beide, zijn Persoon en 
zijn Geest, niet de Al Ene? 
13.   Leer uzelf gelukkig te zijn; en uzelf te vervolmaken op de manier waarop 
Jehovih u geschapen heeft. 
14.   Tae zei: Nu zal ik wijs zijn in u, O Jehovih. Ik zal niet meer spreken van ‘natuur’, 
ook niet van ‘wet’; maar wanneer ik u bedoel, zal ik van u spreken en tot u spreken. 
15.  Ook wil ik niet meer opscheppen over de wetenschap, noch over geleerdheid, 
noch over de waarheid;  maar ook zal ik ze niet ontkennen. Want aangezien uw 
geest in en over alles is, wat zijn wetenschap, kennis en waarheid anders dan 
schijnsels van uw Al Licht?  
16.   Maar als iemand die trots is op zijn bezit, kom ik in uw tegenwoordigheid en 
zeg: Geef mij licht! Ik heb over de uitgestrekte aarde uitgekeken en ontdekte dat zij 
vol zonde, ellende en dood is. 
17.   Ik zal niet tot u bidden om deze dingen te verwijderen. Ik wil mij niet met uw 
zaken bemoeien. Wat is in het gunstigste geval beter, bidden of bedelen? Door uw 
geest ben ik geen bedelaar! Zoals u voortgaat in majesteit, zo word ik, uw zoon, 
geïnspireerd om namens u voort te gaan. 
18.   Als u deze wereld vol met duisternis, zonde en ellende en dood hebt gevuld, 
wat kan ik dan verder nog hopen in de hemel te vinden? Zijn ze niet allebei het werk 
van uw handen? 
19.   Mijn hoop heeft altijd vooruitgekeken naar het bereiken van geluk, maar 
wanneer dat moment kwam werd ik zwaar beproefd. Mijn verstand leert me dus dat 
de hemel, in het gunstigste geval, maar weinig verbetering op aarde kan geven. 
20.   Geef mij dan licht, O Jehovih! want ik zou de kinderen van de duisternis met 
een goed argument willen antwoorden, en ze leren u in uw werken te verheerlijken. 
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21.  Toen antwoordde Jehovih door middel van zijn zoon Uz, en hij zei: 
22.  Uz zei: Zie mij in mijn macht, O Tae. Ik ben de vierde dimensie, het verdwijnen 
van de onzichtbare dingen. U hebt met Kosmon gewerkt, maar vond het niet; en met 
Corpor, maar vond het niet. Luister naar me en wees verstandig. 
23.   Dit, uw aardse lichaam, is van mij; uw vlees wacht op mij, en op het moment dat 
ge uw houvast loslaat, zal ik u tot stof doen vergaan. Toch ben ik niet uw vijand, want 
terwijl u meester over uw vlees bent, zal ik het niet aanraken. 
24.   Uit de duisternis wordt de mens als een onbeschreven blad voortgebracht en 
zijn entiteit is een vonk van Jehovih. Zijn entiteit zal nooit ophouden met groeien. Ja, 
vanaf het uur van de bevruchting is hij een nieuwe ster op de wereld, en verheerlijkt 
hij zichzelf tot in eeuwigheid. 
25.   De beproevingen van het vlees zijn voor de mens als voedsel voor de groei van 
zijn geest. Maar denk echter niet dat ge u zou moeten verheugen in de beproevingen 
van uw buurman door te zeggen: het is goed voor de groei van zijn geest. Maar zoals 
Jehovih alle dingen gaf die hij had, door alles te maken, moet u zijn als Jehovih en 
geven aan degene die beproevingen ondergaat, anders berooft ge uzelf. 
26.   U weet zelf niet hoever u bent opgeheven. Kan wie dan ook zichzelf met eigen 
handen in de lucht opheffen? Vlei uzelf er dan niet mee dat de mens zich in zijn 
eentje kan opheffen in de geest, of dat hij de kracht heeft zichzelf te ontplooien, de 
ene generatie meer dan de andere. Gaan niet alle naties ten onder? Als zij uit de 
duisternis tevoorschijn komen, gaan ze dan niet in duisternis onder? 
27.   Is het niet onwijs om te zeggen: O Jehovih, waarom deed u zo, of niet zo? Al uw 
gevraag zal Jehovih of zijn plannen geen zier doen veranderen. Richt uw ogen naar 
binnen, O Tae, en tracht uzelf aan te passen aan de Vader en zijn koninkrijken, 
waarvan deze aarde er een is. 
28.   Tae zei: Hoe kan ik uw wijsheid bevatten, O mijn Vader in de hemel! Ik struikel 
bij elke hoek; en toch merk ik dat mijn generatie wijzer is dan de Ouden. Waarom 
schudde u mij wakker? De Ouden schepten vreugde in een idool; ze waren tevreden 
met eten en slapen, hun geloof was gelijk aan hun wijsheid. 
29.   Maar degenen die daarna kwamen riepen naar u om wijsheid, en u gaf het ze. 
Daarom ben ik boven het geloof van de Ouden uitgestegen. Ik ben over de maatstaf 
van uw oude openbaringen heen gegroeid: mijn ziel roept tot u om meer licht. 
30.   Ik weet dat u voldoende hebt voor alle dingen. Geef mij wijsheid, opdat ik mezelf 
kan helpen. Als ik in duisternis zou zijn geboren, zouden de idolen van mijn 
voorouders voldoende zijn geweest. 
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31.  Hoor mij aan, O Jehovih, voor wat ik heb gedaan! Ik heb de aarde en de hoog 
oprijzende rotsen gemeten, en de bergen die u oprichtte, en de dalen die u hebt 
uitgehold. Uw voetenbank heeft mij een verslag getoond dat niet door de mens werd 
geschreven, en het verkondigde dat de aarde miljoenen jaren oud is 
32.   Ja, ik heb zelfs de sterren in uw firmament gemeten, en de zon en de maan, en 
ze verkondigden een grotere glorie voor u. Hun aantal is groter dan dat er 
waterdruppels zijn in de oceaan; en vele ervan zijn duizendmaal groter dan de aarde. 
Ik heb ontdekt dat ze rijk aan lucht, water, warmte en kou zijn, en zij maken zich 
bekend als geboorteplaatsen voor mensen, net zoals de aarde is. 
33.   Ik heb het licht gemeten en de tijd waarop het kwam berekend en zie, ook zij 
hebben miljoenen jaren bestaan. 
34.   Wat heb ik hiermee verkeerd gedaan? U gaf me mijn talenten en u hebt me 
eeuwig ertoe aangezet om uw glorieuze werken te onderzoeken. 
35.   Een mens kan zichzelf niet tot een klein kind maken, ook ik kan mijn uitbarstende 
ziel, die rijp is geworden vanwege de grootsheid en glorie van uw werken, niet 
samendrukken. 
36.   Hoe kan ik dan zeggen dat uw werelden, die miljoenen jaren hun baan 
vervolgen, werden geschapen door een mens die tweeduizend jaar geleden werd 
geboren! Moet ik mijzelf beletten om tegen u te lasteren omwille van het klakkeloos 
aannemen van de idolen van mensen die in duisternis verkeren? Moge u dat 
verhoeden, O Jehovih. 
37.   Nu zal ik mijn vraag duidelijk aan u voorleggen, en uw stem zal mij niet in de 
steek laten. Waarom openbaarden uw engelen uit vroeger tijden niet de waarheid over 
uw werken aan de mens? Of indien ze de waarheid openbaarden, waarom stond u het 
de mens dan toe de waarheid kwijt te raken? Geef mij licht, O Jehovih! 
38.   U hebt mij geschapen! U bent mijn Vader; en ik kom tot u in majesteit, door de 
kracht die u me gaf. Niemand zal tussen u en mij in gaan staan; noch uw heren noch 
uw engelen uit de hemel, en ook geen mens die op de aarde leeft. Ik wil weten 
waarom u afgoden van steen en hout en gegraveerde afbeeldingen toestond. Ja, ik wil 
weten waarom de mens een afgod op aarde bouwde of zich er een in de hemel 
verbeeldde. Ik weet dat u toereikend bent om door alle mensen aanbeden te worden. 
Waarom hebben de mensen dan Zarathoestra, Brahma, Boeddha en Christus en de 
oude profeten gegrondvest? Want met deze afgoden hebben zij de ganse aarde 
bezocht met oorlog en verwoesting. Geef mij licht, O Jehovih! 
39.    Jehovih hoorde de stem van Tae, en hij antwoordde hem door middel van zijn 
zoon Seffas. 
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40.   Seffas zei: Luister naar mij, O mens, en wees verstandig, want ik zal u 
antwoorden vanwege de gegrondheid van uw vragen. Ja, ik zal u antwoorden, en u 
ook de gelegenheid geven om alle dingen voor uw eigen verstand te bewijzen. 
41.   Wees niet opgeblazen van verwaandheid; u bent maar weinig verder gekomen 
dan de Ouden. Zij richtten piramiden, obelisken en grote tempels op, en ze zeiden: 
Kijk eens hoeveel groter en wijzer we zijn dan de Ouden. 
42.   U hebt ook opgeschept door te zeggen: Kijk eens naar onze oorlogsschepen! 
Kijk naar onze machines en spoorwegen, en de telegraaf. Hoeveel groter en wijzer 
zijn wij dan de Ouden! 
43.   Ik beschuldig u: De piramiden en tempels verhieven de armen niet en zorgden 
er ook niet voor dat ze de Vader verheerlijkten omdat ze voor het leven geboren 
werden. Ook de oorlogsschepen van deze tijd, de machines en de spoorwegen 
dragen er maar weinig toe bij om de mens uit ellende en armoede op te heffen. Is dat 
niet de ware weegschaal om de verheffing van mensen en naties te wegen? 
44.   Wees bedachtzaam en verstandig in de ogen van de Vader. U bent geneigd om 
op alle dingen te letten; afgoden en gegraveerde afbeeldingen kat u af zonder uw 
woorden te overwegen. Wat zijn de letters van een geschreven woord meer dan 
gegraveerde afbeeldingen? Is niet al de wijsheid in de boeken daarvan afhankelijk? 
Ook kunt u geen enkel probleem in de wiskunde bewijzen zonder geschreven 
afbeeldingen en symbolen. 
45.   Hoe wilt u iemand die nooit een hoed heeft gezien overtuigen zonder een teken, 
een afbeelding of symbool ervan, of zonder de hoed zelf? Maar als u niets hebt om 
hem te laten zien, dan wilt u iets maken van de een of andere aardse stof ten einde 
aan zijn geest datgene over te brengen wat zich in uw geest bevindt. 
46.   Waarom klaagt u dan over de engelen van vroeger? Was u soms bij Asu, die 
niet kon praten? Denk u eens in tot wat voor list u uw toevlucht zou willen nemen ten 
einde hem te leren denken. Want is het niet de grootste wijsheid om de mens te 
leren voor zichzelf te denken? Is dat niet beter voor de mens dan alle dingen aan 
hem te openbaren? Want, in dit laatste geval, zou u hem het gebruik van zijn eigen 
talenten onthouden, en zodoende het plan van Jehovih doorkruisen. 
47.  U hebt foto’s van uw vrouw en dochters, want ze helpen uw geheugen om hun 
schoonheid voor de geest te roepen; maar wanneer u aan de geest van uw vriend 
een plaats wilt overbrengen die hij nooit heeft gezien, brengt u hem een schilderij 
met een landschap erop en zegt: Kijk eens, daar heb je die plaats! Maar nu spreekt u 
een onwaarheid uit, want het is alleen maar een beschilderd doek, terwijl de plek 
waar u over spreekt uit  land, bomen en water bestaat. 
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48.   Denk u eens in, nu u uw toevlucht hebt genomen tot een onwaarheid ten einde 
een waarheid aan de geest van uw vriend over te brengen. Was dit wel een 
onwaarheid, als u er werkelijk in bent geslaagd een waarheid over te brengen? U zou 
de waarheid ook niet aan uw vriend kunnen overbrengen, tenzij u hem naar die 
plaats zou brengen. 
49.   Hoe zouden de engelen van Jehovih de mens dan over Jehovih kunnen 
onderrichten, tenzij met afgodsbeelden en gegraveerde voorstellingen? Overweeg de 
kwestie, en u zult bemerken dat kennis van mens op mens wordt overgedragen door 
middel van symbolen en afbeeldingen. Zelfs de klank van een gesproken woord 
vertegenwoordigt een idee; en het idee wordt verder gedragen door datgene wat niet 
het werkelijke ding zelf is, maar louter lucht. 
50.   Uw stoffelijke zintuigen kunnen alleen maar worden bereikt door stoffelijke 
dingen. Geestelijke dingen, waarvan ideeën deel uitmaken, kunnen door es-kracht 
worden overgedragen, en zonder idolen en afbeeldingen. Let op mijn woorden, en u 
zult de weg naar het koninkrijk van uw Vader vinden. 
51.   Nadat de mens door middel van steen en hout over Jehovih was onderricht, 
was het vervolgens noodzakelijk hem door middel van de geest te onderwijzen dat 
Jehovih zich had teruggetrokken van de aarde, want anders zou de mens niet 
hebben verlangd om op te stijgen naar de hemelen in etherea. Daarom werd de 
mens geleerd dat de zonen van Jehovih waren verrezen en aan zijn rechterhand 
gezeten waren. 
52.   Zoals u niet tegen de afbeelding van uw vrouw praat, zult u ook niet de heer of 
Boeddha of Christus aanbidden, maar alleen Jehovih. Hij is toereikend voor alle 
mensen en naties, en aanvaardbaar voor hen. Wees niet boos over het verleden, 
maar ruim van inzicht; want alle dingen, hetzij stenen of hout of mensen, zijn uit 
Jehovih voor de uiteindelijke verrijzenis van de zielen der mensen naar zijn 
etherische werelden, voor hun geluk, en om Jehovih voor eeuwig te verheerlijken. 
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                                            HET  BOEK  VAN  KENNIS 
 
Hoofdstuk III 
 
1.  Tae zei: Hoe zal ik naar u toekomen, O Jehovih? Ik heb niets meer om op te 
staan. 
2.   Mijn eigendunk stond als een berg voor mijn gezicht. Ik heb niets om de Ouden 
mee te overbluffen; de dingen waar ik trots op was, de uitvindingen, wetenschappen 
en ontdekkingen van mijn tijd zag ik niet vanuit uw standpunt. Ik juichte in mezelf en 
zei: heb ik geen grote dingen tot stand gebracht? 
3.    Maar met al mijn uitvindingen en ontdekkingen had ik nog geen hand uitgestoken 
om de armen en niet ontwikkelden het beter te doen krijgen. Waarmee heb ik dan 
meer goed gedaan dan de Ouden? 
4.    U hebt werkelijk mijn ogen naar binnen gericht en mij beschaamd gemaakt. De 
wetenschappen waar ik over heb opgeschept hebt u aan de aarde gebonden, en ik 
merkte dat mijn geest alleen maar in stoffelijke dingen wroette. En wat betreft uw 
goden en verlossers en afgoden van allerlei soort vervloekte ik u door hen te 
vervloeken. In mijn verwaandheid eiste ik licht van u en meteen stak ik mijn hoofd in 
de duisternis. 
5.   Toch kom ik naar u toe, O Jehovih! U alleen bent mijn thema. U bent mijn liefde 
en mijn heerlijkheid. Maar ik zal niet zeggen: geef mij licht! Van u is de wijsheid en de 
kracht om wat dan ook voor mijn bestwil te schenken. 
6.    Toen ik om licht riep, was dat voor mijzelf, en het was nutteloos in uw ogen. Ik 
had mijn stem verheven tegen het bidden, opdat ik niet als een bedelaar in uw 
tegenwoordigheid zou verschijnen. Wat is elk mens anders dan een levend gebed? 
De een verlangt rijkdommen, de ander macht, nog een ander wijsheid, nog een 
ander liefde, een volgende voedsel en iemand anders rust. Voortaan zal ik dus niet 
om iets bidden, maar wat u ook schenkt accepteren. Maar toch, hoe kan ik mezelf 
inhouden? Verlang ik er niet naar om uw hemelen in het firmament te kennen? Wil ik 
geen manier ontdekken waardoor ik naar de geesten van de wijze mensen uit de 
oude tijd kan toegaan? 
7.    Kan ik mijn verlangen bedwingen om alles te weten wat er op de aarde is 
geweest? De mensen te zoeken die eens in de nu begraven steden woonden? Mij 
met hen in de geest in verbinding te stellen, om ze over hun aardse daden te horen 
vertellen van duizenden jaren geleden? 
8.    Jehovih zei: Aangezien u het gepraat hebt afgeschaft en een werker namens mij 
bent geworden, ben Ik dichterbij u gekomen met wijsheid en kracht. Zie dan uw 
beloning! 
9.    Kosmon zei: En Jehovih raakte Tae aan bij het voorhoofd, en zijn geestelijk 
zintuig werd geopend. En Esfoma kwam en bracht Tae een stuk lava en zei: Houd dit 
tegen uw voorhoofd. Tae hield de lavasteen tegen zijn voorhoofd, maar hij zag het 
niet. 
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10.   Esfoma zei: Wat nu? 
11.   Tae zei: Ik voel iets als een brandende berg. Kijk eens, deze steen werd uit een 
brandende krater geslingerd. Toen pak te Esfoma een verzegeld verslag, gaf het aan 
Tae en vroeg: Wat is hiermee, O mens? 
12.   Tae zei: Ik zal het tegen mijn voorhoofd houden, waar het licht naartoe gaat. En 
toen hij dat had gedaan las hij het verslag zonder het te openen. 
13.   Jehovih zei: Ik gaf alle mensen twee zintuigen, corpor en es. In de tijd van 
Seffas deelde Ik de mens toe om corpor tot rijpheid te brengen. Maar nu is de tijd van 
Kosmon gekomen en zal de mens es tot rijpheid brengen. 
14.    Het is goed dat u geloof hecht aan onderwijzende mensen en engelen, maar 
het is beter om uzelf te ontwikkelen. U hebt ernaar verlangd de geheimen van mijn 
onzichtbare werelden en de geschiedenis van de aarde te leren kennen. Zie, Ik geef 
u een nieuw zintuig en dat zal uw zielenwensen vervullen. Ja, u zult de boeken in de 
hemelse bibliotheken lezen! 
15.    Heb Ik niet vanouds gezegd: alle dingen zullen worden geopenbaard! Denk niet 
dat er een boodschapper zal komen die een grote stem opzet, want de mens zou het 
niet geloven: maar Ik bezielde de rechtvaardigen met mijn eigen hand, en zij zullen 
begrijpen zonder geloof. 
16.    De tijd van prediken en geloven is voorbij. De mens zal uit eigen kennis weten, 
en datgene wat hij weet in praktijk brengen. Hierdoor wordt mijn licht gemanifesteerd 
in deze tijd. 
17.    Kosmon zei: Tae noemde het nieuwe zintuig “su'is", want het is geestelijk zien 
en geestelijk horen. En Tae begreep dat dingen die dicht bij elkaar zijn een indruk op 
elkaar achterlaten en dat die indruk door het su'is zintuig kan worden gelezen. 
18.    Tae zei: Nu zal ik dit talent, dat Jehovih mij gegeven heeft, verzorgen, want ik 
merk dat het dichtbij de es werelden ligt. Was het niet om dit zintuig aan te kweken 
dat Samuel een college van profetie stichtte? En deed Zarathoestra dat niet ook? 
19.  Jehovih sprak door middel van Kosmon: Al wie met dit talent gerechtigheid 
nastreeft, zal opklimmen om niet alleen het verleden te ontvangen, maar ook de 
toekomst. Maar al wie su'is misbruikt voor aardse zaken zal vallen, en niet stijgen. 
Wanneer dan'ha op de aarde komt geef Ik su'is aan al degenen die boven het vlees 
in de geest zijn gestegen. 
20.    Maar velen keerden zich van mij af en gebruikten su'is om rijkdom te verkrijgen, 
en zij daalden af in de duisternis. Su’is, dat een talent is voor boven het aardse 
niveau, zal niet voor aardse dingen worden gebruikt, en in dat opzicht zijn er velen 
overleden die geen su’is hebben verworven. 
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21.    Daarna ging Tae verder, opdat hij de onzichtbare dingen zou kunnen begrijpen; 
en het licht van Jehovih ging met hem mee, en ook de engelen. 
22.  En zodra hij in een kerk kwam waar christenen hun eredienst hielden, kwam 
Jehovih dichterbij, en de kracht en het licht van Jehovih’s zoons en dochters kwamen 
over hem; en ze zeiden: wat ziet u? 
23.    Tae antwoordde: Twee soorten mensen zie ik voor me, stervelingen en es’iërs 
(geesten) en ze lijken op elkaar, behalve dat de een geen stoffelijk lichaam heeft en 
de ander wel, en ze zijn eender gekleed. Terwijl de een bidt, doet de ander dat ook, 
en het licht dat op allen is, is hetzelfde, niet meer en niet minder. 
24.    Toen Tae was vertrokken en in een tempel kwam waar boeddhisten aan het 
bidden waren, zei Kosmon. wat ziet u hier? En Tae antwoordde en zei: Net als in dat 
andere gebouw; stervelingen en geesten die aan het bidden zijn, en hetzelfde licht is 
op beide. 
25.   Jehovih leidde Tae weer verder en zei: Aangezien u su’is bezit, zult u 
naderhand ook ethe verkrijgen. Daarna vertrok Tae en nadat hij zich naar een café 
had begeven waar mensen zaten te roken en te drinken, raakte Jehovih hem aan en 
vroeg: wat ziet u hier? 
26.    Tae zei: Stervelingen en geesten, en hetzelfde licht is op beide, en hun 
gewoonten zijn hetzelfde en hun bezigheden ook. Ze zitten te roken en te drinken, 
zowel de stervelingen als de geesten, geen van hen is hoger dan de ander. 
27.    Jehovih liet Tae een bordeel binnengaan en toen Tae alles gezien had zei hij:  
Helaas hebben mijn ogen deze dag aanschouwd! Beide soorten mensen zijn eender! 
En de zoon van een rijke en de zoon van een koning kwamen daar naar binnen, en 
de geesten der duisternis gingen naar ze toe en liefkoosden hen, maar de ,jonge 
mannen zagen hen niet. Maar hun lusten werden opgewekt, want ze leefden omwille 
van het vlees, en ze vervielen tot de zonde. En kijk, toen de jonge mannen het 
bordeel verlieten, gingen vele bezoedelde geesten met hen mee. 
28.   Jehovih zei: Tae, mijn zoon, u moet ze volgen om te getuigen van hetgeen er 
gebeurt. En Tae deed zoals geboden was. 
29.   Weldra kwamen de prins en de zoon van de rijke naar het huis van een 
buurman, waar vele jonge vrouwen met hun vaders en moeders bijeen waren. En de 
bezoedelende geesten gingen mee en liefkoosden de vrouwen, en de moeders 
spoorden hun dochters ook aan omdat ze wensten dat ze zouden trouwen. En terwijl 
Tae nog in het huis was kwam er een wolk van duisternis overheen, en vertrok hij. 
Maar toen er nog niet veel dagen waren verlopen, steeg er uit dat huis een geklaag 
en gehuil op vanwege de verdorvenheid die daar had plaatsgevonden. 
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30.    Tae zei: U bent rechtvaardig, O Jehovih! De gave van su’is heeft mij sterk in 
gerechtigheid gemaakt, maar me ook met vrees vervuld. Ik bemerk hoe u de 
liefhebbers van.aardse dingen hebt gewogen, en hen de metgezellen hebt 
toegemeten die zij gekozen hebben. Hiermee wordt het mij opgelegd om su’is bij 
mijn zoons en dochters te ontwikkelen, en bij alle kinderen die ik kan opvoeden, en in 
de toekomstige tijd zal noch het goede noch het kwade dat zich in welke mens ook 
bevindt aan hun waarneming ontkomen. Is dit niet de basis voor profetie? 
31.    Kosmon zei: Door het licht van Jehovih dat in mij woont zeg ik u, O Tae: wees 
niet alleen verstandig in su’is, maar ook in het stoffelijk oordeel. U hebt bemerkt dat 
alle dingen een indruk achterlaten op alle dichtbij zijnde dingen. Dit te lezen is su’is. 
32.    Staat er niet vanouds geschreven: als u zich niet naar lichaam en geest van de 
wereld afkeert, zult u Nirvana niet bereiken. Voeg dat allebei tezamen en leer van het 
verleden en ook van het heden. 
33.  Tae zei: Nu merk ik het, O Jehovih, ik moet de indruk van slechte dingen 
vermijden teneinde uw hoger licht te bereiken. Is dit niet de juiste weg om mijn zoons 
en dochters op te voeden? want welk nut heeft su’is op de wereld als het verduisterd 
blijft? Tae trok zich terug uit de wereld en nam behalve zijn zoons en dochters talloze 
wezen en jonge kinderen mee. En hij bouwde een huis op het platteland en stichtte 
een college van su'is, en hij onderwees het beoefenen van zowel de geestelijke als 
de stoffelijke zintuigen. 
34.    Tae zei: Zie, kinderen bezitten su'is vanaf het begin. In al de voorbije tijden 
heeft men het verstikt door alleen maar de stoffelijke zintuigen te verzorgen. En Tae 
behield het vermogen tot su'is bij zijn zoons en dochters en de andere kinderen. 
35   Jehovih zei: Wees niet bang voor hen, O mens, want omdat zij su’is bezitten, 
zullen zij niet van mij weggaan. Zij zullen de grondleggers voor mijn koninkrijk op 
aarde worden. Vervolgens sprak Jehovih door middel van es: 
36.   Es zei: Voor uw goede werken hebt u de engelen van de tweede hemel 
(etherea) voor u gewonnen. Luister naar me, O Tae, en wees verstandig in uw 
oordeel. Terwijl u zich in de gewone wereld bevond steeg uw biddende stem niet op, 
maar raakte verloren temidden van huisgeesten en stervelingen. Hun indrukken om u 
heen gingen alle andere krachten in uw ziel te boven. Maar nu u zich hebt bevrijd 
van de aanwezigheid van degenen die alleen voor aardse dingen leven, staat u open 
om de Vader te ontvangen. 
37.    Denk eraan dat in deze tijd Kosmon aan de aarde wordt geschonken, dat wil 
zeggen: het tijdperk waarin de mens de wijsheid van aardse kennis zal combineren 
met de wijsheid van geestelijke kennis; het licht van de kluizenaar met het licht van de 
stad; de kennis van de oude boeken met de geest van de boeken die hij zelf maakt. 
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38.     Let op mijn woorden: Jehovih geeft iemand de kracht om door middel van de 
geest te genezen. Laat zo'n persoon niet zijn toevlucht nemen tot alleen maar 
geestkracht, maar zorgvuldig alle stoffelijke kennis over genezen volgen. Dat is 
Kosmon. 
39.     Jehovih geeft aan iemand anders welsprekendheid en muziek door middel van 
geestelijke kracht. Laat zo iemand niet terugvallen op alleen de geest, maar 
zorgvuldig ook de stoffelijke kennis over welsprekendheid en muziek volgen. Dat is 
Kosmon. 
40.    Paste de muziekleraar tijdens de heerschappij van Seffas niet de stoffelijke 
noten toe, en niet de geest? Maar wanneer hij een vogel leerde zingen, sloot hij hem 
op in een donkere kamer en liet hem alleen door es leren. Hierin was hij verstandiger 
met de vogel dan met zijn zoons en dochters. 
41.   Precies zo heeft de zeergeleerde mens zijn eigen geest in duisternis 
gedompeld; niettemin moet de mens met su'is niet de geleerdheid uit de boeken 
verwaarlozen; anders is hij niet meer dan een uurwerk zonder regulateur of een 
schip zonder roer. 
42.    Het bereiken van Kosmon betekent het vinden van het geheim van de profetie. 
Denk niet dat profetie kan worden verkregen zonder zorgvuldigheid in het volgen van 
kennis. Zoals u door middel van stoffelijke kennis een verduistering zou willen 
voorspellen, zo kunt u door middel van ‘es kennis’ de naties van de aarde de 
toekomst en het verleden vertellen. Maar toch is alle kennis, stoffelijk of geestelijk, 
verenigbaar met algemene grondbeginselen, en de een kan leiden tot het ontplooien 
van de ander. 
43.    In vroeger tijden kwamen er wijze engelen naar de mensen toe en lichtten hen 
in over wat er zou gaan gebeuren, en deze mensen werden profeten genoemd. Maar 
ik zeg u, O Tae, zulke mensen waren slechts de instrumenten voor openbaring. In de 
tijd van Kosmon zullen de mensen niet alleen maar instrumenten van profetie zijn, 
maar echte profeten van zichzelf. 
44.   Zoals de mens de bewegingen van de stoffelijke aarde berekent en een 
verduistering voorspelt, zo zult u de es van de mens en van de naties berekenen, en 
de vortexen (krachtvelden) van de onzichtbare werelden, en de komende 
gebeurtenissen voorspellen, en de verborgen dingen van de aarde hun sedert lang 
verborgen geheimen laten prijsgeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

                                          HET  BOEK  VAN  KENNIS 
Hoofdstuk IV 
 
1.   Tae zei: Nu zal ik mij toeleggen op uw werken, O Jehovih. Uw boek is een boek 
dat nooit dwaalt. De perioden die u schenkt zullen mijn wegwijzers zijn. Is dat niet de 
meest verheven wetenschap onder de zon? 
2.    Daarop verzamelde Tae de geschiedenissen vanaf de Arc van Bon tot aan de 
komst van Kosmon; en de zoons en dochters van Jehovih bezielden hem om hem al 
de kennis te doen herinneren die vanuit de openbaringen uit die tijd in de wereld was 
gekomen. Toen Tae zijn werk had voltooid maakte hij een tablet van gebeurtenissen, 
en hij rubriceerde ze en noemde het tablet 'Orachnebuahgalah’ ,want het was van de 
tak van de boom van Jehovih, het laatste van de vruchten van de Hebreeuwse taal. 
Maar de mensen noemden het het tablet van profetie, hetgeen betekent: de 
wiskunde van zowel goed als kwaad. 
3.    En Tae verdeelde de tijd van het tablet overeenkomstig de duisternis en het licht 
van die periode, en gedurende vierhonderd jaar daarvoor, en het bedroeg in totaal 
drieduizend en vierhonderd jaar. 
4.    Tae zei: In overeenstemming met het licht van mijn Vader in de hemel zal ik de 
uiteinden van het tablet ‘dan’ha' noemen, want dit zijn de bezielde tijden die door de 
profeten vanouds werden vermeld. Niet alleen zal ik bewijzen of ze echt of niet zijn, 
maar ook zal ik de beweging van de Grote Slang ontdekken en dat zal de omloop 
daarvan bepalen. 
5.    Want aangezien Jehovih de jaren heeft geschapen, heeft hij toch ook de 
cyclussen geschapen, en zouden de cyclussen dan niet overeenstemmen met de 
regels van de elementen daarin? 
6.     Zodoende bepaalde Tae dat een arc drieduizend jaar omvatte, maar dat de 
dan’ha varieerde van vijftig tot zeshonderd jaar. 
7.    Tae zei: Ofschoon u, O Jehovih, uw arcs met een duur van drieduizend jaar hebt 
geschapen, hebt u de hoogtepunten daarvan wijselijk laten variëren. Nu zal ik de 
gebeurtenissen binnen de cyclus van Bon berekenen en zoeken naar de elementen 
die in atmosferea zijn ontstaan, en de perioden van hun blijvende lichten. 
8.    En Tae bemerkte dat hij de heerschappijen van de lagere hemel kon bepalen, en 
van daaruit kon terugkomen op de aarde om te ontdekken wat er in de voorbije tijden 
had plaatsgehad. Daarop rubriceerde Tae de cyclussen in drieduizend jaar, en de 
golflijn van de Grote Slang op tweehonderd jaar en vierhonderd ,jaar. Deze 
verdeelde hij weer onder, en hij ontdekte dat elk drieëndertigste jaar op aarde 
precies gelijk was in warmte en koude, en daaruit ontdekte hij de nevelachtige 
gebieden binnen de vortex (krachtveld) van de aarde, en de oorzaak van de variaties 
in de perioden van vallende meteoren. 
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9.     Tae verdeelde de drieëndertig jaar weer onder in elf jaar elk en hij vond de 
variatie van eenmaal in de negenennegentig ,jaar. Toen kwam er droefheid in zijn 
ziel en riep hij tot de Vader. 
10.   Tae zei: O Jehovih, wat heb ik verkeerd gedaan? In al mijn berekeningen was ik 
opgeblazen door beloofde zekerheid, maar in mijn laatste onderzoek ben ik 
gestruikeld. De kracht tussen de zon en de aarde zou deze afwijking niet teweeg 
kunnen brengen. Jehovih hoorde de stem van Tae en antwoordde hem door middel 
van zijn zoon Corpor. 
11.    Corpor zei: Waarom klaagt u, O Tae? U hebt zonder bewijs aangenomen dat er 
een kracht bestaat tussen de zon en de aarde omdat, nota bene, de filosofen het 
onderwezen hebben. Zeiden de oude wijsgeren niet dat de zon de Schepper was? 
12.    Daarop zette Tae de filosofie van die dagen opzij en bewees dat de 
aantrekking van de stoffelijke werelden niet verder reikt dan zevenmaal de diameter, 
elk op zich, maar velen ervan minder dan twee. En hij mat de satellieten en de 
afstanden vanaf hun centrale lichaam, en hij nam waar dat de diameters van de 
vortexen konden worden bepaald door de af- of toename in snelheid van de 
satellieten. 
13.    Vortexen die in de vorm tot rijpheid zijn gekomen noemde hij wark, zoals ze 
door de Ouden al werden genoemd, en de wark van de aarde was een miljoen 
vijfhonderdvier mijl in doorsnee, maar de vortex van de zon is drieduizend jaar op de 
plaatsen waar de aarde zich beweegt, hetgeen wil zeggen dat een jaar van de 
aardse wark gelijk is aan een jaar van de zonnevortex, hetgeen geldt als een jaar op 
drieduizend jaar in het spoor van de slang, en dat zorgt er weer voor dat de 
omloopbaan van de Grote Slang (zonnestelsel) vier miljoen zevenhonderdduizend 
jaar bedraagt. 
14.    Tae zei: Alle dingen die dicht bij elkaar zijn beïnvloeden elkaar en als we de 
weg kunnen vinden die de aarde heeft afgelegd, kunnen we ook ontdekken wat er 
gebeurd is en wat nog moet komen. Indien dus de geschiedenis van de aardse 
mensen gedurende drieduizend jaar waarheidsgetrouw zou zijn geschreven, zou dit 
de reisweg van één tijdcyclus kunnen onthullen, en dat moet elke drieëndertigste 
cyclus worden herhaald, met één deviatie in de negenennegentig cyclussen, en een 
halve deviatie in de acht cyclussen, hetgeen gelijk is aan vierentwintigduizend jaar. 
15.    En Tae mat de voorbije cyclussen die vierentwintigduizend jaar hadden 
geduurd, en de zoons en dochters van Jehovih waren bij hem en droegen elk een 
deel bij. 
16.   Hier volgt dan de genesis (wording) van de cyclussen, dat wil zeggen, allereerst 
Jehovih en zijn tijden, en alle geschapen dingen die geen begin kennen. En Jehovih 
was het onzichtbare, hetgeen geest is, en het zichtbare, hetgeen zijn Persoon en 
Lichaam is. 
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17.    Jehovih, in heerschappij over zijn Persoon, schiep de talloze werelden waarvan 
de stoffelijke aarde er een is, en hij schiep het leven erop, en de tijd was één Gadol, 
d.w.z. vierentwintigduizend jaar. 
18.    De tweede geborene was Hak, en vervolgens Se’mu, en zij overdekten de hele 
aarde met A’su, totdat Hotu kwam, en Jehovih hield op met het scheppen van nieuwe 
levende dingen; de tweede tijd van de aarde was Hotu. 
19.    Jehovih zond Seffas, de woordenschepper, met een zwaard; en in de zevende 
cyclus van Seffas werd het continent Pan (Lemurië) bevolkt met mensen die werden 
verwekt met kennis van de spraak en het plegen van bloeddorstige daden. 
20.    En toch was het de aarde in andere cyclussen alleen maar goed gegaan op 
één continent, en kon niemand geïnspireerd worden om eropuit te trekken en bij A’su 
te gaan wonen. Daarom zag Jehovih wijsheid in de Arc van Suth, die gedurende 
drieduizend ,jaar de heerschappij voerde; en hij bracht Iz voort, die drieduizend en 
honderd jaar heerste; en hij bracht Aph voort, die drieduizend zeshonderd jaar 
heerste; Hij bracht Apollo voort, die tweeduizend achthonderd jaar regeerde. Hij 
bracht de eerste Osiris voort, die drieduizend driehonderd jaar regeerde; hij bracht 
Abraham en Brahma voort, die tweeduizend vierhonderd jaar regeerden; hij bracht 
Mozes en Capilya voort, die drieduizend vierhonderd jaar regeerden; hij bracht 
Kosmon voort, waarvan dit het drieëndertigste jaar is (1881); en de Grote Slang 
bevindt zich in de vierenzestigste Huy van de baan van c’warkum (C’Vorkum). 
21.    En het gebeurde dat, toen de aarde het drieëndertigste jaar van de Arc van 
Kosmon in het etherische firmament was binnengegaan, Jehovih vanuit het midden 
van de hemelen sprak, en zij, die door zijn heilige engelen waren voorbereid om de 
stem van de Vader te horen, werden in het leven geroepen. 
22.  Jehovih zei: Allen die mijn stem horen, zullen mij kennen en mijn Persoon 
begrijpen. En al degenen die naar mij luisteren en mijn Tegenwoordigheid 
aanschouwen, zullen Tae worden genoemd, want zij zijn de eerste vruchten van de 
verrijzenis in Kosmon. Zulke mensen waren ook de Faithists in de Arc van Bon en in 
de cyclussen voorafgaand aan die periode. 
23.    En Tae zal tevoorschijn komen in mij, want hij is mijn woord en spreekt met dit 
doel in zijn werk, en niet door middel van boeken of mondelinge woorden. 
24.    En Ik zal Tae bezielen en hij zal zijn als een nieuw ras op de aarde, heiligheid 
in praktijk brengend door goede werken en door gezamenlijke arbeid, wonend in 
vrede en liefde met elkaar, zichzelf verloochenend in alle dingen; want uit zulke 
mensen bestaan mijn koninkrijken; en Tae zal de grondslag daarvoor op de aarde 
leggen. 
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25.   Ik zend afgevaardigde engelen vanuit mijn etherische werelden naar de 
georganiseerde genootschappen die in mij werken; maar wat betreft degene die voor 
zichzelf leeft en zich afzondert en zich niet organiseert met zijn medemensen, hem 
zal Ik laten bijstaan door de engelen van atmosferea. Ook zullen mijn scharen uit de 
tweede hemel (etherea) niet komen bij degenen die geheel opgaan in de aarde, want 
zij zijn als een vergaarbak voor de geesten van de duisternis. 
26.    En het gebeurde dat Tae als één man was, in afstemming met de Vader, en het 
licht van het verleden en het heden kwam op hem. En de tweede hemel werd op de 
aarde neergelaten, en de scharen uit etherea stonden Tae bij en bezielden hem, 
opdat hij zou kunnen begrijpen hoe het was om de stem van Jehovih te horen, en 
niet afhankelijk te zijn van de heilige boeken van de Ouden of van de engelen uit de 
hemel. 
27.   Want Jehovih had gezegd: In die tijd zal iedereen zijn als een verbond met mij, 
en met mij spreken en met mij omgaan. Zij zullen zelf als zieners en profeten zijn, en 
hun eigen heilige boeken, riten en ceremoniën tot stand brengen; en deze zullen 
uitgaan boven al het andere dat er ooit is geweest. 
28.   Toen Tae su’is beoefende, het lezen van onzichtbare indrukken, werd hij ook 
ontwikkeld in ethe, het overnemen van de vibraties van dingen uit het verleden. Want 
zoals men een steen in het water gooit en het water en de lucht daarboven gaan 
golven, zo vibreren ook alle dingen tot aan de uiterste plaatsen. Hij die zich in ethe 
heeft ontwikkeld, wordt als iemand die een in de war geraakte draad uit de knoop 
haalt; en de dingen uit het verleden zijn als een open boek. Voor hem zijn de boeken 
van de hemelse bibliotheken geopend, want hij ziet en hoort niet alleen de geesten 
van de doden, maar hij gaat ook uit zijn stoffelijk lichaam (want diegenen hebben niet 
langer  zonde en zelfzucht in zich) en hij ziet de hemelse heerlijkheden, en keert 
ongedeerd naar zijn stoffelijk lichaam terug. 
29.   Tae nam de geschiedenis van de mensen vanaf de tijd van Mozes tot aan 
Kosmon, en voor de perioden van oorlog en vernietiging zette hij een gedeelte op 
papier, en voor de perioden van vrede en goede wil onder de mensen maakte hij een 
ander gedeelte, want hij zag dat de handelingen en het gedrag van de naties in 
belangrijke mate werden beheerst door de onzichtbare werelden er omheen. Deze 
vormden een kaart van licht en duister zoals het gedurende drieduizend vierhonderd 
jaar was geweest. En dit werd een soort sleutel om het verleden te ontsluieren, en 
een basis om de toekomst te voorspellen. 
30.    Dus maakte hij platen en tabellen van het firmament daarboven, want net als 
ze het verleden onthullen, worden ze ook een soort leidraad voor hetgeen er op de 
aarde gedurende de volgende drieduizend jaar zal gebeuren, en openbaren ze de 
omstandigheden van de naties die nu op aarde bestaan en tonen ze wat hun plaats 
in de hemel zal zijn. 
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31.  Tae zei: Aan alle volkeren op aarde en aan de geesten van de lagere hemel 
verklaar ik namens Jehovih: Door hem en met zijn hand ben ik verheven. Hoor mij 
aan, O stervelingen! Luister naar me, O gij geesten van de doden! De Vader heeft 
gesproken. De geheimen van zijn heerlijkheid zijn onder mijn hoede. Door hem 
openbaar ik; in hem ben ik machtig! 
32.    Ik verkeerde in duisternis, maar ben nu in het licht. Zijn tegenwoordigheid is op 
mij. Hoor naar mijn woorden, en wees wijs in uw leven. 
33.     Probeer hem niet te weerleggen; probeer niet te bewijzen dat deze dingen niet 
kunnen bestaan; probeer niet zijn Persoon of zijn Geest te ontkennen. Zodanig was 
mijn slavernij. Met bitterheid in het hart was ik gebonden in de duisternis. Want 
degenen die hem verloochenen, zij die trachten zijn stem te weerleggen, verkeren in 
duisternis. 
34.    Hij is vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. De oude profeten vonden hem; 
dus kunt u dat ook. Maar hij komt niet naar de loochenaar, noch naar degene die 
hem weerlegt. 
35.    Hij die zijn Persoon wil vinden, moet naar hem uitzien. Hij die zijn stem wil 
horen, moet luisteren. 
36.    Zijn daar niet degenen die de geesten van de doden zien en horen? Dat is 
su’is. Maar ethe ligt hoger. Dat is luisteren naar Jehovih, zijn hand zien. 
37.    Wie kan het geloven, zonder te weten? Wie anders dan zijn profeten bezitten 
de juiste samenstelling van woorden? Zij doen niet aan haarkloverij en uiten zich niet 
als de mensen, maar openbaren zich als de goden. Overdenk dit eens: tracht één 
met hem te worden door hem bekend te maken en in praktijk te brengen. 
38.   Ga verder en zeg: Nu wil ik u vinden; nu wil ik u horen, O Jehovih! Uw stem zal 
mijn spraak worden. 
39.   Dit is het geheim, O mens! Dit is de afstemming van uzelf op hem. Tracht dan 
hem tot uw eigen heilig boek te maken. Bent u als de bediende die naar de meester 
gaat om brieven voor hem te laten lezen en schrijven? Dat is geen Kosmon. 
40.    Wees een mens in tegenwoordigheid van Jehovih. Bouw meteen uw koninkrijk 
op. Het zal van u zijn in de hemel. Denk niet dat u kunt zondigen door naar hem toe 
te gaan. Zondigen ligt de andere kant uit. 
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                                          HET  BOEK  VAN  KENNIS 
 
Hoofdstuk V 
 
1.   Vervolgens vervaardigde Tae een tablet van de naties van de aarde, en van de 
mensen daarin met hun rangen en standen. En toen het voltooid was, sprak Jehovih 
tot hem door middel van zijn zoons en dochters. 
2.   Jehovih zei: Verdeel alle mensen in vier groepen, en u zult de koninkrijken van 
atmosferea bepalen. En u zult hen verdelen volgens de manier van mijn oordeel dat 
op hen ligt. Denk eraan, O mens, dat in al mijn koninkrijken geldt: soort zoekt soort. 
Overeenkomstig hun talenten laat Ik hen gedijen. 
3.  Hij die naar het aardse verlangt, geef Ik het aardse. Hij die naar het hemelse 
verlangt, geef Ik hemelse schatten. 
4.    Tae zei: Ik begrijp waarom de koning graag koning wil blijven, waarom de 
leegloper graag leegloper wil blijven, waarom de generaal graag wil heersen en de 
kapitein een aanvoerder van mannen wil zijn, en waarom de rijke zich verheugt in 
zijn rijkdommen. Als zij voorspoed hebben in deze dingen, is dat dan niet omdat het 
materiële het geestelijke te boven gaat? 
5.    En Tae bracht die allemaal bij elkaar, en dit noemde hij de eerste indeling en hij 
zei: Hij, die het verste van Jehovih afstaat, gedijt het beste in de stoffelijke wereld, 
want zijn begeerten tonen de gerichtheid van zijn ziel. 
6.    Daarna riep Tae al de werkers van de aarde bijeen, die ijverig waren maar geen 
voorspoed kenden, en hij ontdekte dat hun geestelijk verstand hun stoffelijk verstand 
te boven ging.Deze noemde hij de tweede indeling. 
7.    Daarna verzamelde Tae al de jonge kinderen op de wereld, en zij hadden geen 
oordeel, en hen noemde hij de derde indeling. 
8.    Daarna riep Tae al de mensen tezamen die leefden van de verdiensten en de 
vlijt van anderen, en dit waren de dieven, rovers, politici, advocaten, rechters, en 
predikers die in mooie huizen wonen. Deze noemde hij de vierde indeling. 
9.    En zie, toen Tae over de aarde uitkeek, was er nog één man over, en hij was 
de enige in zijn soort op de aarde. 
10.   Tae zei: Wie bent u? En de man antwoordde: Dat weet ik niet, en ik weet ook 
niet waar ik vandaan kom of waar ik heen moet gaan. 
11.   Tae zei: Wat doet u voor werk? De man antwoordde: Al wat mijn hand vindt om 
te doen dat doe ik, en ik geef alles weg wat ik heb, en mijn tijd geef ik aan al wie mij 
nodig heeft. Tae zei: Zal ik u goud geven? De man zei: Nee, ik heb niets nodig. Tae 
zei: Zal ik u tot leider van de mensen maken? De man antwoordde: Nee, als je op 
aarde een leider bent, ben je gebonden in de hemel. Tae zei: Dan zult u wel 
beroemd zijn, want u bent de hoogste onder de mensen. Maar de man antwoordde: 
Nee, ik wil niet beroemd zijn, want als ik dood en in de hemel ben, zou ik voortdurend 
worden teruggeroepen door de gebeden van de mensen. Naakt kwam ik op de 
wereld; sta me toe om te vertrekken wanneer mijn tijd gekomen is, als Jehovih het 
beslist.  
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Toen Tae dus ontdekte dat de man niets van de aarde verlangde omwille van het 
aardse, riep hij tot de Vader en zei: 
12.   Vier indelingen heb ik van de mensen van de aarde gemaakt, maar er is één 
man over en hij past in geen van de indelingen. Waar moet ik hem dan 
onderbrengen? 
13.   Jehovih zei: Laat hem met rust, en wanneer hij sterft zullen mijn etherische 
engelen zijn ziel naar de tweede hemel brengen, want hij is mijn zoon. 
14.    Toen vroeg Jehovih aan Tae: Hoe beoordeelt u de kinderen der mensen? 
15.    Tae zei: De leiders, dat wil zeggen de koningen, koninginnen, keizers, pausen 
en rijke mensen heb ik in één indeling ondergebracht; de werkers in een andere 
indeling; leeglopers en baby's in een andere; en dieven, leugenaars, rovers, politici, 
rechters, advocaten en priesters die in mooie huizen wonen in weer een andere 
indeling. 
16.    Daarop sprak Jehovih, door middel van zijn zoons en dochters zei hij: U hebt 
welgedaan, want wat is de ene mens meer dan de ander wanneer hij van zijn 
vleeslichaam is ontdaan, behalve in de rechtvaardigheid van zijn ziel? En is het werk 
van de mens niet de ware basis om de waarde van zijn geest te wegen? Wat is de 
koning of de rijke meer in mijn ogen dan de meest lage bediende? 
17.   Vervolgens telde Tae de aantallen mensen die hij had verzameld in de vier 
indelingen, en zij kwamen overeen met de statistieken van de stervelingen. 
18.   Jehovih zei: Zodanig, naar rang en stand, zijn mijn koninkrijken in atmosferea. 
In overeenstemming met hetgeen zij op de aarde hebben ontwikkeld, deel Ik hen in 
in de hemel. Laat ieder mens oordelen voor zichzelf en zich indelen waarheen hij ook 
maar wil. Mijn koninkrijken staan open voor allen.  
19.    Zodoende ontdekte Tae de rang en de graad van de lagere hemel, en het 
aantal mensen dat in ieder gedeelte daarvan woonde. 
20.   Jehovih riep zijn zoons en dochters, en Tae ging rechtop voor zijn aangezicht 
staan. 
21.   Jehovih zei: Hoe luidt uw wijsheid, O mens! 
22.   Tae antwoordde vervolgens: Ik heb geleerd door stoffelijke dingen die zichtbaar 
en hoorbaar zijn. Ik heb ook geleerd van geestelijke dingen die onzichtbaar en 
onhoorbaar zijn. 
23.    Jehovih zei: Hetgeen uw ogen aanschouwen of uw oren horen, is mijn 
Persoon; de andere zijn uit mijn Geest. Wanneer was de geboorte hiervan, uw 
Kosmon-kennis? 
24.   Tae zei: Toen de inwoners, de afstammelingen van uw volk, rond de aarde 
waren getrokken en zich overal gevestigd hadden, kwamen uw heilige engelen en 
klopten op de muren in Rochester! (Ver.Staten in 1848 – vert.) Zij verkondigden u, en 
geen andere god of heer. 
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25.   Jehovih zei: Van tevoren had Ik de aarde onderzocht, en een plaats voor mijn 
koninkrijk gekozen. Door mijn engelen inspireerde Ik de stichters van dit nieuwe land 
om de heerschappij van de kerk over de staat uit te bannen en ervoor te zorgen dat 
de geest van de mens mij en mijn Persoon bekendmaakt. Zij werden een machtige 
natie, en zij hadden de geest van manhaftigheid in zich, want zoals Ik hen leerde het 
goddelijk recht van koningen te ontkennen, voorzag Ik dat zij ook hetzelfde van 
Christus zouden ontkennen en hem zouden uitwerpen. 
26.    Tae merkte dat deze dingen zo waren en dat de tijd was gekomen dat alle 
mensen zich voor niemand anders dan Jehovih, de Grote Geest, zullen buigen. 
27.   Jehovih zei: Luister naar mij, O Tae, want Ik spreek door middel van al de leden 
van mijn Familie, en Ik zal mijzelf bekendmaken aan al mijn naties en volkeren onder 
de zon. Ook zullen er geen goden, heren of heilanden meer in mijn plaats zijn. 
28.    In de tijd van Kosmon, tot aan het drieëndertigste jaar daarvan zijn deze dingen 
gebeurd: 
29.    Duizenden mannen, vrouwen en kinderen zijn door Jehovih bezield tot het 
doen van tekenen en wonderen, net als in de tijd van de Ouden, en vele van hen 
hebben su’is verkregen, het zien zonder stoffelijke ogen en het horen zonder 
stoffelijke oren, het weten van dingen die veraf en dichtbij zijn door een zintuig dat 
niet tot de stoffelijke organen behoort. 
30.    En deze mensen, die zich van de anderen onderscheiden, worden Tae 
genoemd en het zijn de eerste vruchten van de hemel op aarde in deze dagen. En 
vele van hen bezitten een zodanige helderziende kracht om zich heen dat de 
geesten van de doden bij hen kunnen komen en openlijk met hen kunnen spreken en 
zich laten zien aan allen die bereid zijn de waarheid te ontvangen, dat zij de geesten 
zijn van vrienden en verwanten die op de aarde zijn gestorven. 
31.    En de kennis die afkomstig is van de geesten der doden bewijst zich op vele 
manieren, aangezien het de kennis van stervelingen overtreft, en het wordt ingedeeld 
en onderscheiden van de stoffelijke kennis door het woord ‘es’, want het komt uit het 
onzichtbare en dat is een van de koninkrijken van Jehovih . 
32.   Wanneer het dus spreekt, betekent dat de hoogste en gecombineerde 
wetenschap die in de tijd van Kosmon naar de stervelingen is gekomen van de 
meest wijze geesten die dit hebben meegedeeld, zoals eerder werd vermeld. En 
aangezien alle wijsheid van Jehovih komt, hetzij uitgesproken door een sterveling of 
door een geest, zegt men dat hij spreekt door middel van hen. 
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33.   Toen Tae zijn ego opzij had gezet en er door zijn gedrag naar streefde bij 
Jehovih te komen, ging er een nieuw licht voor hem op, want zoals het hem gegeven 
was de geest van de pasgestorvene te zien, bereikte hij door loutering de omgang 
met verbonden groepen in de onzichtbare werelden. 
34.    En deze verbonden groepen, engelen verheven in wijsheid en reinheid, 
spreken over de eerste elementen en niet over de gebruikte instrumenten, omdat dit 
hun taalgebruik is; dat wil bijvoorbeeld zeggen: Jehovih sprak door middel van es en 
zei: Aangezien stervelingen en geesten van de eerste hemel hetzelfde zouden willen. 
. .dus:  Overeenkomstig het bijeengebrachte getuigenis van de meest gevorderde 
geestenwereld. 
35.    Laat de mens wijs zijn en ontwaren dat de Vader zich achter alles en in alles 
bevindt; want naarmate hij boven de individualiteit uitstijgt en zich veelomvattend 
gaat uitdrukken, stijgt zijn geest ook. 
36.   Tae nam deze dingen waar. En de Vader kwam tot hem door middel van Es en 
opende de boekrol van de hemel. 
37.   Es zei: Overdwars, als gezien door de mens, zijn de werelden: allereerst de 
aarde, dan atmosferea, en vervolgens naar de ether daarbuiten. 
38.   Jehovih gebood dat de mens op de aarde zou worden voortgebracht en 
gedurende een tijd daarop zou wonen; dat hij daarna zou sterven, in de geest zou 
opstijgen en een tijd in atmosferea zou wonen, dagelijks en jaarlijks meereizend met 
de aarde. 
39.    Hij die dus de rang zou willen weten die iemand in de hemel zal beërven, dient 
de betrekkelijke kracht van de geest en de zuiverheid van het gedrag te beoordelen. 
Als iemand op aarde afgezonderd leeft en voor zijn ego werkt, zal hij in de hemel 
afgezonderd en zonder metgezellen zijn. 
40.    In de oude tijd zei men: Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld worde; maar ik 
zeg u: beoordeel alle mensen geestelijk en stoffelijk, maar houd uw mond, kijk naar 
uzelf om te weten hoe de Vader u beoordeelt op talenten en werken. Maar observeer 
boven alle dingen de onzichtbare oorzaken die op u inwerken, uw herinnering en uw 
waarneming opwekken, want hierin zit een groot geheim van het verwerven van 
geestelijke kennis. 
41.   U bent een toonbeeld van de wereld; u hebt een dagelijks leven, een jaarlijks 
leven en een cyclisch leven; dit laatste bestaat, om te beginnen, uit: de kindertijd; als 
tweede : de puberteit; als derde: de volwassenheid; als vierde: de ouderdom en als 
vijfde: het sterven. Een stoffelijke wereld heeft die ook, en ze geeft haar perioden aan 
de mensen die op haar leven. 
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42.   Merk dan op, O mens, dat wanneer u zich afstemt op Jehovih, u een profeet 
zult worden. Als u de koninkrijken van de lagere hemel begrijpt, kent u de 
aanstellingen van huisgeesten en beschermgeesten over de stervelingen. Zo zult u 
de eerst aan hen toegewezen plaats kunnen zien ten tijde van hun overlijden. Maar 
om de rijken in etherea te begrijpen, dient u de perioden van gemeenschappelijke 
verlossing van de atmosferiërs te onderscheiden. 
43.    Want zoals er geesten zijn die kapitein zijn over een ster, of de aarde of een 
zon, zijn er generaals over de etherische werelden, en achter hen weer de grote 
commandanten over de vortexen (energiespiralen) in het uitgestrekte universum. 
Als u de koude bries van de geestelijke kring (seance) hebt gevoeld, veroorzaakt 
door de aanwezigheid van de geesten, weet dan dat er in de hemel 
hoogverhevenen in macht en wijsheid zijn die door hun aanwezigheid de 
stromingen van de embryonale werelden vormen en ze voortdrijven door een 
ademtocht! Zij hebben anderen onder zich die zelf goden en godinnen zijn. 
44.    Maar denk eraan, O mens, dat er in al de heerlijkheden steeds Eén is die 
hoger is dan allen, namelijk de Persoon van het Al, Jehovih. 
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                                          HET  BOEK  VAN  KENNIS 
 
Hoofdstuk VI 
 
1.    Het licht van de volgende waarheden zal zich aan hem openbaren. Laat hij zich, 
aan de andere kant, echter afsluiten door te ontkennen en zegt: ik daag u uit om de 
zaak te bewijzen, dan zal hij geen verlichting ontvangen. 
2.    In het getuigenis van Jehovih, gesproken door middel van Es, en door de 
geest van de bezielde mens. 
3.    Zoals een mens leeft op de aarde en volmaaktheden of onvolmaaktheden in de 
geest verwerft, zo zal hij bij het sterven de es wereld binnengaan. 
4.    De dood is het mes dat de stoffelijke mens van de geestelijke mens scheidt. De 
eerste keert terug naar de aarde, maar de laatste overleeft, en stijgt na verloop van 
tijd omhoog. 
5.    Door de dood verliest de mens het gezelschap van de stervelingen, maar wordt 
herenigd met degenen die hij vroeger heeft liefgehad. 
6.    Er staat een nieuwe wereld voor hem open, vol licht en pracht en geschikt voor 
zijn geest, nog heerlijker en reëler dan de stoffelijke wereld was voor zijn sterfelijke 
helft. 
7.   Net als de aardse mens aards voedsel en kleding nodig heeft, en een geschikte 
plaats om te wonen, heeft zijn geest dat ook nodig, en daar wordt in atmosferea voor 
gezorgd, maar dan in geestelijke zin. 
8.    De eerst bewoonbare plaats in Es bevindt zich op de aarde en er dicht omheen, 
en voornamelijk in hetzelfde huis als waarin hij in sterfelijke gedaante woonde. Maar 
de geest is subtiel en beweegt zich, maar niet zoals aardse dingen bewegen, want hij 
bezit energie en kan aanwezig zijn bij vrienden en verwanten op verre afstanden, 
alsof alles zich op één plaats bevond; want van zodanige natuur is de es-wereld. 
9.    Geest bestaat binnen de materie, en daardoor zijn de doden in staat zich aan de 
levenden te manifesteren. Maar de geesten van de doden kunnen zich niet op 
intelligente wijze manifesteren aan diegenen van de levenden die geen bewustheid 
van hun eigen geest hebben. 
10.   Als een sterveling zich bewust wil zijn van zijn eigen geest moet hij zijn aardse 
zintuigen overschrijden; hij die zijn eigen geest niet kent is werkelijk zwak. Wanneer 
zo iemand in de geestelijke wereld wordt geboren is hij als een pasgeboren  kind en 
weet niets. 
11.    Alle mensen die onvolmaakt, onwetend en zwak in het geestelijk leven worden 
geboren, zijn afhankelijk van verzorgers, beschermers en artsen. Vele van hen die in 
de oorlog of uit niets ontziende krankzinnigheid zijn gedood, worden in chaos in het 
geestelijk leven geboren. Sommige willen niet eens het slagveld verlaten. 
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12.   Voor degenen die langdurig lijden en voor de vermoeiden die oprecht van hart 
zijn is de dood een poort naar een wereld van gelukzaligheid, rust en liefde. 
13.   Voor de kapitein en de generaal die mensen hebben vermoord is de dood een 
toegang tot daar waar waanzinnige maniakken met afgrijselijke wonden opduiken, 
die het uitschreeuwen om wraak. En de mensendoders rennen weg, maar kunnen 
niet ontkomen; ze schreeuwen het uit, maar worden bespot. Het gejammer van de 
weduwen en wezen is een toenemende gruwel voor hen. Ze ruiken verstikkende 
geuren en ze zien gapende, bloederige wonden. 
14.    De aanvoerder van mensen gaat de es wereld binnen en ontmoet een leger 
van misleide vertrouwelingen; en zijn listen en valsheden zijn als een bevuild en 
bevlekt gewaad dat een zwart geworden hart moet verbergen. Hij keert zich om, 
maar de spiegel van zijn vroegere daden hangt voor zijn ogen. 
15.    De rijke mens komt de es wereld binnen door de deur van zijn bank. Daar, in 
de bank, vertoeft hij de hele dag. ‘s Nachts dwaalt hij heen en weer. Hij komt een 
andere rijke tegen; ze schudden elkaar de hand, maar zeggen niets. Dan gaat hij 
weer verder. ‘s Morgens is hij weer terug in zijn bank en hangt de hele dag rond. Hij 
is ongerust over het werk van het personeel: hij is bang dat zijn weduwe tot armoe 
zal vervallen of dat zijn bank spoedig achteruit zal gaan. Hij ziet de heerlijkheid van 
de geestelijke wereld maar kan er niet binnengaan. De bedienden die zijn kleren 
wasten, staan er beter voor dan hij. Ja, hij is beschaamd vanwege de helderheid van 
hun kleding en het licht van hun zielen; en dus keert hij zich om en verstopt zich weer 
in zijn bank. 
16.   Maar zie, de geest van hem die dood is zuigt de geest van de wijn op en dat 
maakt hem nog altijd dol.  
17.    Een andere duistere kamer opent zich; een handelaar in wijnen is gestorven; 
iemand met een chic huis, vrouw en dochters en heel eerzuchtig. In zijn pakhuizen 
wordt hij geconfronteerd met de geesten van hen die overleden als gevolg van zijn 
verlokkingen; luidruchtig en met waterige ogen komen ze de zojuist overledene 
verwelkomen. En met atmosferische drankjes uit zijn goedgevulde vaten begroeten 
ze hem met veel enthousiasme. Daarop vlucht hij naar vrouw en dochters in zijn 
weelderig gestoffeerde woning. Maar kijk, de geesten van de dronken zuiplappen, 
smerig stinkend, dringen zijn huis binnen. Vreselijk kwaad en hulpeloos kijkt hij naar 
de bezoedelende geesten die zijn dochter aaien en zijn weduwe tot middelpunt van 
hun fuif maken. 
18.    En nog is het dieptepunt niet bereikt. In een statig huis is een vrouw van hoge 
afkomst overleden. Men had van haar gezegd dat ze gezegend was, want omdat ze 
geen kinderen had gekregen, had ze gemak en luxe tot haar beschikking. 
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Maar nu komen de geesten van andere vrouwen, die verstoten waren, met 
nieuwsgierige vrolijkheid en een beetje afgunst kijken naar de pasgeboren geest van 
de modekoningin. En als zij zijn weggegaan, komen er verzorgsters met de kinderen 
die uit haar lichaam en haar geest zijn geboren, maar door middel van abortus in de 
hemel zijn geworpen, vervloekt in het aangezicht van Jehovihl Een gordijn van 
zwarte dood, dat maar niet weg wil, verstikt haar. Links en rechts, aan alle kanten is 
er niets dan het gehuil van lieve kinderen - mamma, waarom heb je mij vermoord? 
Was ik geen geschenk van Jehovih? De modevrouw verbergt zich, maar kan zich 
niet verbergen; zelfs de vieze verworpenen zien er naast haar blank uit; als een 
vrouw die verpletterd is maar niet kan sterven kronkelt en wringt ze zich in het 
koninkrijk dat ze met haar eigen handen opbouwde. 
19.    Na dit horrortafereel opende Uz nu de deur van de man die veel aardse kennis 
bezat. Zijn geest zwierf door bibliotheken en oude graftomben en langs hiëroglyfen of 
zuchtte over nooit opgeloste problemen. Elke dag en elke nacht tuurde hij ongedurig 
naar dezelfde dingen, en steeds opnieuw wroette hij diep in de duisternis. 
Opgeschoten jongeren en feeën trokken aan zijn haar of zetten zijn bril omgekeerd 
op en zeiden: Jij dwaas, weet je niet dat je dood bent? Ga weg van die aardse 
graftomben en kijk naar het licht van de Grote Jehovih. Bedroefd en medelijdend 
keek hij hen aan en zei: Ik ben niet dood! Als ik dood ben, is het afgelopen. Ik ben 
alleen maar ziek en leef nog steeds in mijn aardse lichaam. En dan dwaalde hij weer 
verder, een levend graf. 
20.    Er is een boer gestorven. Hij wilde altijd vroeg opstaan en de hele dag hard 
werken, veel peinzen over de vruchten van zijn arbeid en zich verheugen in zijn 
vrijheid. Hij leefde voor zichzelf en zijn gezin; Jehovih geeft hem aan hemzelf en zijn 
gezin. Zijn geest spookt rond in zijn huis en over zijn velden; hij kent geen hemel of 
hel. Net als onkruid dat waardeloos is voor de wereld, is zijn geest, en net als het 
onkruid dat geen weet heeft van het veld waarop het werd voortgebracht, heeft hij 
geen weet van Jehovih’s hemel. Hij kan niet anders dan van veld tot veld gaan en 
weer naar zijn huis, dag en nacht. Hij leefde voor niets hogers en Jehovih geeft hem 
datgene waar hij naar verlangde. 
21.   Wat is dat voor een geest die zich verzadigt in het slachthuis? Hij was een 
smulpaap; nu is hij dood. Hij gaat van het ene restaurant naar het andere en snuift 
de lucht van gebraden spijzen op, en van vet vlees en wijn; de geur van de dikke 
man is een genoegen voor hem, en de vrouw die plezier heeft in zondigheid, niet 
doorbakken vlees en vette soep is voor hem als een kussen om zich op rond te 
wentelen. De een zegt: ik kom nooit in dat restaurant maar ik herinner me degene die 
gestorven is; hij hield zoveel van die plek! En een ander zegt: ik denk dat zijn geest 
hier nog steeds rondhangt, waarom denken we anders zo vaak aan hem? En daarna 
proppen ze zich vol, terwijl de geest van de dode zich voedt met het atmosferische 
deel. Dit is nu zijn hemel waar hij op aarde naar zocht, en Jehovih gaf hem die. 
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22.  En nu ontstaat er verwarring in de hemel. Hij die altijd maar debatteerde is 
overleden. Nauwelijks in het geestelijk leven geboren begint hij zijn standpunt 
duidelijk te maken en de hele wereld in te lichten. De nieuwsgierigen en de 
leeglopers komen bijeen om weer naar zijn toespraak te luisteren. Hij probeert aan te 
tonen dat iedereen gek is; eindeloos komt hij op zijn betoog terug en herhaalt het 
steeds opnieuw, dag en nacht. Dit was waar hij op aarde naar streefde, en Jehovih 
gaf hem hetzelfde. 
23.    En hier is de gemiddelde man, pasgeboren in de geest, die door vlijt een aardig 
huis bij elkaar verdiende en zoons en dochters grootbracht, verdienstelijk voor de 
staat. Hij bevindt zich nog altijd in zijn huis; de hemel is hem te bekrompen. Hij zegt: 
ik zou tegen Jehovih willen zeggen dat ik mijn deel van de hemel niet heb gekregen! 
Gaf ik niet dagelijks aalmoezen, aan de arme man een korst en aan de arme vrouw 
een stuiver? Wanneer liep ik een blinde voorbij zonder iets te geven? Maar niemand 
antwoordde hem. Het is als aan dovemansoren gezegd. Steeds opnieuw herhaalt hij 
zijn klacht, maar niemand komt hem te hulp en hij blijft hulpeloos in zijn eigen huis, 
waarvoor hij Jehovih vroeg om het te helpen bouwen voor zijn nakomelingen. 
24.    De kluizenaar met zijn nieuwe filosofie en leefregels, maar doelloos en weinig 
productief om ergens nuttig voor te zijn, is gestorven. De adem van anderen was 
vergif voor hem, en alle menselijke invloed moest gemeden worden als gif dat zijn 
allerheiligste geest zou kunnen besmetten. Ook hier verzamelen zich elfen en feeën 
om te zien hoe zijn geest aan zijn etherische vlucht begint. Net als gewone 
stervelingen rondom een opschepper die belooft met een ballon rond de wereld te 
varen, komen deze schertsende en van kattenkwaad houdende geesten bijeen in het 
huis van de kluizenaar om zijn beloofde opstijging te zien. Hij wil hen laten zien hoe 
de hogere sferen in de hemel worden bereikt; hij zou zich in het stoffelijk leven zelfs 
niet verwaardigen om met de geesten van de doden om te gaan. Voor hem niet zo 
iets laag-bij-de-gronds! Maar nu is hij dood en zijn geest zit nog steeds te beven in 
zijn hut, nog altijd aan het opscheppen. En net als hij in de stoffelijke wereld niets tot 
stand bracht, doet hij dat nu ook niet en blijft als kluizenaar zitten pochen; en dat is 
zijn hemel, dag en nacht. 
25.    Het licht van Jehovih raakte de aarde, en de hemelen daarboven werden tot op 
hun fundament in beroering gebracht. De dingen uit het verleden werden naar voren 
gehaald. Zijn stem reikte vanuit de diepte der duisternis tot aan de top van het Al 
Licht. 
26.  De naties die hem niet hadden gekend, kenden hem nu. Met luide 
welkomstgroeten riepen zij: Jehovih! Jehovih! Almachtige en Eeuwige! U zij de 
heerlijkheid in de hoge! Schepper, Vader! U zij alle eer tot in eeuwigheid! 
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27.    En Jehovih ging heinde en ver en bezielde de levenden en de doden met een 
nieuwe kracht. En de volkeren werden opgewekt en hoorden zijn stem aan alle 
kanten roepen: Kom tevoorschijn! O mijn geliefden! En het was niet zoals een of 
ander geluid onder de zon, want het drong diep in de zielen van de mensen door. 
28.    En bij het oprakelen van de dingen uit het voorbije verleden was het alsof er 
een wolk van stof en duisternis, vuil en giftig, die hemel en aarde overdekte, moest 
worden opgetrokken om ruimte te maken voor het onsterfelijke koninkrijk. 
29.     Hoog boven de wolken en diep beneden in al die duisternis scheen het Al Licht 
van de Grote Jehovih als de eeuwige zon. Het geloof van engelen en mensen steeg 
in toenemend vertrouwen op tot de Allerhoogste, dat hij in zijn weergaloze majesteit 
over alles zou zegevieren. 
30.    Jehovih zei: Breng de legioenen van aarde en hemel tevoorschijn! Roep de 
doden bijeen! Laat de levenden blij zijn! Mijn koninkrijk is nabij! En de doden kwamen 
tevoorschijn alsof ze uit hun graven kwamen, maar ze waren gekleed in hemelse 
gewaden, en ze wandelden op de aarde; ja, ze spraken rechtstreeks met de 
levenden en maakten de volheid van Jehovih en zijn eeuwige koninkrijken bekend. 
31.    Kleine kinderen die lang geleden waren gestorven keerden bij de levenden 
terug. Ze waren volwassen geworden in de hemel en zongen ter ere van Jehovih. 
Moeders kwamen uit de onzichtbare wereld terug met liefde en engelkusjes voor hun 
aardse baby's en bedroefde echtgenoten. 
32.    Toen steeg de wolk van duisternis steeds hoger en hoger; de giftige reuk en 
vervloekte listen van hades (de hel) barstten los met verschrikkelijke zwartheid. De 
geesten van hen die in de oorlog waren omgekomen, razend en doorkneed in wraak; 
en degenen wier aardse leven hen in kwellingen had gebonden; en zij die op aarde 
leefden om zich met weerzinwekkende wellust vol te proppen, zij allen kwamen en 
matigden zich de namen van goden en verlossers aan. 
33.    En toch riep de stem van Jehovih: Breng de legioenen van hemel en aarde 
tevoorschijn! Roep de doden bijeen! Laat de levenden blij zijn! Mijn koninkrijk is nabij! 
34.    En nu strekte de wolk zich helemaal rond de aarde uit, en bijna werd het licht 
van Jehovih verduisterd. Maar nog altijd steeg het geloof van engelen en 
stervelingen op met toenemend stemgeluid: Jehovih is machtig! Ik weet dat hij zal 
zegevieren. 
35.    En ook de zwarte reuzengestalte verhief zich, verschrikkelijk in zijn zwartheid 
en met bloed bevlekte mantel, totdat de hele aarde eruitzag als in een sombere 
avond voordat de strijd op leven en dood zou uitbreken. Ratelende beenderen en 
lege doodshoofden met knarsende tanden, allemaal bevlekt met geronnen menselijk 
bloed, afzichtelijk vanwege het onheilspellend voorteken, deden mensen en engelen 
verstomd staan. 
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36.  Jehovih zei: Breng de legioenen van aarde en hemel tevoorschijn! Roep de 
doden bijeen! Laat de levenden zich verheugen! Mijn koninkrijk is nabij! 
37.    En nu strekte de wolk van duisternis zich vanaf de aarde naar boven uit en 
omringde haar geheel, als een giftig reptiel dat zijn levende prooi veiligstelt; en kijk, 
het monsterachtige beest stak vier koppen uit met vlammende neusgaten waaruit 
vuur spoot! 
38.    Op iedere kop stonden twee horens, bevlekt met bloed en het uitgeteerde vlees 
van menselijke slachtoffers. Hun tongen schoten dreigend naar voren en uit de 
geopende muilen, begerig naar menselijke zielen, droop het vocht; en razend van 
achterdocht en wantrouwen drongen hun bloeddoorlopen ogen door de smerige 
duisternis, zodat vele stervelingen sidderden van angst. 
39.    Maar nog altijd riepen de verhevenen van hemel en aarde als met één stem: 
Gegroet, O Jehovih! U bent machtig! U alleen zult overwinnen! 
40.    En Jehovih antwoordde zijn trouwe zoons en dochters, de levenden en de 
doden: Breng de legioenen van hemel en aarde tevoorschijn! Roep de doden bijeen! 
Laten de levenden zich verheugen! Mijn koninkrijk is op komst! 
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                                       HET  BOEK  VAN  KENNIS 
 
Hoofdstuk VII 
 
1.    En twee koppen van het beest stonden in het oosten, en één stond in het 
midden en één in het westen. En de ene die het oudst was en in het oosten stond, 
hief zijn met bloed bevlekte handen omhoog, bevend van gierige razernij en met een 
aan flarden gescheurd boek, dat besmeurd was met het vuil van overmatige 
hebzucht, zwoer hij een eed en zei: Neer! Jehovih! Onzichtbaar en goddeloos! Ik ken 
die oude wetenschap! En de kaste der mensen! 
2.    En hij ratelde met zijn afzichtelijke botten, terwijl hij zijn sissende adem inhield 
om iets van het grote, doordringende licht te zien. 
3.    De kop van het beest die naar het oosten en zuiden gericht stond, snel en 
verschrikkelijk, blies luid en met beide handen opgeheven, zwart van geronnen 
menselijk bloed, riep hij uit: Wie ben jij, uit het noorden en oosten, die staat te brullen 
omdat je wankelende koninkrijk zijn onafwendbare val ziet aankomen? Ik zal niet 
alleen Jehovih omverwerpen, maar jou ook, ongelovige, bedrieger van de mensen! 
Reken erop, waardeloze Brahma, dat jouw tijd voorbij is. Ikzelf, de grote Boeddha, 
zal de hele wereld beheersen. Niemand anders dan ik zal de sterfelijke zielen 
redden. 
4.    Met zijn flitsend zwaard hoog opgeheven en begerig om oorlog te voeren, 
draaide de kop van het beest zich om en blies zijn giftige adem naar buiten tot de 
hele wereld bevuild was. Maar voordat hij één slag kon uitdelen draaide de kop van 
het beest in het midden van de wolk zich om, nog meer bezoedeld dan de anderen 
en zwaar getekend door wellust, ten einde het schouwtoneel te overzien, alsof hij 
werd gestoord in zijn geliefde vraatzucht. En luid riep hij: Stop! Jullie honden uit de 
oudheid!  Alleen door mij, Mohammed, zal de mens naar de hemel opstijgen! Kijk 
naar mijn bloedige daden! Ik heb bij mijzelf gezworen! Ik zal me te goed doen aan 
jullie rottende lijken en Jehovih van de aarde verbannen! 
5.    Hij verhief zich, ongewassen, en zijn kop walmde van de dampen van menselijk 
bloed; hij verspreidde de machtige wolk heinde en ver. 
6.    Maar nu begon de afschuw van voren af aan, want de kop van het beest die op 
het westen is gericht stak zijn horens omhoog en, stilzwijgend in het begin maar altijd 
het meest te vrezen, tastte hij in het rond naar zijn zwaard, nadenkend over de 
andere koppen van het beest, als iemand die zijn eigen kracht kent. Daarop keek hij 
goedkeurend naar de Grote Jehovih, maar vol van goed gepland bedrog. 
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7.    Zonder verdere omhaal sprak hij tot de andere drie koppen van het beest en zei: 
Denk niet dat ik ben gekomen om vrede te brengen; ik kom niet om vrede te 
brengen, maar het zwaard. Ik kom om de man op te zetten tegen zijn broeder, en de 
dochter tegen haar moeder. Kijk maar naar de miljoenen die ik heb omgebracht! Kijk 
maar hoe mijn stervelingen torpedo’s en oorlogsschepen bouwen! Kijk maar naar het 
lange spoor van geronnen bloed waar mijn banier voorbijgaat! Jullie zullen ook weten 
dat ik de heiland van de mensen ben! Zelfs de Grote Jehovih zal zich buigen 
wanneer ik dat beveel! Ik zal mijn legioenen sturen om op tafels te kloppen en de 
gezichten van de doden te laten zien en dan door middel van menselijke tongen 
bekendmaken dat het is losgebarsten, en daarop mijn koninkrijk bouwen voor de 
eeuwigheid. 
8.    En vervolgens stond de kop van het beest zegevierend in het westen, ontdaan 
van zijn bloedige mouwen hield hij met de ene hand een banier omhoog waarop 
stond: Ik ben het lam des vredes! En met de andere hand zwaaide hij zijn machtige 
zwaard, als een wervelwind slingerde hij het boven de zwarte wolken. 
9.    Rijke en modieuze vrouwen gooiden hun aardse bezittingen weg en gingen bij 
de armen werken en leerden ze zindelijkheid en wijsheid en oprechtheid. En 
degenen die predikten waren de geesten van de doden die een rijke ervaring in 
Jehovih's onzichtbare werelden bezaten. 
10.   Maar het beest met zijn talloze miljoenen werd van de aarde verwijderd. Als een 
grote zwarte wolk, uiteengescheurd en zich verspreidend zweefde hij weg en 
niemand zag hem meer! Er was geen enkele god meer op de aarde bekend. Maar 
Jehovih werd oppermachtig in ieder land; en alle volkeren onder de zon zongen 
lofliederen ter ere van zijn naam! 
11.    De stem van Jehovih kwam over Es en zei: 
12.    Deze dingen over het verleden moet u begrijpen, O Tae. Het beest liep in 
allerlei vermommingen over de aarde, en in de tweede sfeer van atmosferea werd hij 
een levende persoonlijkheid die uit de zonden van de mensen was geboren. 
13.  Want de ene mens aanbad de wetenschap, en dat was zijn beest; een volgende 
aanbad rijkdom, en dat was zijn beest; een andere de mode, en dat was haar beest; 
weer een ander wellust, en dat was het zijne; nog iemand helemaal niets, en dat was 
zijn beest; zij allen en nog anderen bleven dezelfde dingen na hun dood doen, want 
datgene wat zij op aarde hadden opgebouwd werd tot een levende entiteit in hen en 
die konden zij niet verwijderen. Dit was de eerste verrijzenis, de geboorte van de 
onreine mens in de geestelijke wereld. 
14.    In de tweede sfeer van atmosferea, hetgeen de tweede verrijzenis is, was de 
toestand gelijk aan de eerste, maar dan geordend. 
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15.    Want het ene volk vereerde Brahma en maakte hem tot een beest; een ander 
vereerde Boeddha en maakte een beest van hem; een ander vereerde Christus en 
maakte een beest van hem; een ander Jezus en maakte een beest van hem door 
eeuwig met zijn kruisiging te pronken; en het beest dat elk van hen opbouwde in zijn 
ziel werd voor hem een entiteit bij het binnengaan in het geestelijke leven, en hij 
raakte gebonden aan de kuiperijen van boze geesten die voorgaven dat zij dat beest 
waren. En die boze geesten werden als goden, in feite bouwden zij koninkrijken in de 
lagere hemelen en maakten hun vereerders tot onderdanen en slaven, die verplicht 
werden om bij te dragen van hun verdiensten en hun arbeid in de geest, net als 
menselijke overheden belasting heffen op de aarde. Ze hadden duizenden miljoenen 
onderdanen en slaven, en hun steden waren precies zoals ze aan de stervelingen 
worden voorgesteld: geplaveid met (hemelse) parels en diamanten. 
16.    Deze dingen hebt u gezien: dat de geesten van de eerste geboorte spreken 
over de aardse dingen, en over huwelijk en kinderen krijgen, omdat ze niet eens tot 
de tweede verrijzenis zijn gestegen. Hun hoop en geloof in de hemel betreft het 
opnieuw binnengaan van een schoot om weer geboren te worden; ze leren over 
reïncarnatie en dragen bij tot wellustige neigingen bij de stervelingen; ze inspireren 
tot visioenen van seksuele begeerten en praktijken in de hemel. Want al dat soort 
geesten zijn niet van de aarde opgestegen en kennen geen andere woonplaats, want 
ze houden van fuiven en zich volproppen tijdens aardse zwelgpartijen. En vele van 
hen die in duisternis verkeren, zijn opscheppers en ze leren valselijk dat de geesten 
in de hemel zoons en dochters voortbrengen, en dat zoons en dochters zich 
reïncarneren in menselijke lichamen om aardse kinderen te worden. 
17.   Al zulke geesten zult u kennen door hun leringen; want al wat het hoogste 
genoegen voor een mens op aarde of een geest in Es schijnt te zijn, zal hij uitdragen 
en zich in verkneukelen. 
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                                           HET  BOEK  VAN  KENNIS 
 
Hoofdstuk VIII 
 
1.    Weer sprak Jehovih door middel van Es en zei: 
2.    De eerste verrijzenis in de hemel heb Ik geschapen om de eerste verrijzenis op 
aarde te inspireren; de tweede verrijzenis in de hemel heb Ik geschapen om de 
tweede verrijzenis op aarde te inspireren. De derde verrijzenis in de hemel heb Ik 
geschapen om de derde verrijzenis op aarde te inspireren; zo boven, zo beneden 
schiep Ik ze. 
3.    Es zei: Bedenk dan, wanneer een mens op aarde streeft naar rijkdommen of 
macht, of naar wat dan ook, waar hij zijn inspiratie vandaan krijgt; en bepaal hierdoor 
dan ook wat zijn rang zal zijn bij zijn geboorte in de es wereld. 
4.    En als iemand prediker is en geen man van de praktijk, en niet datgene doet 
waarvan hij weet dat het het hoogste is, moet u bepalen hoe zijn geboorte in de 
geest zal zijn. 
5.    Wanneer, aan de andere kant, degene die ten volle leeft, het hoogste van al wat 
hij kent, uit eigen kracht voor anderen produceert wat hij kan, zult u ook zijn plaats 
bepalen. 
6.    Deze verrijzenissen zijn mogelijk, hetzij op aarde of in de hemel; maar er zijn er 
vele die zo in de aarde zijn verdiept dat ze alleen door te sterven en te lijden in hades 
kunnen worden opgewekt om naar hoger licht te streven. 
7.   Nu zal u gevraagd worden: een zeker iemand heeft een goed en voorbeeldig 
leven geleid, aan de armen gegeven, is gematigd en fatsoenlijk geweest voor het 
oog van de wereld. Hoe zal zijn plaats in de hemel eruitzien? 
8.    Antwoord hem, O Tae, en zeg: Hij die zichzelf dient, gaat naar de laagste van de 
gebonden hemelen; hij die Jehovih met al zijn wijsheid en kracht dient, gaat naar de 
derde sfeer, maar hij die tussen deze twee in staat, gaat naar de tweede, laagste van 
de gebonden hemelen. Moet een mens Jehovih bedriegen door te zeggen: ik deed 
naar mijn beste weten, wanneer hij weet dat dat niet zo is? 
9.    Wees verstandig en onderken Jehovih in alle dingen, zie en oordeel zoals hij zou 
oordelen, want er zijn bedriegers in de hemel; en deze geesten komen met 
duizenden bij degene die zijn eigen bedrog wil verhullen. Maar degene van de derde 
verrijzenis kan aan hen ontkomen. 
10.    En wat betreft het voorspellen over een bepaalde natie, daar dient u de 
bevolking in overweging te nemen en vast te stellen in wat voor verrijzenis zij zich al 
bevinden, en het getal van elke indeling. Bepaal vervolgens de voorafgaande 
generatie, en die welke daaraan voorafgaat, en maak er tabellen van. 
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11.  Hij die zwaarbeladen is en in hem verblijft, die is het voorbeeld van zijn 
etherische werelden! 
12.   Zweer de wereld af; zij aanbidt het beest, de wolk van de tweede verrijzenis ligt 
op haar. Was uw handen en wees rein. Mijn scharen uit mijn allerhoogste hemelen 
staan u op te wachten. 
13.   Maar zie, de geesten van duisternis, leugen en bedrog hebben geklopt, en u 
hebt hen opengedaan. 
14.    En nu overzag Tae de naties en hij zei: Hoe staat het met de keizer, de 
koninginnen, de koning en de heren van het land?  
15.    Es zei: Weeg ze, O mens, zij en de volkeren onder hen, en tel ze op volgens de 
tabellen en u kunt de perioden voorspellen die voor hen zijn vastgesteld. Als ze 
werden opgebouwd met het zwaard, zullen ze vallen door het zwaard; als ze zich 
handhaven met de kracht van hun staande legers, zullen zij ook door staande legers 
worden verslagen. 
16.    Christus zal Mohammed met het zwaard vernietigen, en Brahma en Boeddha; 
maar hij zal zich tegen Confucius keren en ondergaan. Dan zal Christus zichzelf 
vernietigen; want omdat zijn volgelingen hem uit Rome hebben verjaagd, zal hij geen 
woonplaats meer op de aarde hebben. 
17.    Onderzoek de weg van Vishnu, Etau, Ram en Osiris, want al de hemelse 
afgoden volgen dezelfde weg zoals u zult aantonen in Orachnebuahgalah, en er 
bestaat geen enkele hulp voor hen. 
18.    Jehovih is oppermachtig over alles. Hij zendt alle goden en verlossers; op zijn 
almachtig bevel kwamen zij. Zij vormen de boeken die hij aan de generaties der 
mensen schenkt, maar zie, wanneer ze geen nut meer hebben voor de mens, neemt 
hij ze weg en geeft in plaats daarvan datgene wat geschikt is voor de vooruitgang 
van de wereld. 
19.   Wees verstandig en gedenk uw Schepper al de dagen van uw leven; wees één 
met hem, en u zult leven TOT IN EEUWIGHEID! 
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