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DIE NATUURLIKE SON 
Aankondigings oor ons son en haar natuurlike omstandighede, 
deur die innerlike woord ontvang deur Jakob Lorber.  

INLEIDING 
In die kort tydperk van drie en ’n halwe maand (8 Augustus tot 21 
November 1842) het Jakob Lorber deur die innerlike woord 
bygaande werk oor ons son neergeskryf en voltooi. Die 
sensasionele inhoud daarvan is vandag nog in stryd met die 
wetenskaplike idees oor die natuurlike toestande op die son en 
sou daarom heel goed op menigeen kan oorkom as 'n geslaagde 
stuk wetenskapfiksie. Wie hom egter by die lees van hierdie boek 
laat lei deur sy suiwer sin vir waarheid, sal met verbasing en 
verwondering kennis neem van die lewendige beskrywings in 
hierdie boek oor die wese, die voorkoms en die funksie van die 
son - beskrywings waarvan 'n onweerlegbare logika uitgaan. 
Uit hierdie boek blyk ondubbelsinnig dat die ou leer oor die 
vloeibare, warm voorkoms van die son 'n fout is. In plaas daarvan 
word 'n sinvolle verklaring gegee van die wese van hierdie lig en 
haar kragte. Binne hierdie voorstelling is die son in wese meer 'n 
vaste wêreld as 'n vurige, skitterende hemelliggaam. Sy word as 
volg beskryf: "As planetêre hemelliggaam is die son so gebou dat 
sy van binne eintlik uit sewe sonne bestaan, waarvan hulle 
hulleself telkens 'n kleiner binne 'n groter bevind, soos een hol 
sfeer binne die ander. Slegs die binneste son, wat as te ware die 
hart van die sonplaneet is, is vanaf haar oppervlakte tot by haar 
middelpunt vaste materie. (Hoofstuk 2, 8). 
Al sewe die atmosferiese tussenruimtes voorsien sfere wat egter 
bewoon is. Slegs by verre vergelykbaar met die aardse mense, 
bestaan hierdie fynstoflike mense egter slegs op die oppervlak 
van die buitenste sfeer (of hol bal), wat verdeel is in sewe, deur 
berge en mere van mekaar geskeide gordelpare. Elkeen kom 
telkens ooreen met één van die planete wat tot die son behoort 
en vertoon boonop al haar kenmerkende lewensvorme. 
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In die ses "binnesonne" daarenteen, is daar geen mense meer 
met `n stoflike liggaam nie, maar slegs sogenaamde "grondlig-
geeste", wat binne 'n geordende geestelike ontwikkeling van die 
binneste son trapsgewys opklim tot die buitenste sonnesfeer om 
uiteindelik daar 'n materiële liggaam aan te neem. 

VOORWOORD VAN DIE UITGEWER 
Van die natuurwetenskaplike geskrifte, wat die Stiermarkse 
siener Jakob Lorber omstreeks die middel van die 19de eeu deur 
die gawe van die innerlike woord ontvang het, is die werk oor die 
son van ons planetesisteem wel één van die ongelooflikste 
openbaringe. Dit bou 'n brug tussen die natuurlike en die 
geestelike wêreld en is in staat om die wêreldbeeld van die 
moderne mens fundamenteel te verander. 
Wat die huidige ondersoek ons oor uitheemse hemelliggame wil 
vertel, berus slegs op astronomiese waarnemings met optiese 
hulpbronne (teleskopie en fotografie). Dit word aangevul met 
enkele insigte in die fisiese en chemiese samestelling (o.a. 
spektraalanalise). Die gevolgtrekkings wat mense daaruit trek 
staan egter allermins vas, maar dien slegs as basis vir teorieë en 
werkhipotese, wat reeds meermale deur nuwes vervang moes 
word. 
Solank hierdie apparate voortkom uit die grofstoflike materie en 
die waarnemers hulself in hul bewussyn maar net heg aan die 
materie, sal ’n mens verder ook geen bevredigende resultaat van 
die ondersoek na die kosmos verwag nie. Die eksakte wetenskap 
maak weliswaar gebruik van elektrisiteit, lig, atome en kosmiese 
strale, maar elkeen wat nie in staat is om met geestelike oë deur 
die sluier van die materie heen te dring nie, sal onbekend bly met 
haar diepste wese. So is daar deesdae al drie met mekaar 
teensprekende teorieë oor die essensie van lig, waar al drie om 
erkenning stry. 
Wie daarenteen sy innerlike tot lewe wek en sy sielskragte 
verenig met die goddelike vonk van die gees, sal deel hê aan die 
allerbewussyn van die gees. Uit hierdie 'perspektief van God' het 
alle geskrifte van Lorber ontstaan wat die laaste dinge beskryf en 
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wat terselfdertyd wetenskap en godsdiens is. So mag elke leser 
van "Die natuurlike son" 'n blik werp in die wonderlike wêreld, wat 
die Middelaarster is vir al die lewe wat binne haar bereik 
asemhaal en leef. Hoe armsalig egter is daarenteen die moderne 
wêreldbeskouing met haar 'dooie' hemelliggame en gloeiende 
gasballe midde-in die ysige kosmos. En hoe aanmatigend is die 
mens wat slegs sy eie planeet as bewoonbaar en as draagster 
van lewe beskou! 
Hierdie boek wat tans voor u lê, val soos 'n sonstraal binne-in 
hierdie duistere denke: Verhelderend en verwarmend word 
verstand en gemoed tot dieselfde mate aangespreek! 
Allermoeder son, wat alles in haarself verenig wat daar verspreid 
lê oor die verskillende planete, wat aan haar kosmiese kinders 
lewe gee, naamlik die woonplek van tallose sonmense, wie se 
volmaaktheid ooreenkom met hul stralende woning, die lewende 
uitdrukking van die heilige skeppingsgetal sewe, wat in sewe 
woongordels van die son en die sewe binneste sonligame 
gestalte kry. Sy is die Middelaarster van alle ligkragte van die 
heelal, wat sy ontvang en deurgee; sy word omstraal deur 'n 
ligaura wat ons oog verblind en ons die sig op haar wêreld 
ontneem. 
'n Oorvloed aan diepe inspirasie, geesteswetenskaplike lesse en 
die oplossing van brandende vraagstukke wat die mensdom 
besighou, kenmerk hierdie werk as 'n gawe van die ewige Vader, 
wat die hooglied van die Liefde, Wysheid en Almag van die 
Skepper besing. 

DIE SON 
(Openingsgedig van Jakob Lorber) 
Miljoene wesens draai rondom die Stralemoeder 
en prys My, die Skepper, hoogs verbly in glinsterende warmte. 
Nie onbekend is ook die Vader aan vele stralegaste, 
en ook nie aan vele uitgediende ou wêreldreste, 
wat in die uitgestrekte dieptes van die sonnesee 
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genietend rus van opgesuigde straleseën! 
 
Die sonne-aarde, nie so hard soos baie van haar kinders, 
is lewend soos 'n vrouebors en ken haar oorsprong. 
Die bodem is daar sag, ook die wye velde, 
die hoogste berge sonder rots en diep gesnede klowe; 
daar is die bodem, net soos die berge, baie lewendig van 
wesens, 
wat deur die mag van die lig die aardse doodsbande deurbreek! 
 
Die stralewêreld van die son sirkel in ligte eterstroom. 
Hoe helder en sterk die lig daar is, kan niemand ooit vermoed, 
en wie in hierdie hoogste straleglans wel gewoonweg lewe, 
het geen liggaamlike oog nog ooit te siene gegewe. 
Ja, onvermoede diepe wonders bestaan daar in die lig, 
wat nooit op drewe van kleiner wêrelde word verrig! 
 
Wie kan hier met sy oog die lig van die son verdra, 
en wie kan My vertel presies waar hierdie magtige lig vandaan 
kom? 
O sien, op hierdie ligte sfeer is die heel verhewe wonings! 
Slegs die geeste van die suiwerste kinders is wat hier woon, 
en in hul midde troon ’n allerhoogste moeder, 
wat hul in die Liefde- en Wysheidsleer van die Vader onderrig! 
 
O son, o son, draagster van diepste, grootste wonders, 
wat selfs die grootste engelgees nog nooit uitputtend gemeet het 
nie! 
Kyk na benede na die derde dogter, jou kleine aarde, 
waar op die skrale velde 'n arme kudde wei; 
daarom wil Ek uit die meer as ryke dieptes van jou lig 
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slegs één druppel na jou dogter laat vloei! 
 
En hierdie druppel sal daar seker ruim voldoende wees 
om alle kinders van jou dogter daar met grote teue 
vir alle tyd der tye daarvan te laat drink, 
sodat hulle nie meer met mekaar om lewenswater hoef te stry. 
O, sien die moeder van die dag, hoe sy haar stralende hoof buig 
en My daarmee gehoorsaam die oue trou betoon! 
 
O verheug jou, hele aarde, oor die lig van die son! 
In hierdie lig woon waarlik die wysheid se hoogste geluksaligheid! 
Immers is daar reeds kinders by die kunstige werk te sien. 
Ek weet hoe die lui van 'n klok hulle almal in verrukking bring. 
Daarom wil Ek julle ook hier 'n baie kunstige werk toon 
en die skoonste en grootste daarom nie verswyg! 
 
Dan sal julle sien wat julle die allergelukkigste sal maak, 
hoe julle kinders hulself daar verhewe met liefde en wysheid 
versier, 
en hoe hulle mekaar daar onderrig; 
ook sal julle dit as die ware met eie ore hoor. 
Ten slotte wil Ek julle ook die verhewe troos nie weerhou, 
en laat sien hoe julle kinders hier steeds verbind is tot julle heil! 
 
Maar dit sal die groter sonnevonk julle eers aangee, 
daarmee sal julle eers in al die wonderlike dieptes deurdring; 
hierdie lied is net 'n voorgesang van alle grote gawes, 
aan wie se volheid julle jul sal versterk en gelukkig lawe! 
Neem die voorafgaande lied dus aan met ware vreugdevolle 
liefde, 
want Ek, die Vader, is immers Hy wat julle hierdie gawes skenk. 
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HOOFSTUK 1: 
Die son as volkome beeld van die planete-

wêrelde. Algemene dinge oor aardbodem en 
plantegroei. 

(8 Augustus 1842). 
1. Dit sal hier nie nodig wees om, soos by die beskrywing van 'n 
ander ster dalk die geval is, om die posisie van hierdie stralende 
ster (die son) van naderby te bepaal, omdat elke dag haar tog al 
te duidelik laat sien. Daarom wil ons eers die volgende vraag stel 
en beantwoord: Wat is die son? Na die beantwoording van 
hierdie vraag sal alles maklik in sy plek val en sigself beslis baie 
helder laat verklaar. Daarom stel ons die vraag nog één keer: 
Wat is die son? 
2. Die son is weliswaar ten opsigte van die planete wat hom 
omsirkel 'n vaste ster; vir homself is hy egter geheel en al 'n 
planeet, omdat ook hy (soos die aarde met haar maan om hierdie 
son wentel) homself met al sy omsirkelende planete om die 
sentraalson beweeg wat reeds aan julle bekend is - 'n reis wat 
egter wel wat langer duur as die van die aarde om die son, want 
hy het byna 28 000 aardjare nodig om hierdie groot omloop te 
voltooi. 
3. Ons weet dus nou dat die son nie net maar 'n son is nie, maar 
dat hy veeleer geheel en al 'n planeet is, wat vanweë sy veel 
groter omvang as hemelliggaam met veel meer lig omstraal word 
as elke afsonderlike, na verhouding veel kleiner planeet wat hom 
omsirkel. 
4. As die son egter op sigself beskou 'n ware planeet is, dan moet 
hy beslis ook al die planetêre bestanddele in die suiwerste graad 
bevat, wat op al die ander kleiner planete is wat hom omsirkel en 
wat in veel geringer potensies voorkom. 
Op die son moet dus in die grootste volmaaktheid te vinde wees 
wat in veel kleiner vorm en daarmee ook meer onvolmaak 
voorkom op die planete Mercurius, Venus, die Aarde en sy maan, 



11 

 

op Mars, die vier klein afsonderlike planete Pallas, Ceres, Juno 
en Vesta, op Jupiter en sy vier mane, op Saturnus, sy ringe en 
sewe mane, op Uranus en sy vyf mane en op 'n nog verder 
verwyderde planeet en sy drie mane, en ten slotte op al die 
ongeveer twaalfduisend miljoen komete, wat nog op baie groot 
afstande om hierdie son beweeg. 
5. Kortom: die volmaakte planeet son is volgens sy aard die 
volmaakte geheelbeeld van al sy kosmiese kinders, anders 
gestel: Op hierdie volmaakte planeet kom selfs in natuurkundige 
opsig alles in veel meer volmaakte vorm voor, wat ook voorkom 
op elke willekeurige planeet, maan of komeet. Vir 'n beter begrip 
wil ons dadelik enkele voorbeelde daaraan toevoeg. 
6. Die aardryk van julle planeet is dood, hard en steenagtig en is 
nie in staat om sonder die lig van die son iets voort te bring nie. 
Die aardryk van die son is daarenteen sag en week, dit is nie 
steenagtig of sanderig nie, maar dit is so sag soos die vlees van 
'n mens. Sodat julle dit nog beter kan verstaan: Dit is byna oral 
elasties, sodat niemand wat daar per ongeluk op die grond sou 
val, homself iewers pynlik sou kan beseer nie, want hy sou daar 
presies so neerkom asof hy op luggevulde kussinkies sou val. 
Hierdie aardryk met hierdie bodemgesteldheid is egter nie so taai 
soos 'n stuk elastiek by julle nie, maar dit is baie lossies, en dit is 
nie net in sy geheel so elasties nie, maar is al so in sy kleinste 
dele, wat eintlik uitsluitlik hulsies is wat met egte lewenseter gevul 
is. 
7. Iets soortgelyks is weliswaar ook die geval by die aardryk van 
julle planeet, maar hierdie hulsies is elk afsonderlik te stug en gee 
by 'n stoot of val nie mee nie, maar word daardeur maar net 
stewiger saamgepers, en as hulle baie jare agtereen ongestoord 
so langs en bo-oor mekaar heen lê, klou hulle ten slotte so hard-
nekkig aan mekaar vas, dat hulle as gevolg daarvan aanmekaar 
vasklou en geheel versteen en in hierdie toestand dan ook 
vanselfsprekend nog veel meer weerstand bied as eers, toe hulle 
nog as aparte deeltjies losweg oormekaar heen gelê het en om 
hierdie rede moet die plantegroei op 'n planeet dan ook veel 
skraler wees as op die volmaakte sonplaneet. 
8. Want op 'n planetêre hemelliggaam, soos wat julle aarde 
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byvoorbeeld een is, moet ’n ruwe saadjie wat van 'n lewende 
kiem voorsien is, eers in die aarde vergaan, en deur hierdie daad 
word die aardhulsie wat hom omgewe, ook gedwing om te 
vergaan of veeleer om week te word, sodat die vrygestelde, 
lewende kiem dan dadelik uit hierdie weekgeworde aardhulsie 
aan sy welkome eteriese voeding kan suig. Dan moet hy 
onmiddellik 'n groot aantal wortels tussen die aardhulsies wring, 
hulle daardeur week maak, en dan deur sy volumetoename plat 
druk om daardeur die nodige voeding vir sy plantegroei te verkry. 
9. Is dat ook op die volmaakte sonplaneet nodig? Kyk, tussen die 
twee bestaan daar 'n groot verskil. Omdat die aardryk van hierdie 
planeet so sag, teer en milddadig is, voeg die dele wat aan een 
plant behoort hulleself sonder saadjies reeds onmiddellik in die 
aardryk self saam en skiet in tallose, mees uiteenlopende en 
nuttige gewasse uit die grond, waarvan die skoonheid, goedheid 
en nuttigheid al die denkbare op alle ander planete net so vêr 
oortref as wat die son met sy lig en grootte al hierdie wêreld-
kinders van hom oortref. 
10. Op die son het nóg 'n boom, van welke soort hy ookal mag 
wees, nóg 'n struik, nóg 'n plant wortels en sade, maar alles groei 
en ontstaan daar byna op dieselfde manier as waarop by julle die 
oorspronklike steenmos, die skimmels en swamme ontstaan. 
Hierdie gewasse is egter nie so verganklik en van so 'n korte 
lewensduur as die voorheen genoemdes op julle planeet nie, 
maar waar sulke kragte êrens iets laat groei, daar groei dit ook 
altyd maar aaneen. Ook wanneer 'n dergelike gewas deur die 
natuurlike sonbewoners tot 'n sekere lengte afgekap word, word 
dit daardeur nie gedood nie, maar die afgekapte boom of die 
verwyderde plant vernuwe homself spoedig weer. Want omdat 
die wortels van so ’n dergelike gewas nie so grofmaterieel is nie, 
maar as vurige are van eter, hernieu so ’n vegetatiewe krag 
homself weer na die vorige verwydering en skiet in nuwe prag en 
heerlikheid op. 
11. Menigeen sou hier by homself kan dink en sê: Ja, as 
gewasse daar op hierdie manier nie verdelg kan word nie, sal 
hulle dan nie spoedig elke gebied van hierdie planeet so sterk in 
beslag neem, dat buiten hulle geen enkele wese, wat homself vry 
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kan beweeg, meer kan bestaan nie? 
12. Dit is daar egter beslis nie die geval nie, want die natuurlike 
mense van hierdie volmaakte planeet het ook 'n nog veel sterker 
wilskrag as die vegetatiewe groeikrag van die aardbodem van die 
son. Om hierdie rede groei dan ook op die son nóg 'n boom, nóg 
'n struik, plant of grashalm sonder toedoen van die menslike wil 
nie. Die menslike wil is daar derhalwe die enigste, oneindig 
gevarieerde saadkorreltjie vir alle plantegroei op hierdie 
volmaakte planeet. Daarom groei slegs daar 'n boom of plant uit 
die aardbodem van die son, waar 'n sonmens hom wil hê en in 
die vorm waarin hy hom wil hê. 
Daarom bestaan daar ook op hierdie volmaakte planeet absoluut 
geen blywende, eenders voorkomende soort in die hele planteryk 
nie, maar hulle rig hulleself te alle tye volgens die wil van 'n mens. 
Wanneer 'n mens egter iewers 'n boom of 'n plant deur sy wil uit 
die grond tevoorskyn geroep het, kan niemand anders haar 
vernietig as die een wat haar tevoorskyn geroep het nie. 'n Ander 
is slegs daartoe in staat wanneer hy daartoe gemagtig is deur 
diegene wat haar voortgebring het. 
13. Juis om hierdie rede heers daar dan ook op die son-aarde 'n 
werklik oneindige verskeidenheid in die ryk van die plante. Want 
by twee naaste bure kom geen twee plante van dieselfde soort 
voor nie, maar elkeen laat uit die grond wat hy bewoon, ander 
plante opspruit. Ook al sou iemand van julle vele duisende jare 
lank oor die wye vlaktes van die son-aarde reis, dan sal hy 
weliswaar telkens nuwe en pragtige plantspesies en vorme 
teëkom, maar ook op hierdie lang reis sal hy geen twee soorte 
aantref wat volkome eenders lyk nie. Kyk, aan die hand van 
hierdie voorbeeld kan julle al vir julle `n voorstelling maak waarom 
die son 'n volmaakte planeet is. Want op elke hemelliggaam of 
kleiner planeet kom iets soortgelyks voor, maar dan op 'n minder 
volmaakte wyse. 
14. So kan ook op julle aarde bestaande plante verander en 
veredel word, maar dan op 'n veel moeisamer en baie beperkte 
manier. Slegs in die gees tree so 'n volmaaktheid ook aan die lig 
by die mense op die ander planete, soos byvoorbeeld die vrugte 
van die digterlike fantasie, of dit nou in die taal is van begrippe 
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wat deur middel van woorde uitgedruk word, of in die taal van die 
beeldende kuns wat deur ooreenkomstige beelde uitgedruk word 
met behulp van verfkwas, of ander voorwerpe wat vir die 
beeldende kuns geskik is. Heel in die besonder word hierdie 
fantasie egter uitgedruk in die taal van klanke, waarin ‘n 
komponis die grootste verskeidenheid aan die dag kan lê 
wanneer hy in hierdie vak 'n volledig gewekte gees besit. Maar 
afgesien van dit alles is selfs hierdie blyk van volmaaktheid op die 
planete net 'n flou afspieëling van al dit wat in alle moontlike 
maniere voorkom op die volmaakte planeet van die son. 
15. Dat die son 'n volmaakte planeet is en daarom alles wat 
planetêr is moet bevat, word hieruit afgelei dat alles op die 
planete deur die uitstralende lig van die son gevorm word. Die 
verskil tussen 'n volmaakte en 'n onvolmaakte planeet is slegs dat 
laasgenoemde alle vorme wat hul oorsprong vind in die lig van 
die son, noodsaaklike en vasomlynde, nie maklik veranderlike 
vorms is en selfs nog getel kan word, terwyl op die volmaakte 
sonplaneet alle vorme vry is en slegs bepaal word deur die wil 
van die mense daar, en daarom ook ontelbaar is en tot in die 
oneindige van mekaar verskil. 
16. Af en toe gebeur dit ook wel eens dat selfs op 'n onvolmaakte 
planeet, deur die inwerking van die son, vele ou lewensvorme 
verdwyn en in die plek daarvoor heeltemal ander ter wêreld kom. 
Maar dit gebeur slegs selde op die planete, en die tydperk van 
verandering en oorgang het 'n langer tydperk nodig as op die 
volmaakte sonplaneet. 
17. So het daar op julle aardliggaam al enkele duisende soorte 
bome, struike, plante en grasse verlore gegaan, waarvan hier en 
daar tussen lae gesteentes nog afdrukke daarvan gevind kan 
word. Ook verskeie soorte reuse bome uit die oertyd het 
uitgesterf en hul hout word nou nog net as swart steenkool 
aangetref. Verder het ook 'n groot aantal reusagtige diere 
volkome verdwyn, soos byvoorbeeld die mammoet en 'n groot 
aantal groot gevleuelde amfibieë, wat tans nog onder die naam 
'akkedisse' bekendstaan. 
18. So het selfs die reusagtige liggame van vele mense verlore 
gegaan, wat in die oertyd onder die naam reuse bekendgestaan 
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het, asook verskeie groot voëlspesies, asook 'n nie minder groot 
aantal soorte vis, wat deesdae nêrens meer onder die bekende 
soorte aangetref word nie, behalwe as hoogs selde hier en daar 
in gesteentes, waaruit hulle soms in 'n nog heel goed bewaarde 
vorm tevoorskyn kom. 
19. Maar, soos gesê, al hierdie veranderinge op 'n onvolmaakte 
planeet voltrek homself maar baie stadig en wyk nie so sterk af 
van die daaropvolgende vorme as die voortdurende veranderinge 
wat op die volmaakte sonplaneet plaasvind nie. 
20. Juis om hierdie rede kan die son daarom 'n volmaakte planeet 
genoem word, omdat alles wat op die planete gevind word, ook 
op sy aardbodem in die mees volmaakte sin in die grootste, 
steeds wisselende verskeidenheid in lewende lywe voorhande is. 
Deur dit wat tot nou toe gesê is, moet elkeen begin te dink dat die 
son werklik 'n volmaakte planeet moet wees, omdat hy 'n 
volmaakte essensie is van al dit waaruit 'n planeet in al sy dele 
bestaan, vanaf sy middelpunt tot en met alles wat op die 
oppervlak daarvan te siene is. Want as dit nie die geval sou wees 
nie, hoe sou die strale van die son dan identiese lewensvorme op 
die aardliggame kan voortbring? 
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HOOFSTUK 2 
Algemene mededeling oor die sonmens 

1. Ons weet dus nou dat die son 'n volmaakte planeet is. Daarom 
wil ons onsself ook nie langer besighou met vergelykings nie, 
maar ons dadelik, soos julle gewoonlik sê, heeltemal op die son 
rig en hom van pool tot pool bekyk, egter nie in dieselfde volgorde 
as by 'n onvolmaakte planeet nie, maar juis in die 
teenoorgestelde volgorde. 
2. Julle sal vra: Waarom dan? Die antwoord daarop is nie vir My 
heeltemal so moeilik nie. Julle sou die antwoord selfs ook self kon 
vind as julle gees sy luiheid ietwat meer afgewerp het. Die 
oorsaak is dit: Op 'n onvolmaakte planeet vervolmaak alles 
voortdurend opwaarts tot by die mens, en die mens vorm daar die 
laaste, mees volmaakte fase van dinge en wesens. Op die 
volmaakte sonplaneet open die mens egter die ry van wesens as 
die grondslag daarvan, omdat hulle almal uit hom voortkom. 
Volgens die ordening van sy wil word naamlik die onderste en 
laaste potensies deur die strale van die sonlig oorgedra op die 
ander planete, waar hulle dan aan hul ontwikkeling begin as 
atoom-diertjies en -wesens, asook as die eerste eter skimmel-
plantjies, wat geen enkele natuurkundige tot op hede ken, waarna 
hulle hulleself, soos reeds bekend, verder vervolmaak tot by die 
mens. 
3. Indien julle hierdie saak nou op die keper beskou, is julle in één 
bepaalde opsig kinders van die mense van die son. Wat egter die 
alleen ware, lewende gees betref wat in julle woon, is julle altans 
uiterlik kinders van die sonmense, daarenteen weer so veel as 
hul ouers. Want die onsterflike gees in julle is meer aan My 
verwant as die gees van die sonmense, omdat hy 'n terugkerende 
gees is, terwyl dié van die sonmense 'n uitgaande gees is. 
 4. Julle sal julle hier natuurlik moet afvra: Moet die gees van die 
sonmense daarom miskien ook oorgaan en 'n gees word in die 
mens van 'n planeet? Kyk, dit is wel 'n baie groot geheim en dit 
word tot op hede nog deur geen mens vermoed nie. Ek wil julle 
egter tog op die regte spoor plaas. 
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5. Kyk, julle weet hoe al die planete volgens die gerigte orde 
aanvanklik afkomstig was van die son, soos wat hy self ontstaan 
het uit die Sentraal- en Oerson. Julle weet egter ook deur talle 
mededelinge wat alle materie van 'n planeet in wese is, naamlik 
niks anders as die sigbare uitdrukking van gevange oerkragte of 
geeste nie. Waar het hulle dan vandaan gekom? 
6. As die hele planeet, met alles daarop en daaraan, uit die son 
voortgekom het, dan sal sy eie inhoud ook geen ander oorsprong 
hê nie, omdat die son en die planeet tot op die kleinste atoom 
één en dieselfde is. Dit gaan daar nou slegs daaroor dat julle 
weet hoe 'n planeet sy oorsprong gevind het in die son, wat ook 
nou nog van tyd tot tyd gebeur en dit sal julle baie duidelik wees 
wat se lot talle van die geeste van sonmense te wagte staan . 
7. Sodat julle egter in staat kan wees om dit nog beter in te sien, 
moet die bou van die sonliggaam eers self ietwat aan julle 
beskrywe word. 
8. Die son is as planetêre hemelliggaam so gebou, dat hy eintlik 
van binne uit sewe sonne bestaan, waarvan telkens 'n kleinere in 
'n grotere inpas, soos een hol kegel in die ander. En slegs die 
binneste son - in 'n sekere sin die hart van die sonplaneet - is, 
hoewel organiese van bou, desondanks van sy oppervlakte tot by 
sy middelpunt massa. 
9. Al hierdie sewe sonne word volledig bewoon. En daarom 
bestaan daar ook tussen die verskillende sonne 'n vrye tussen-
ruimte van één, twee- tot drieduisend myl, waardeur ook elke 
meer na binne geleë son volkome bewoonbaar is. 
10. So ’n opbou het die onvolmaakte planete weliswaar ook, 
maar natuurlik veel meer onvolkome, beide wat hul aantal sowel 
hul bou aanbetref. 
11. Omdat die volmaakte sonplaneet vanweë sy buitengewone 
grootte egter in staat is om 'n besonder groot aantal menslike 
wesens te herberg, hoef julle julleself ook glad nie daaroor te 
verwonder wanneer Ek aan julle sê dat die mense op die son in 
totaal duisend maal meer ruimte inneem as die totaal van alle 
mense van die planete, mane en komete wat om die son wentel. 
Daarby moet julle bedink dat die ligaamsvolume van die 
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(afsonderlike) sonmens geensins groter is as die volume van 'n 
mens op julle aardliggaam nie. 
12. Ons sal nou vinnig wees waar ons wil wees; ons moet egter 
nog net eers weet waaruit die materie van die sonliggaam self en 
daarom ook die volledige wese van sy mense eintlik bestaan. 
13. Die materie van die sonliggaam is eintlik, wat sy uiterlike 
aanbetref, ’n stewiger bymekaar gehoue orgaan van die siel, 
waarin tallose geeste in ’n sekere sin op 'n ligte manier gevange 
gehou word. Op die sonliggaam is daar egter ook uit die genade 
van My liefde 'n tweede, meer konkrete, substansiële liggaam 
geskape, wat heel goed geskik is om hierdie geeste wat in die 
sonmaterie gevang is, te huisves. Wanneer die liggaam, of eerder 
'n werklike sonmens, verwek word deur die wilsdaad van 'n mens, 
word daar ook dadelik 'n gees van hierdie aldus verwekte mens 
vir 'n verdere vryheidsproef ingeneem. As hierdie opname plaas-
gevind het, wat altyd onmiddellik na die verwekking gebeur, dan 
is die sonmens ook al volkome lewend aanwesig. Daarna word 
My wilsvoorwaarde aan hom bekendgemaak en word sy eie 
wilsvolkomenhede aan hom getoon, waarkragtens hy 'n waarlik 
skeppende krag besit en niks benodig as om net iets vas te wil 
nie; dan sal die grond van die son hom ook dit gee wat hy wil. 
14. By hierdie wilsvolkomenheid word die orde van My wil egter 
ook aan die sonmens bekendgemaak en daarby terselfdertyd die 
afgekondigde gebod, naamlik dat hy met die skeppende 
volkomenheid van sy wil beslis nie in stryd met die ewige 
ordening van My wil mag handel nie. Dat by hierdie baie vrye 
toestand van die wil ook veel teendraadse botsings met My wil 
voorkom, kan elkeen daarom ook met des te groter sekerheid 
aanneem, want hoe vryer en meer ongebonde elke wil is, des te 
makliker is dit vir hom ook moontlik om die wetlike beperkinge 
van My wil te oorskry. 
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HOOFSTUK 3 
Die ontwikkelingsweg van die sonmens, - in 
stryd of ooreenkomstig die goddelike orde 

1 Wat gebeur met diegene wat egter nie die orde van My wil 
gehoorsaam nie? Hulle verlaat hulle liggame en beweeg na 'n 
ander sonnewêreld, wat die eerste innerlike son is waar hulle 
weereens opgeneem word in geskikte voorbereide liggame, maar 
ten volle bewus van hul voormalige wese, ten einde met 
sekerheid te besef dat dit 'n gevolg was van om strydig te handel 
teen die lewende orde van My wil. Terloops het hulle ook hier 
hulle volledige, magtige vryheid van wil en kan hulle soos 
voorheen optree. Indien hulle weer buite My orde sou tree, word 
hulle verskuif na 'n nog meer innerlike sonnewêreld en uiteindelik, 
deur aanhoudend teen My orde te oortree, word hulle verskuif na 
die mees innerlike son self, wat ook die mees materiële en vaste 
een is. 
2 Diegene wat My orde gehoorsaam, styg na hoër volmaaktheid. 
Alternatiewelik, word hulle in ’n meer vaste gevangenskap ge-
plaas en, as deel van die son se massa, verban na die wye 
planetêre- en komeetruimtes. 
3 Hier hoef julle net terug te val na die volume van "Die Vlieg*" 
waar julle sal kan sien wat met verloop van tyd gebeur met 
hierdie geskorste geestelike potensies. Somtyds kan dit 
inderdaad die geval wees dat hulle as nog ongestolde geestelike 
entiteite op hul aanvanklike planetêre plasing, weer na die 
goddelike orde draai op grond van die oorblywende bewussyn en 
hulle word dan weer deur die son terug ontvang vir hul volgehoue 
ontwikkeling. Aan die ander kant egter, word hulle beveel tot 'n 
lang tydperk van onreëlmatige komeet migrasie, waarna hulle 
selfs in ’n strenger gevangenskap geplaas word, om uiteindelik 
gedwing te word in die geoordeelde orde van 'n planeet of selfs 'n 
maan. 
*Geheime 	van 	die 	Natuur 	deur 	Jakob 	Lorber 	

4 Bogenoemde verduideliking sal voldoende wees, want daaruit 
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blyk dit watter tipe geestelike kinders julle is en dat julle in werk-
likheid as 't ware kinders is van die sonmense. 
5. Maar hoe julle in die omgekeerde geval ook hul ouers kan 
wees, sal waarskynlik nie al te moeilik te raaie wees nie. Ek sê vir 
julle: Julle kan dit in dubbele opsig wees. Ten eerste, wanneer 
julle kinders moontlik vroeg sterf, dan is dit so dat sulke geeste, 
wanneer hulle van beter aard en bereidwillig was, eerder 
terugkeer; soos julle immers so pas gehoor het dat sommige uit 
die son uitgestraalde geestesmassas, wanneer dit in die vorm 
van 'n beginnende komeet bereidwillig word, weer deur die son 
opgeneem word, sonder om 'n volkome planetêre rypwording via 
'n harde beproewing deur te maak. 
6. In hierdie geval is julle al ten eerste die ouers van sulke kinders 
wat vroegtydig na die son teruggekeer het. Ten tweede kan julle 
egter in 'n nog veel meer volmaakte betekenis ouers van die 
totale mensdom van die son wees, en wel dan, wanneer julle 
saam met Paulus kan sê: 'Nou leef ek nie meer nie, maar 
Christus leef in my!' 
7. Kyk, nou sal hierdie skynbare teenstrydigheid sekerlik vir julle 
duidelik wees en julle sal daarom ook des te beter kan verstaan 
wat beteken: 'Onse Vader wat in die hemel woon, laat U Naam 
geheilig word, laat U wil geskied! "Want daar waar die wil van die 
Vader ook maar vervul word, of wanneer slegs die neiging 
oorheers om die wil te vervul, dan is daar by 'n wese geen 
volledige grofstoflike, planetêre rypwording nodig om terug te 
keer na die ryk van die ware lewe, óf om in die gees te kan sê: 
'Laat U koninkryk kom!' 
8. Wanneer julle ietwat nadink oor wat daar tot nou toe gesê is, 
sal julle selfs geen ondoelmatigheid meer daarin sien wanneer 
julle 'n groot hoeveelheid bloeisels en nog geen rypgeworde 
vrugte van die bome sien val nie. As julle wil weet waarom en 
waartoe, werp dan 'n blik op die son; wat julle dadelik sal sê 
waarom en waartoe, naamlik: '’n Planeet hoef nie altyd volledig 
materieel ryp te word om weer geestelik daarheen terug te keer, 
vanwaar hy uitgegaan het nie. Watter omstandighede daar verder 
op ons volmaakte sonplaneet heers, sal ons in die volgende 
behandel. 
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9. Hier kan 'n vraag gestel word wat lui: 'Wat gebeur met die 
geeste van die son wie hulle, deur die gebruik van hul volkome 
vrye wil, so gedra het dat hulle met hulle wil steeds in harmonie 
verkeer met My wil? En is daar baie sulke geeste op die son wat 
geen verdere agteruitgang hoef deur te maak, om dan weer 
moeisaam na volmaaktheid omhoog te klim nie? ' 
10. Hierdie geeste, wat reeds op die son volmaak geword het, 
waarvan daar baie is, bly nie na hulle voleinding op die son nie, 
maar styg op na 'n hoër sentrale son, waaruit hulle vroeër saam 
met die son daaruit voortgekom het. Daar word hulle eers sterker 
gemaak in die deemoed, waarna hulle weer hoër opstyg na 'n 
nog dieper sentrale son, wat die voormalige son in grootte, lig en 
heerlikheid onuitspreeklik oortref. 
11. Ook al kom hierdie geeste van die vroeëre son hoe deeglik 
verlig en deurgloei op hierdie tweede sentrale son aan, lyk hulle 
tog net asof hulle nagenoeg heeltemal donker en volkome sonder 
lig is. Daarom word hulle weer hier trapsgewys verder gelei en 
deur die heersende geeste daar weer so verlig, dat hulle 
daardeur in staat raak om weer na 'n nog dieper en feitlik 
eindeloos veel groter sentrale son op te styg. Hierdie son is ook 
die laaste materiële voorbereidende skool vir die eintlike hemel, 
wat die oorspronklike huis is van alle volmaakte geeste. Maar op 
hierdie laaste en gelyktydig ook allergrootste middelson van `n 
hulssfeer bestaan daar baie vlakke, wat die geeste, voorsien van 
'n eteriese liggaam, moet deurloop voordat hulle in staat is om 
ingesluit te word in die geestelike sonnewêreld, wat die hemel 
heet. Dit is dus die weg, met weinig woorde aangedui, vir die 
voltooide geeste op die son. 
12. As iemand egter nou sou vra: Waarom is die weg eintlik so 
lank? Dan lê die antwoord ook al gereed, want sulke geeste het 
immers hierdie weg ook trapsgewys afdalend vanuit die 
laasgenoemde, binneste, allergrootste sentrale son afgelê en het 
op elke sonnevlak nog meer materie in hulself opgeneem. Om dié 
rede moet hulle nou weer hierdie weg terug aflê, om daarop van 
vlak tot vlak die laaste materiële atoom af te lê, totdat hulle dan 
eers in staat sal wees om weer volmaak en vir alle ewighede der 
ewighede oor te gaan na die waaragtige, allersuiwerste, hemelse 
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sonnewêreld. 
13. Dit weet ons nou, maar Ek sien al weer 'n verborge vraag wat 
in julle opkom en dit lui: Moet die geeste van die mense op die 
planete dan ook hierdie weliswaar baie ligte, maar tog baie lang 
pad aflê, voordat hulle in die eintlike hemel kan kom? 
14. As 'n mens op hierdie vraag direk 'n algemene antwoord wil 
hê, dan kan dit nie met ja, nóg met nee, beantwoord word nie. 
Drie omstandighede is daarby van belang. Kinders en mense, 
wat na hul afsterwe op aarde nog 'n verdere reiniging benodig, 
moet sondermeer hierdie weg gaan; maar ook veral die groot 
geleerde manne van die wêreld, wat nog met baie eiedunk en 
selfsugtige trots behep is, moet eweneens hierdie weg gaan en 
dikwels, te begin met hierdie aarde, nog veel omslagtiger, 
aangesien hulle eers nog op die verskillende ander planete 'n 
louterende voorbereidende skool moet deurloop, voordat hulle op 
die son sal aankom. 
15. Tussen die vroeë gestorwe kinders, wat onmiddellik in die son 
opgeneem word, en die daarna genoemde mense, wat eers later 
in die skool van die son opgeneem word, bestaan die verskil, 
naamlik dat die geeste van die kinders wat op die son opgevoed 
word, onmiddellik in die een of ander engele-vereniging van die 
eintlike ware hemel opgeneem word, terwyl die mense, wat op 'n 
planeet rypgeword het, sonder uitsondering die hele 
voorgeskrewe weg moet aflê. 
16. Die mense egter, by name die wat op hierdie aarde in die 
suiwer liefde tot My oorgegaan het, vanuit die liefde al die 
wêreldse en materiële afgelê het en niks anders gehoorsaam nie 
as alleenlik My wil, het daardeur vir hulself die lang pad 
aansienlik korter gemaak, want hulle is waaragtig My kinders en 
waaragtig My broers en susters, en kom dus na die vreugdevolle 
aflegging van hul materiële liggaam onmiddellik geheel en al na 
My - en wel hulle wat alle liefde vir My koester, - in die boonste, 
allerhoogste hemele, waar Ek wesenlik Self woon. 
17. Kyk, dit is dus die verskil wat daar blyk te wees tussen die 
geeste by name van hierdie planeet aarde, na die aflegging van 
die liggaam. Iets soortgelyks, alhoewel baie minder, kan ook die 
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geval wees met die inwoners van die planeet Jupiter asook, 
hoewel nog seldsamer, met die inwoners van die planete 
Saturnus, Uranus en nog 'n derde, onbekende planeet*. Egter 
van geeneen van hierdie laasgenoemde planete kom die geeste 
direk in die boonste hemel nie, maar slegs in die eerste 
Wysheidshemel. 
*die 	eers 	4 	 jaar 	 later 	ontdekte 	planeet 	Neptunus 	

18. Nou is hierdie weë ook aan julle bekendgemaak, en daarom 
kan ons, aangesien ons nou hierdie uiterlike omstandighede van 
die son ken, oorgaan na die inwendige inrigting van die son en 
die aanskouing van die heerlikhede, waarby julle dinge sal sien 
wat nog nooit in julle gedagtes opgekom het nie. Sodat hierdie 
aanskouing nie te vinnig onderbreek moet word nie, sal ons dit 
alles vir die volgende mededeling bewaar. Genoeg dus vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 4 
Leer van die sonlig. Die dampkring as 

skitterende omhulsel 
1. Laat ons by die beskouing van die son allereers haar ligtende 
omhulsel in oënskou neem, en wel omrede die volmaakte 
sonplaneet eers deur hierdie uiterlike omhulling tot son word. 
2. Wat is die helderder omhulsel eintlik in natuurlike opsig 
beskou? Die ligtende omhulsel is die eintlike, atmosferiese 
dampkring rondom die eintlike sonplaneet, wat slegs aan die 
buitenste oppervlak so sterk glans. Na die planeet self toe word 
dit steeds donkerder, en wel so, dat vanaf die eintlike sonplaneet 
deur hierdie kring van ligstof ewe ongehinderd na buite die vrye 
kosmiese ruimte ingekyk kan word soos vanaf welke ander 
planeet dan ook. En juis hierdie ligtende omhulsel, waardeur ’n 
mens vanaf geen enkele planeet op die eintlike sonliggaam kan 
kyk nie, is vanaf die sonplaneet self in ’n baie hoë mate 
deursigtig. 
3. Julle sal nou natuurlik vra: Hoe is dit moontlik dat `n mens 
vanaf die werklike sonplaneet deur hierdie baie intense ligmassa 
heen, ongehinderd in die eindelose wye vêrtes kan kyk, terwyl dit 
tog absoluut onmoontlik is om van buite deur hierdie ligmassa 
heen na die inwendige sonplaneet self te kyk? 
4. Die oorsaak van hierdie verskynsel is heel eenvoudig te 
verklaar en lê meer voor die hand liggend as wat julle sou wil glo. 
'n Baie eenvoudige, welbekende natuurlike voorbeeld vir julle sal 
julle die saak volledig duidelik maak. Laat ons net aanneem dat 
julle buite die venster van 'n huis staan, vanwaar juis die 
sonstrale wat daarop val, na julle oog teruggekaats word. Wat 
sien julle dan? Niks anders as die verblindende weerskyn van die 
son in die venster, wat vir julle 'n onoorkomelike hindernis is om 
te sien wat agter die venster is. Sal hierdie hindernis ook vir 
iemand wat agter die venster staan 'n hindernis wees om deur die 
venster na buite te kyk en alles wat homself naby en vêr buite die 
venster bevind, heel akkuraat waar te neem, vooropgestel dat die 
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glas van die venster volkome skoon is? O nee, nie in die minste 
nie! Terwyl julle aan die buitekant van die venster niks anders as 
die witglansende glasruit sal sien nie, sal iemand wat aan die 
binnekant van die venster staan, met gemak julle hare kan tel. 
5. Kyk, presies so is dit ook by die son, omdat haar eintlike 
ligglans in die eerste plek niks anders is as die opneming van al 
die strale van eenmiljard sonne, wat op hierdie baie 
wyduitgestrekte spieëloppervlak van die sonnelug elkeen vir 
homself nagenoeg oneindig maal weerspieël word. Op presies 
dieselfde wyse word die ligstrale van die son self op 'n ander 
planeet veelvuldig weerspieël, nie net op die voorwerpe van die 
vasteland nie, maar by name ook op die oppervlak van die waters 
en die meeste van alles, op die ononderbroke lugoppervlak wat 'n 
planeet omgewe. 
6. Nou sal julle vra: Waarom is ons planeet, die aarde en ook vele 
ander planete wat ons sien, dan nie ook, net soos die son, deur 'n 
sterk ligglans omgewe nie, aangesien elke planeet homself tog 
net so goed as die son te midde van al hierdie biljoene sonne 
bevind? In daardie geval sou die maan immers met netso ’n sterk 
lig moes skyn as die son, omdat ook sy die strale van al daardie 
biljoene sonne kan opneem? 
7. Sodat julle die ongegrondheid van hierdie bewering volledig en 
heel duidelik kan insien, sal Ek julle weer deur 'n voorbeeld op die 
regte weg bring. Stel vir jouself net allerlei glas balletjies voor, 
waarvan die kleinste nie groter moet wees as die grootste 
sandkorreltjie nie; dan weer een wat so groot is soos 'n hemp-
saadjie; nog enetjie so groot soos 'n ertjie, en weer nog een so 
groot soos 'n haselneut; dan nog weer een so groot soos 'n 
werklike neut; enetjie so groot soos 'n gemiddelde groot appel; 
nog enetjie so groot soos twee vuiste; enetjie die grootte van 'n 
menslike kop; en so steeds groter tot by 'n bal wat een vadem in 
deursnee meet. Lê al hierdie balle op een plek wat deur die son 
beskyn word en ondersoek die weerkaatsende beeld van die son 
op elkeen van hierdie glasballe wat in grootte verskil. Op die 
kleinste balletjie sal julle nouliks 'n glimmende puntjie gewaar; op 
die tweede sal julle al ’n ietwat sterker stralende puntjie ontdek; 
op die derde sal die vonkie julle oog al feller tref. Die beeld van 
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die son op die vierde balletjie sal vir julle oog selfs al 'n duidelik 
waarneembare deursnee kry en julle sal nie te lank daarna kan 
kyk nie. Van die daarop volgende balletjies sal die lig al weer 
feller wees en die deursnee van die verkleinde beeld van die son 
sal aansienlik groter word. Wanneer julle aankom by die bal wat 
so groot is soos 'n mens se kop, sal die beeld van die son al die 
deursnee van 'n groot mate hê en julle sal nie meer in staat wees 
om met die blote oog daarna te kyk nie. Op die laaste en grootste 
bal sal die beeld van die son egter al 'n deursnit van 'n duim hê 
en dan sal julle des te minder in staat wees om met die blote oog 
daarna te kyk. 
8. Wel, soos wat die glasballetjies hulself gedra met betrekking 
tot die opname van die lig uit die son, presies so is die 
verhouding tussen die verskillende hemelliggame. Die vaste 
sterre, oftewel vêr verwyderde sonne, wat julle vanaf julle aarde 
slegs as glimmende puntjies sien, hierdie selfde puntjies en by 
name die wat julle vanaf julle aarde as vaste sterre van die 
eerste, tweede en derde orde ken, verskyn aan die inwoners van 
Jupiter net so groot soos 'n silwer muntstuk van twintig, tien en 
vyf Kreuser by julle*. Waarom is dit eintlik so? 
* 	 ’n 	Gangbare 	munt 	destyds 	 in 	Oostenryk 	en 	Hongarye. 	

9. Omdat die planeet Jupiter reeds 'n byna vierduisend maal 
groter glasbal is as julle aarde en derhalwe ook die beeld van die 
vêraf staande sonne noodwendig in 'n groter afmeting moet 
opneem as julle veel kleiner planeet aarde, het Jupiter, ondanks 
sy veel groter afstand van die son, tog 'n veel sterker lig as die 
veel naderby staande planeet Mars, asook julle aarde self. 
10. Bedink nou net dat die son meer as eenmiljoen keer groter is 
as julle aarde, dan word dit tog vanself duidelik dat daardeur alle 
nog so vêr verwyderde sonne van hierdie sonne-al op die 
uitgestrekte lugoppervlak van hierdie son 'n aansienlike ligbeeld 
tevoorskyn moet roep, en wel so, dat selfs die sonne van vêr 
verwyderde sonnegebiede, wat op julle aarde selfs vir die sterk 
gewapende oog slegs soos 'n newelvlek voorkom, 'n deursnit van 
één, twee tot drie duim kry en so sterk straal dat julle as gevolg 
van die sterk glans, nog geen sekonde met die blote oog daarna 
sou kon kyk nie. 
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11. Stel nou vir jou net die beelde van digterby staande sonne 
voor, wat dikwels 'n deursnit van honderd tot duisend vierkante 
myl het. Maak van hierdie tallose beelde van sonlig 'n veelvoud 
op die uitgestrekte bolvormige oppervlak van die sonnelug, dan 
sal julle daardeur 'n ligintensiteit verkry waarvoor julle hele 
gemoed sal sidder. 
12. Kyk, dit is die eintlike oorsprong van die sonlig wat julle 
planeet daagliks verlig. Hierdie verklaring sal vir julle die vorige 
ongetwyfeld duideliker maak, en julle sal maklik kan insien hoe 
die inwoners van die sonneplaneet baie goed deur die skynbaar 
ligtende omhulsel van die son heen kan kyk, terwyl die na binne 
kyk vir elke vleeslik oog absoluut onmoontlik is. 
13. Dit weet ons dus nou. Desondanks sien Ek tog 'n diep 
verborge vraag in julle wat lui: Hierdie opgestelde teorie oor die 
glans van die sonlig, blyk op sigself volkome korrek te wees, 
naamlik dat die sonne mekaar almal op hierdie manier verlig. 
Maar as elke son op die manier skyn, dan is die vraag waar al die 
sonne eintlik die lig vandaan gaan haal as elke son haar lig slegs 
verkry deur die strale van ander sonne op te neem, wat met 
ander woorde soveel wil sê as dat geen son uit homself lig besit 
nie, maar slegs pronk met die weerskyn van die lig van ander 
sonne. Waar kry die ander sonne hulle lig dan vandaan? Want as 
die voorheen genoemde ligteorie volkome korrek is, is elke son in 
haarself volkome duister. Waar kom die weerkaatsing dan 
vandaan? 
14. Kyk, dit is 'n baie goeie vraag, maar omdat die beantwoording 
daarvan vir julle begripsvermoë meer uitvoeriger moet wees, sal 
dit eers in die volgende mededeling volg. Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 5 
Die self-stralende hoof middelson. Die 
spieëllig van die ondergeskikte sonne 

1. Op welke manier alle sonne saam en elke son op haar beurt so 
gaan skyn dat die lig van een son op die lugoppervlak van ’n 
ander son weerspieël gaan word, sal eweneens deur middel van 
'n maklik verstaanbare voorbeeld aan julle gekommunikeer word. 
Stel vir jou 'n kamer voor, waarvan die wande slegs van 
gepoleerde spieëlglas is wat reeds van 'n metaallegering voorsien 
is en wat derhalwe 'n volkome suiwer spieël vorm. Stel jou 
boonop nog voor dat die ruimte van hierdie kamer volkome rond 
is, en wel so, asof die kamer 'n groot, hol bal was. Hang hierdie 
kamer, of eerder hierdie hol spieëlbal nou vol met allerlei groot en 
klein spieëlgladde gepoleerde glas- of metaalballe. Bring dan 
presies in die middel van hierdie hol ruimte 'n ligbron aan, wat 'n 
sterk lig gee. Wanneer dit alles gedoen is, kyk dan net na al die 
klein gepoleerde balle, wat in hierdie hol ruimte hang, en kyk hoe 
hulle almal, sonder uitsondering, van alle kante so verlig is asof 
hulle self stralende liggame is. Waardeur gebeur dit eintlik? 
2. Dit is baie maklik om te verstaan. Die spieëlwande weerkaats 
die lig wat van die ligbron uitgaan, nie verswak nie, maar 
saamgesnoer en derhalwe versterk na die ligbron terug. Op 
hierdie wyse word al die balle wat in die ruimte opgehang is, 
immers van alle kante veelvuldig verlig: Ten eerste deur die 
werklik selfstandige lig van die ligbron; ten tweede deur die 
teruggekaatste lig van die spieëlwande, wat saam ’n hol spieël 
vorm wat sy brandpunt presies in die middel van sy eie ruimte 
het; ten derde word hierdie vryhangende balle verlig deur hul 
onderlinge weerkaatsing oor en weer en deur die weerkaatsing 
van die lig wat deur hulle opgeneem is, wat eweneens deur die 
spieëlwande opgeneem en weer teruggekaats word en ten slotte 
nog deur die algemene weerkaatsing van die lig van die wande 
van die spieël na die teenoorgestelde spieëlwande. 
3. Wel, hierdie beeld is meer as voldoende om die gestelde vraag 
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te beantwoord, want soos dit gaan met die strale in ons hol bal, 
so gaan dit ook in die groot werklikheid. Stel vir jou in die plek van 
die groot spieëlbal die bekende hulssfeer vir julle voor, wat in 
haar, vir julle begrippe weliswaar oneindige, uitgestrektheid uit 'n 
soort eteriese watermassa bestaan en stel jou dan in die sentrum 
van die hulssfeer die werklik, vir julle begrippe, eindeloos groot 
sentrale son voor, wat op al haar eindeloos uitgestrekte vlakke 
voortdurend deur baie intens stralende vlamme omgewe is (wat 
afkomstig is van die geeste, wat hul reiniging van hieruit begin of 
van ander, wat hulleself terugkerend voltooi), dan het julle reeds 
alles wat nodig is om die gegewe vraag volkome te beantwoord. 
Die lig van hierdie groot sentrale son dring deur tot die 
voorafgenoemde wande van hierdie hulssfeer; van daar af word 
die weer teruggekaats deur, sekerlik vir julle begrippe, nagenoeg 
eindeloos uitgestrekte ruimtes en sonnegebiede heen. Wat vir 
julle egter tog so uitgestrek en groot lyk, is in My oë nouliks meer 
as 'n sandkorreltjie wat julle spelenderwys in julle hand kan neem. 
4. Nou is uitgelê wat die vermoë van alle sonne is, naamlik dat 
hulle, as gevolg van hul uitgestrekte lugoppervlak, baie goed in 
staat is om die ligbeeld van 'n ander son, wat hul oppervlak raak, 
op te neem en dit daarna weer deur te gee op die manier soos 
wat 'n spieël die lig opneem en weer teruggee en daarom sal julle 
die sterk strale van die son des te beter verstaan, noudat julle 
weet dat julle julleself in so `n algemene hulssfeer, vir julle 
begrippe eindeloos groot, self-stralende sonneligbron bevind, 
waarvan die lig tot by die wande van die hulssfeer deurdring en 
derhalwe op hierdie weg elke son al halfpad verlig; wanneer dit 
dan egter van die buitenste wande teruggekaats word, verlig dit 
die teenoorgestelde kant in volkome gelyke mate. En wanneer 
alle sonne van 'n hulssfeer behoorlik op hierdie manier verlig is, 
verlig hulle mekaar boonop nog talle kere oor en weer 
5. Indien julle in staat is om ook maar enigsins ordelik te dink, kan 
dit nou vir julle onmoontlik nog onduidelik wees waar 'n son haar 
sterk lig vandaan kry. 
6. Noudat ons dit weet, word die strale van elke son nog baie 
duideliker wanneer Ek vir julle sê dat elke son op sigself uit die 
gebied van die geeste wat in haar woon, ook boonop nog haar 
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eie lig het. Tog is die eie lig by verre na nie so intens soos wat 
julle dit by die son waarneem nie; dit is eerder net 'n voortdurende 
aktiewe vermoë van die lugoppervlak van die sonliggaam, 
waardeur hierdie lig vanaf die sentrale son en van die wande van 
die hulssfeer uitgaan en die uitstraling van ander sonne des te 
inniger en meer volmaak in haarself te kan opneem en daarna 
weer te kan deurgee. Om hierdie rede bestaan daar dan op elke 
sonliggaam ook 'n groot aantal vulkane, veral in die gebied van 
hul ewenaar. Hoe dit egter gaan met hierdie vulkane, wat dikwels 
vir die gewapende oog as swart vlekke sigbaar word, en hoe die 
lug-atmosfeer van die son steeds deur hulle in staat gestel word 
om lig op te neem, sal in die volgende mededeling aan julle 
bekendgemaak word. 
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HOOFSTUK 6 
Die eteriese omhulsel van hemelliggame en 
stelsels van hemelliggame. Die hulssfeer as 

’n totaliteit van hemelliggame 
1. Nadat ons nou geleer het waar die sonne hulle lig vandaan kry 
en hoe hulle dit weer deurgee, sou menige twyfelaar op die 
volgende gedagte kan kom en sê: Wat my betref, het ek 
heeltemal niks teen hierdie lig-hipotese van die son nie; dit is 
geloofwaardig en mag gehoor word. Daar moet egter slegs 
aangetoon word waar die genoemde hoofsentraalson haar 
spesifieke vlammende lig vandaan kry. Wat is trouens die ligte 
van hierdie sogenaamde vlamme? Waardeur word hierdie 
vlamme teweeggebring? Wat is eintlik die ewige brandstof, wat 
deur sulke intens hewig ligtende vlamme nooit opgebruik kan 
word nie? 
2. Kyk, dit is regtig stewige vrae, maar op die agtergrond is daar 
'n nog stewiger vraag verborge, omdat iemand die volgende sou 
kon sê: Hoewel die hele kwessie met groot waarskynlikheid 
steekhoudend is, bly dit desondanks uiters problematies of ’n 
mens werklik kan aanneem dat so `n hulssfeer bestaan en of 
daarin werklik so ’n reusagtige groot sentrale son brand. Eers 
wanneer dit bewys kan word, sal ons, natuurkundiges en sterre-
kundiges, wel die saak aanneem, maar solank so `n bewys nie 
gelewer kan word nie, kan ons hierdie hele verligtings-hipotese 
as niks anders beskou as 'n goedgeslaagde en keurige produk 
van digterlike fantasie nie. 
3. Kyk, dit is nou byna letterlik die teenwerpinge wat ons 
normaalweg sal teëkom. Omdat sulke kritiese twyfelaars egter 
hulself nie eers tot die skrywer sal wend om aan hom die bewyse, 
wat deur hulle verlang word, te vra nie, maar dit waarteen hulle in 
hierdie saak meen om beswaar te maak, ook reeds hier bewys 
sal vind, sal ons dit alles dadelik op ’n baie doelmatige wyse 
aanspreek. 
4. Wat die hulssfeer aanbetref, dit het talle ooreenstemmings met 



32 

 

elke kleinste skepping soos 'n planeet, 'n son en kortom alles wat 
julle maar wil bekyk. Waar vind 'n mens 'n voorwerp, waarvan die 
oneindig baie dele waaruit dit bestaan, nie om die buitekant deur 
'n skil, bas of vel omring is nie? 
5. Kyk maar net na die oog van 'n mens of 'n dier! Dit stem 
heeltemal ooreen met 'n hulssfeer, aangesien jy ook in die middel 
die kristalle-pupil vind, wat in die eerste plek, veral by baie diere, 
'n eie lig het en die lig van ander voorwerpe op feitlik dieselfde 
manier opneem as 'n son, van watter soort ookal, deurdat hy 
homself binne die huls bevind. Bekyk dan die binnewande van 
die oog, hoe sy al die strale wat sy deur die kristalle-lens heen 
van buite opgeneem het, ondersteun deur die eie lig van 
dieselfde kristalle-lens, dit onmiddellik weer op elke denkbare 
afstand na buite kaats. Want julle moet weet dat julle nie die 
voorwerpe self sien nie, maar net die ooreenstemmende beelde 
daarvan, en wel omdat hierdie beelde deur die swart spieël-huid 
wat aan die agterkant geleë is, deur die kristalle-lens heen 
opgeneem word en onmiddellik na die opneming, volkome deur 
en deur verlig, weer buite julle gekaats word. Eers daar neem 
julle dan die voorwerpe waar op die plek waar hulle hulleself as 
sodanig buite julle in hul natuurlike gesteldheid bevind. Sou julle 
die voorwerpe self gesien het, dan sou julle nie anders kon as om 
hulle in hul ware natuurlike grootte waar te neem nie, waarby julle 
dan natuurlik op die plek, waar julle nou 'n stofmyt sien, 'n olifant, 
dit wil sê, 'n dier so groot soos 'n olifant en met die geestelike 
oog, selfs ’n wese so groot soos 'n planeet. 
6. Dat julle egter alle dinge deur die hulssfeeragtige inrigting van 
die oog slegs in sterk verkleinde dimensies waarneem, word tog 
al meer as voldoende bewys deur die feit dat alle voorwerpe, hoe 
klein hulle ookal is, onder die glas van 'n mikroskoop tot 
buitengewone afmetings vergroot kan word, welke vergroting op 
sigself niks anders is as die steeds digter benadering van die 
gesiene voorwerp, óf eerder van die ligbeeld daarvan, as die 
werklike grootte van die voorwerp self. 
7. As dit nie so sou gewees het nie, sou op so vergrote voorwerp 
ook onmoontlik op verrassende wyse verskeie, ja dikwels talle 
volkome reëlmatige ontwikkelde dele daarvan ontdek kon word, 
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wat die oog as sodanig nooit kan ontdek nie. Vra jouself egter net 
af of so ontdekking nie aantoon dat dit onmoontlik is dat die 
ongewapende oog die voorwerpe kan sien nie, maar net, soos op 
die wyse hierbo beskrewe, hul sterk verkleinde beelde. Hoe sou 
anders byvoorbeeld hele massas infusie- en ander diertjies in 'n 
waterdruppel, skaars so groot soos 'n speldekop, ontdek kan 
word, as hulle nie daar sou wees nie? 
8. Wie ook maar enigsins 'n egte gewekte gees besit, moet hierby 
tog feitlik met die eerste oogopslag die ooreenkoms tussen die 
oog, 'n planeet, 'n son en derhalwe ook `n hulssfeer ontdek. 
9. Op dieselfde wyse lyk die hele mens ook soos al die dinge. 
Wat is sy hart in natuurlike opsig? Is dit nie 'n sentrale son van 
die hele liggaam nie? En is al sy tallose senuwees en vesels nie 
newe-sonne nie, ensovoorts? Die buitenste vel as omhulsel 
omspan die hele lewende organisme. Kan 'n mens egter bestaan 
sonder hierdie uiterlike omhulsel, wat 'n goeie en deugsame 
beskerming vorm vir die hele lewenskragtige, innerlike organisme 
van die liggaam van 'n mens, asook van elke dier? Hier het ons 
dus weer 'n ooreenstemmende beeld van `n hulssfeer! 
10. Bekyk verder net die eier van 'n voël. Wat is dit? In die 
breedste betekenis 'n afbeelding van 'n hele heelalsfeer, van `n 
sentrale son as sodanig, asook van 'n newe-son, van 'n planeet, 
en so ook van enige ander voorwerp wat bestaan. Op dieselfde 
wyse kan julle selfs 'n planeet bekyk en as julle net 'n bietjie wil 
nadink, sal julle ook dadelik ontdek dat mens vir homself die 
bestaan van 'n planeet, sonder 'n uiterlike omhulling, ten slotte 
gladnie kan voorstel nie. Neem maar net die een uiterlike laag na 
die ander weg, dan sal julle daardeur uiteindelik genoodsaak 
wees om met die laaste punt van 'n planeet weg te doen, 
aangesien ook daardie punt, solank dit daar is, vir sy bestaan 'n 
uiterlike omhulling moet hê, waardeur sy dele nog ingeslote en 
bymekaar gehou moet word. 
11. Kortom, oral waar lewe manifesteer, moet 'n geskikte 
organisme vir die uitdrukking van die lewe aanwesig wees, 
waarvan die onderdele so geplaas is, dat in 'n hoë orde die een in 
die ander gryp en dus ook die een organiese deel die ander 
stimuleer, voortstu en opwek; dus net soos by 'n klok, waarin die 
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een rat in die ander gryp, dit voortstu, aandryf en in beweging 
hou. 
12. Sou die ratte van 'n klok op sigself eintlik wel dit kon doen wat 
hy doen, as die asse daarvan nie in die eerste plek 'n stewige bo- 
en onderlaag sou hê as ’n ware omhulling waarbinne hulle 
geplaas of gesit was om te beweeg nie? As dit egter al alles daar 
is, wat ontbreek daar dan nog om die ratte ordelik te laat 
beweeg? 'n Sentrale son ontbreek nog, en dit is die veer in die 
klok. Die klok sou dus nie kon bestaan het, indien, ten eerste, alle 
ratte geen omhulsel en tweedens geen innerlike aandrywende 
krag sou gehad het nie. 
13. So is dit ook met die organisme van die mees onbeduidende 
plant, wat eerstens 'n uiterlike omhulling moet hê, waarbinne 'n 
geskikte organisme eers geplaas kan word, wat op sy beurt 
werksaam is vanuit die sentrum van die plant, waar die 
lewewekkende krag as die lig van `n sentrale son deur die hele 
organisme heen lewebringend werksaam is tot by die uiterlike 
omhulling, waar hierdie krag wat na buite toe werk, homself weer 
gevange neem en na die sentrum terugkeer. Sou dit bewerkstellig 
kan word sonder 'n uiterlike omhulling? Beslis nie, want sonder 'n 
houer kan daar nog geen druppel water in die huis ingebring word 
nie, laat staan maar dat 'n organiese lewe in stand gehou moet 
word. 
14. So moet dus ook die organisme van 'n dier, sowel as dié van 
'n mens, met 'n uiterlike omhulsel omvat word, waarbinne die 
organisme eers georden en vanuit die sentrale punt, ook tot lewe 
gebring kan word. 
15. Dieselfde is die geval by 'n planeet, wat sonder hierdie 
inrigting ten eerste nie denkbaar sou gewees het nie, maar nog 
minder die eienskappe sou gehad het om 'n veelvuldig gevormde 
lewe in stand te hou nie. Dit sou nog sterker die geval gewees het 
by 'n son, wat reeds 'n sentrale punt van 'n hele planetêre 
organisme is en dus eweneens 'n meervoudige omhulling moet 
hê, soos ook die hart self in die menslike liggaam, omdat haar 
organisme, ten behoewe van groter werksaamheid, baie veel-
soortiger en volmaakter moet wees as dié van 'n ander planeet. 
En so het ook selfs elke sonnestelsel, met 'n son in die sentrum, 
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'n eie eteriese omhulling, waarbinne die hele stelsel beweeg, leef 
en homself wedersyds voortstu, aandryf en in beweging hou. 
16. Nog sterker is dit die geval by 'n volgende sentrale son, 
waaromheen daar soms al verskeie miljoene kleiner sonne met 
hulle planete beweeg, wat dus al 'n veel reusagtiger en 
veelsoortiger werksame organisme voorstel as van 'n kleiner son 
met haar planete. Kyk, ook al hierdie miljoene sonne op sigself 
het 'n eteriese omhulling, en om dié rede is sulke vêrafstaande 
sonnegebiede ook as taamlik skerp afgebakende newelvlekke te 
sien. Dit sou nie moontlik gewees het as so ’n sonnegebied nie in 
’n sekere sin deur 'n eteriese huid omring sou gewees het nie, 
wat weer te vergelyk is met die menslike- of dierlike liggaam, 
waarin ook elke afsonderlike senuwee met 'n eie huidjie omgewe 
is, waarsonder dit nie sou kon bestaan of aktief wees nie. 
17. Julle weet dat sulke afsonderlike sonnegebiede weer 'n 
sentrale hemelliggaam het, waaromheen hulle hulleself beweeg 
en aktief is deur die krag van hierdie sentrale hemelliggaam. 
Derhalwe het, ook weer in ’n ruimer sin, sulke sonnegebiede self 
weer 'n uiterlike omhulsel oftewel 'n afgeslote eteriese huid. So ’n 
sonnegebied-liggaam, waarin verskeie, ja ontsettend baie 
sonnegebiede rondom 'n nog groter sentrale hemelliggaam 'n 
seker sonne-al vorm, word op sy beurt weer omring deur 'n nog 
groter eteriese huid. En uiteindelik draai sulke groot sonne-al 
liggame in groot getalle rondom een gemeenskaplike, baie groot 
sentrale punt, naamlik rondom die werklik uit homself stralende 
sentrale son, en saam is hulle lewendig werksaam in beweging 
onder een algemene, buitengewoon uitgestrekte omhulling 
oftewel huid. En dit is dan `n hulssfeer, oftewel 'n volmaakte, op 
sigself bestaande sonneliggaam. 
18. Wat sou daar wel met hierdie liggaam gebeur as 'n mens 
hierdie baie noodsaaklike, uiterlike, eteriese waterhuid sou 
wegneem? Daarmee sou presies dieselfde gebeur, en dus 
uiteindelik ook met elke afsonderlike deel van hierdie groot 
sonneliggaam, as wat sou gebeur met 'n oog, wanneer ’n mens 
die uitwendige kornea daarvan sou wegneem, of van 'n ui die skil, 
of van 'n plant die hele uitwendige bas, of van 'n dierlike liggaam 
die vel of ten slotte van 'n planeet die uiterlike kors. Dieselfde 
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sou, soos gesê, die geval wees by 'n hele sonneliggaam, deurdat 
een deel sou vervloei, 'n deel sou verwelk, 'n deel sou in die 
oneindige verstrooid raak en sou ten slotte heeltemal vergaan en 
ophou om te bestaan. So het ons nou dus die bewys gelewer dat 
so `n hulssfeer, as 'n volmaakte sonliggaam, noodwendig daar 
moet wees en derhalwe ook 'n innerlike dryfveer, 'n hart of 'n 
algemene sentrale son moet hê. En laat ons kritiserende 
natuurkundiges nou maar nog 'n poging aanwend om ook hierdie 
teorie as 'n hipotese van geslaagde digterlike aard af te skilder. 
19. Daar bly vir ons dus nog net oor om die ligtende en 
vlammende brande van die sentrale son te bewys. Wanneer ons 
dit gedoen het, kan ons onsself heel rustig en welgemoed op die 
velde en om die vulkane van ons son begewe, om daar in alle 
rustigheid die heerlikhede en wonders daarvan te aanskou. 
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HOOFSTUK 7 
Die eie lig van die sonne 

1. Wat die oorsaak is van die uitstraling van 'n vlam is weliswaar 
al bekendgemaak in die mededeling oor 'Die vlieg', maar 
desondanks kan die volgende aanvulling tog hier nog dien ter 
verdere verduideliking van die begrip van hierdie verskynsel. 
2. Julle weet dat die geestelike, in absolute sin, nie kan bestaan 
sonder een of ander uiterlike omhulsel of orgaan nie, waardeur hy 
eers in staat sal raak homself kenbaar te maak. Wat hierdie 
uiterlike omhulling egter aanbetref, is dit op sigself weer niks 
anders nie as My liefdeswil, wat die geestelike omgewe en hom 
deur sy barmhartigheid ook innerlik toeberei, waardeur hy in 'n 
sekere ordening geplaas word, sodat hy dan in staat kan wees 
om 'n bepaalde deel van My groot wil uit te voer en dus ook 'n 
bepaalde doel te bereik wat ooreenstem met die bedoeling van 
My ewige ordening. Kyk, so sit die saak inmekaar! 
3. Wat gebeur daar nou wanneer 'n sekere krag, wat verborge is 
in die omhulsel van My liefdeswil (al is die krag hoe gering), deur 
watter omstandighede of invloede ookal geprikkel, geskud of 
gestamp word? Sy word daardeur uit haar orde of, wat dieselfde 
wil sê, uit haar ewewig gebring, voel daardeur beperk en 
benadeel en probeer dan óf om haar draaglike, vroeëre toestand 
weer te herstel oftewel, wanneer sy te sterk geprikkel is, weldra 
haar hele orgaan te skeur en sodoende in die vrye, ongebonde 
toestand oor te gaan. 
4. Dink nou vir jouself net in dat as die deursnit van hierdie 
hoofsentraalson* al so groot is, dat selfs die lig meer as 
eentriljoen jaar nodig sou hê om die afstand af te lê, dan sal die 
hele volume van so `n liggaam tog sekerlik baie aansienlik moet 
wees wat die natuurlike grootte aanbetref. As die liggaam vir julle 
begrippe egter al so eindeloos kolossaal is, sal hierdie groot 
volume aan materie dan nie ook vanaf alle moontlike punte van 
buite na die middelpunt toe vir julle onbegryplik sware druk 
uitoefen nie? 
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5. Ja, baie beslis, want stel julle op julle nietige hemelliggaam 
maar net die gewig van één enkele berg voor; en dan die gewig 
van die hemelliggaam self. Dink nou net aan julle hele son, wat 
ten eerste 'n miljoen maal groter is as julle aarde en derhalwe ook 
'n miljoen maal groter aantrekkingskrag het as julle aarde. As dit 
nie die geval sou gewees het nie, sou sy tog sekerlik nie in staat 
gewees het om volledige hemelliggame, wat soms selfs baie 
duisend miljoene myle van haar verwyder is, nog sodanig aan te 
trek dat hulle hulself nie uit haar gebied kan verwyder nie. Soos 
wat die aantrekkingskrag van 'n liggaam egter is, so is ook die 
verhouding van die gewig tot die verhoogde aantrekkingskrag van 
so 'n groot hemelliggaam. 
6. Maar neem nou eers aan dat alle sonne, sentrale sonne, 
planete en komete bymekaar nouliks ’n miljoenste deel van so 
hoofsentraalson uitmaak, hoe groots en magtig moet haar 
aantrekkingskrag dan ook nie wel wees nie, en hoe magtig sterk 
die druk op haar sentrum?! 
7. Waaruit bestaan die materie eintlik? Julle weet dat die materie 
niks anders is as 'n gevangenskap van die geestelike, oftewel die 
geeste nie. Al op aarde kom daar deur die teenmekaar slaan van 
twee klippe dikwels verskeie streng gevange geestelike potensies 
tot uitbarsting, en waar in die inwendige van die aarde die druk 
van buite te magtig word, vind daar ook direk of ten minste na nie 
al te lang tyd sulke hewige ontploffings plaas, sodat deur die 
vurige aktiwiteit daarvan dikwels hele, groot berge en uitgestrekte 
landstreke in stukke gebreek en verwoes word. As julle die 
oorsaak daarvan wil vind, sal julle dit in 'n ruimte van skaars meer 
as 'n paar kubieke vadem vind, waarin die geestelike potensies 
wat in die materie ingeslote is, te sterk in verdrukking geraak het, 
hul grense deurbreek het, 'n uitweg gesoek het en dan op hierdie 
manier ook 'n groot massa geeste saam tot uitbarsting gedwing. 
As so-iets dan met die aarde en op en in die aarde die geval is 
(wat hier sowel as reeds vroeër in 'n vergelykende uitleg as 
gevolgtrekking vasgestel is), bring dan hierdie miniatuur 
omstandigheid op julle aarde nou net oor na die sentrale son. 
Daar sal julle sien wat se verdrukkinge die gevange geeste 
aanhoudend daar moet verdra, en wel om die erbarmende rede 
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dat hulle as sterk gebonde gevangenes ook weer voortdurend 
deur die magtige druk tot lewe gewek word. 
8. Daarom is hierdie sentrale son dan ook besaai met die 
grootste vulkane of vuurspuwende berge, waarvan die kleinste so 
’n deursnee het dat in sy krater meer as dertigduisend miljoen 
van julle sonne plek sou hê, om maar nie te praat oor die groter 
en die grootste krater van hierdie sentrale son nie! 
9. Wel, julle weet dat die strale teweeggebring word deur die 
trekkings of vibrasies van die geestelike krag binne die omhulsel 
waarin hulle opgesluit is. Hoe hewiger so ’n gevange gees binne 
die bekende omhulsel deur uiterlike druk, slag of stoot geprikkel 
word, des te hewiger raak hy in vibrasie en des te feller en meer 
intenser word hierdie vibrasies ook sigbaar, wat te sien is aan die 
ligte van 'n vlam of 'n vonk. Waar kan sulke geestelike potensies 
egter hewiger in verdrukking gebring word, uitgestoot en geslaan 
word as op hierdie sentrale son? 
* 	 In 	 ander 	 Lorberboeke 	 word 	 hierdie 	 ster 	 ook 	 wel 	 aangedui 	 as 	 ’n 	
Oersentraalson 	 met 	 die 	 naam 	 Urka, 	 in 	 die 	 astronomie 	 bekend 	 as 	 'die 	
koningsster' 	 of 	 Regulus, 	 die 	 helderste 	 ster 	 in 	 die 	 konstellasie 	 Leeuw; 	
sien 	ook 	 'Die 	Groot 	 Johannes 	Evangelie 	 ' , 	deel 	4, 	hoofstuk 	254 	en 	deel 	6, 	
hoofstuk 	247 	

10. As gevolg van die omstandighede straal 'n vonk daar so 
intensief, dat geen menslike oog hierdie straling ook maar 'n 
oomblik lank sou kon verdra nie. Ja, Ek sê vir julle: As daar één 
vonk ter grootte van 'n bokwiet korrel hom by julle op aarde 
duisend myl hoog in die lug met dieselfde ligintensiteit sou 
ontwikkel as op hierdie sentrale son, dan sou die hele aarde deur 
die hewigheid van sy uitstraling in één oomblik as 'n druppel 
water op 'n gloeiende plaat verdamp. 
11. Stel nou vir jou die hele, enorme groot hoofsentraalson voor, 
oordek met sulke uiters intense ligtende vlamme, en oordeel dan 
hoe vêr haar strale, wat die uitswerming van vry geword geeste 
is, wel sou kon reik! Dan sal dit vir julle waarskynlik duidelik word, 
hoe so `n son baie goed 'n algemene ligbron in die groot 
sonnewêreld-vertrek van `n hulssfeer kan wees. As julle dit nou 
begryp het, sal julle ook heel maklik verstaan op watter wyse elke 
planetêre son en ook elke planeet dan ook op sigself 'n eie lig kan 
ontwikkel, waarby die intensiteit van haar kenmerkende lig 
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haarself altyd volgens die grootte van haar volume en dus ook 
van haar swaartekrag rig. 
12. Op 'n planeet kan julle byvoorbeeld baie maklik na die vlam 
van 'n kers kyk. Waarom? Omdat die geeste wat in in die pit 
brand en die wat in die materie vette gebonde is, slegs in ’n 
mindere mate geprikkel word en deur 'n geringe mate van 
vibrasie, die omhulsels wat hul omgewe, baie maklik vernietig en 
daarna in 'n vrye aktiwiteit oorgaan. In 'n smidsoond kan julle nie 
meer so maklik kyk nie, omdat die geeste wat nog in die 
steenkool agtergebly het, reeds 'n sterker prikkeling nodig het om 
hulle deur hewiger vibrasies uit hul kerkers vry te maak. Nog 
moeiliker sal julle die lig van die vlamme verdra wat uit 'n 
vuurspuwende berg opvlam en opsproei, omdat hulle hul 
ontstaan te danke het aan 'n veel magtiger prikkeling, wat die 
geeste in die inwendige van die aarde ondergaan. 
13. Dra dit nou net oor na die son, waar elke omstandigheid 
miljoenvoud versterk word; dan sal julle baie vinnig en baie 
maklik ontdek in watter mate ook elke son in staat is om deur 
haar vulkane 'n eie lig te ontwikkel. Die eie lig van `n son sou 
egter tog veels te gering wees om vêrafstaande planete volkome 
te verlig en te verhit. Desondanks dien die eie lig van die son en 
veral dat die oppervlak van die sonnelug voortdurend in 'n uiters 
gereinigde toestand en, soos wat julle gewoond is om te sê, blink 
soos 'n spieël gehou word, om daardeur steeds volkome in staat 
te wees om die lig van die hoofsentraalson en derhalwe ook van 
alle sonne wat deur hierdie son verlig is, op te neem. 
14. Hiermee het ons dan ook hierdie hoofprobleem oorwin en die 
voorafgestelde vrae beantwoord. Daarom kan ons nou, soos 
gesê, heel rustig op ons son gaan rondwandel en met verbasing 
haar wonderbaarlike heerlikhede aanskou. 
15. Wees egter daarop voorbereid, want werklik, dit is absoluut 
geen kinderspeletjies nie. Alles wat julle op hierdie volmaakte 
planeet te siene sal kry, sal uitnemend in grootsheid, verhewen-
heid en diep erns wees! Vandag egter nie meer nie, maar die 
volgende keer meer hieroor! 
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HOOFSTUK 8 
Oorsaak en wese van die sonvlekke 

Julle sal al wel dikwels waargeneem het dat die son, meestal op 
haar ewenaar, soms een of meerdere, deels groot, deels kleiner 
vlekke vertoon, waaromheen ’n mens met die gewapende oog 'n 
walvormige rand kan sien, waaragter sy dan na alle kante toe 
golwe van lig versprei, wat deur sommige sterrekundiges 'fakkels' 
genoem word. Onder vele wêreldse geleerdes is die vraag al heel 
dikwels geopper, naamlik wat hierdie vlekke tog kan wees. 
Hierdie vraag het ook al net soveel hipotetiese antwoorde gekry, 
maar nog nooit was daar 'n volkome waarheidsgetroue antwoord 
daarby nie. 
2. Julle sal egter hierdie keer 'n volledige waarheidsgetroue 
antwoord kry. Maar hoe sal ons dit aanlê, sodat julle juis oor 
hierdie verskynsel 'n goeie antwoord kan kry? Julle sê weliswaar 
by julleself: Op die maklikste manier, want Ek hoef julle immers 
maar te vertel hoe dit is, en julle sal My volkome glo. Dit is wel 
waar, maar wat Ek hier sê, sal tog ook eendag onder die 
wêreldse geleerdes se oë moet kom. Sou hulle ook sondermeer 
glo wat Ek aan julle met betrekking tot hierdie onderwerp wil sê? 
O nee, hierdie manne het geen geloof nie. Hulle glo nie eens 
onvoorwaardelik, of vanuit hul hart dat dit Ek is wat dit sê, of dat 
daar eintlik wel 'n God bestaan soos wat hierdie openbaring aan 
hom toon nie, maar hoogstens soos wat hul baie wyse verstand 
hom bedink. Daarom sal hulle dus ook, soos gesê, 'n op sigself 
staande storie nie glo nie, maar sal dit alles verduidelik as 'n 
produk van digterlike fantasie. 
3. Daarom moet ons dit dus ook heel anders aanspreek en vir 
hierdie jakkalse 'n heel besondere strik opstel, wat uiteindelik nie 
net 'n voet van so jakkals sal vasklem nie, maar dadelik die hele 
liggaam van so skrander wese gryp. Maar hoe sal ons daarmee 
begin? Nog 'n bietjie geduld en dit sal dadelik gebeur! 
4. As julle 'n bal presies deur die middelpunt sou boor en hierdie 
bal dan op 'n as steek, dit dan in water dompel, in die water aan 
die draai bring en daarna al draaiend uit die water lig, wat dink 
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julle dan, watter deel van die oppervlak van hierdie bal sal die 
meeste waterdruppels van hom afswaai? Julle sal My antwoord: 
Op daardie deel van die oppervlak, wat die vêrste van die as af 
staan en deur die rotasie rondom die as dus ook die grootste 
werpkrag* ontwikkel. 
*middelpuntvliedende 	krag 	

5. Neem nou weer 'n glasbal, wat aan beide kante 'n opening het, 
sodat 'n mens deur die hele glasbal eweneens 'n as kan insteek. 
Bring dit in 'n horisontale posisie, plaas 'n bietjie water in die bal 
en draai dit dan. Waar sal die water by die draai heengaan? 
Beslis weer daarheen, waar dit die vêrste van die as verwyder is. 
6. Aan hierdie twee voorbeelde het ons genoeg om ons saak so 
aanskoulik moontlik te maak. Die son is eweneens 'n bal, soos 
julle weet, en wel 'n bal wat 'n deursnit het van ongeveer twee 
maal honderdduisend myl. Hierdie bal draai in ongeveer nege-en-
twintig dae om haar eie as. Dink net hoe vinnig die beweging van 
die son by die ewenaar moet wees, wanneer 'n punt daar in die 
voorheen genoemde tyd van 29 dae 'n reis van meer as 600,000 
Duitse myl moet aflê; 'n afstand wat ongeveer sewe maal die 
afstand van die maan tot die aarde is, en waarvoor 'n vinnige 
ruiter, as hy dag en nag sou deurry, meer as sewentig jaar 
daarvoor nodig sou hê. 
7. Vergelyk nou daarmee die snelheid waarmee 'n punt op die 
ewenaar van die son beweeg, en dan sal julle julleself baie 
verwonder wanneer julle sien hoeveel Duitse myl dit in één 
minuut aflê. Maar as julle nou die groot bewegingsnelheid sien, 
moet julle ook vanselfsprekend duidelik die groot 
middelpuntvliedende krag sien, wat juis daar by die ewenaar sal 
optree. 
8. Dit gesien, vestig Ek julle aandag nogeens op die tweede 
glasbal en hoe die water daarin by die ronddraai teen die 
ewenaar aandring. Wat sal daar dus ook vanuit die inwendige 
van die son na die ewenaar toe moet plaasvind? Sal die meer 
vlugtige dele dan nie ook onder die ewenaar saamdring en daar, 
as gevolg van die groot middelpuntvliedende krag, die strewe hê 
om deur die boonste kors van die son heen te wil breek en 
homself dan met ongelooflike heftige slingerkrag en snelheid, 
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weg van die son, tot in die oneindige, te wil verwyder nie? 
9. Julle het egter eers in die vorige mededeling gehoor wat 
materie is (van welke aard dit ook mag wees), en wat die gevolg 
is wanneer dit te sterk in die noute gebring, uitgestamp, of 
geslaan word. Word die materie by so ’n enorme aandring teen 
die ewenaar nie ook op een of ander punt net so bomatig sterk in 
die noute gebring en onder druk geplaas as die beweging en 
derhalwe ook die middelpuntvliedende krag van die son wat by 
die ewenaar bomatig kragtig en vinnig is nie? 
10. Kyk, nou is die strik reeds opgestel; verder is daar nog maar 
net 'n jakkals nodig en dan kan julle seker daarvan wees dat hy 
hierdie strik nie sal ontkom nie. 
11. Direk aan die begin het julle gehoor dat die sonbodem nie so 
hard en stug is soos byvoorbeeld die van julle aarde nie, maar 
oral as’t ware elasties is, veral na die ewenaar toe. Maar gestel 
nou net dat die bodem daar ewe stug en derhalwe maklik 
breekbaar sou wees; wat sou dan wel daar gebeur, as gevolg van 
die buitengewone groot middelpuntvliedende krag, veral by die 
ewenaar van die son? Niks anders nie as dat daardeur die een 
berg na die ander en die een stuk land na die ander met die 
grootste heftigheid van die oppervlak van die son die oneindige 
ruimte ingeslinger sou word. Maar omdat die sonbodem so taai 
is, is dit nie moontlik nie, ook al sou die beweging nog net so 
vinnig wees as nou. 
12. Wat kan daar desondanks tog nog gebeur, wanneer daar, as 
gevolg van die groot middelpuntvliedende krag deur die drang 
van binne uit op voornoemde manier hier en daar geweldige 
verdigtings en dus in 'n sekere sin verhardings onder die opper-
vlak van die son, in die buurt van die ewenaar, gevorm het, wat ’n 
mens in ’n sekere sin as 'n siekte van die son kan beskou. Want 
let wel, ook hemelliggame kan in ’n fisiese opsig siek word  
waardeur daar niks anders plaasvind as dat sulke verharde knolle 
uiteindelik, deur hul groot aandrang na buite en die daardeur 
teweeggebringde ontsteking, op een of ander punt die weliswaar 
taai aardbodem van die son in stukke skeur en homself daarna 
met die grootste heftigheid nagenoeg eindeloos vêr van die 
oppervlak van die son verwyder, of ten minste so vêr as wat die 
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planete wat aan julle bekend is, vanaf die son verwyder is. 
13. Kyk, dit is nou die oorsaak van die daaropvolgende swart 
vlekke van die son. Want by die geweldige deurbreek word nie 
net die kors van die sonplaneet nie, maar ook die ligomhulsel 
sodanig uitmekaar geskeur, dat dit aanvanklik nie in staat is om 
op so 'n plek die ingeslote lig van die ander sonne te weerkaats 
en ook nie die eie lig van die son te laat uitstroom nie. Die eie lig 
ontwikkel homself voortdurend op die elastiese sonbodem, as dit 
ten minste nie op die manier wat nou aan julle bekend is, 
verskeur is en sodoende vir die ontwikkeling van die eie lig 
ondeugdelik gemaak is nie. 
14. Ons het al voorheen vermeld dat hierdie swart sonvlekke 
hulself aan die gewapende oog met 'n ietwat minder donker wal 
rondom vertoon. Wat is hierdie wal eintlik? 
15. Hierdie wal is niks anders nie as die elastiese sonbodem wat 
op daardie tydstip opgestu het, wat deur die uitbars van so ’n 
verharding uitmekaar geskeur het en daarna aan alle kante 
opgewerp is as 'n tregtervormige muur, wat bo smaller is as 
onderaan. As julle vir die ontstaan van so wal rondom die swart 
vlek nog 'n duideliker voorbeeld wil hê, maak dan van taai grond, 
wat nog die regte sagtheid het, 'n halwe bal wat van binne hol is, 
stoot dan van binne na buite 'n gat met 'n stomp stok in, dan sal 
julle dadelik aan die buitekant die wal sien wat deur hierdie stoot 
opgewerp is. Die wal sal slegs meer geskeur wees, omdat sulke 
klei in sy dele tog minder soortgelyke samehang besit as die 
bodem van die son. 
16. Dat hierdie wal ten opsigte van die eintlike swart middelpunt 
tog nog swak verlig blyk te wees, het as rede dat die aldus 
verskeurde dele, ook al is daar geen blink atmosferiese lug 
daarbo nie, tog nog deur hul heftige vibrasies voldoende eie lig 
ontwikkel wat ooreenkom met die oorspronklike eie lig van die 
son. Daaraan kan julle ook sien hoe sterk die son met haar eie 
lig, sonder die hulp van die algemene lig, sou straal. 
17. Verder het ons nog gehoor dat daar bo sulke walle bepaalde 
golwe sonlig of fakkels vorm. Dit ontstaan deur die golwing van 
die blink atmosferiese lug van die son, wat teweeggebring word 
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deur so ’n deurbraak. Want die een golf weerspieël homself 
daardeur in die naburige golf, waardeur die glans dan versterk 
word, terwyl die golfdaling homself vanselfsprekend as swakker 
stralend moet vertoon. 
18. Kyk, tot nou toe het ons alles nie net duidelik nie, maar selfs 
heel voor die hand liggend uiteengesit. Maar Ek sien by voorbaat 
al enkele geleerde jakkalse, wat weer ewe diep gaan nadink en 
met 'n baie geleerde gesig die vraag stel: "Wel nou, hierdie saak 
klink heel aanneemlik, en vir die hipotese kan veel gesê word, 
maar dit lyk of die skrywer tot nou toe tog vergeet het dat sulke 
sonvlekke weer verdwyn en dat daarby ook hul vorm geleidelik 
sterk verander. Hoe sal die skrywer met sy opgewerpte wal hom 
nou daaruit red? Ook het mense met behulp van sterk optiese 
instrumente herhaaldelik ongelooflike vinnige bewegings op 
hierdie wal waargeneem. Dit feit sou wel die 'as 'n muur opgerigte 
wal' van ons skrywer baie nadelig kan beïnvloed of dit ten slotte 
heeltemal in die niet doen! 
19. O nee, My beste jakkalse. Dit is juis koring op ons meule. 
Want laat hulle net so goed daaroor dink, dat ons al direk vanaf 
die begin, en wel om die beste en goed gefundeerde rede, oor 'n 
elastiese aardbodem van die son gespreek het. Dit sal na die 
deurbraak beslis nie voortdurend muurvas bly bestaan soos die 
krater van 'n vulkaan op aarde nie, maar dit sal, as gevolg van die 
elastiese eienskap, weer langsamerhand saamtrek, waarna die 
wond, wat deur so deurbraak ontstaan het, weer presies so sal 
genees soos byvoorbeeld die wond wat deur 'n sweer op julle 
liggaam ontstaan, na die verettering daarvan weer kleiner word 
en uiteindelik so volkome genees, dat daar na enige tyd absoluut 
nie meer te sien is uit watter deel van die liggaam die etterende 
sweer deurgebreek het nie. 
20. Aangesien hierdie wal nie muurvas is nie, maar elasties, 
verklaar juis die vinnige en uitgebreide bewegings en verander-
inge van so ’n wal ook die geleidelike verdwyn daarvan baie 
maklik. 
21. Wel, is daar geen teenkanting meer nie? Kyk, daar loer nog 'n 
jakkals op die agtergrond. Hy het met sy wiskundige instrumente 
verskillende sulke vlekke gemeet en ontdek dat sommige so 
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groot is dat dertig aardes langs mekaar in die swart ruimte 
daarvan met gemak 'n plek sal kan vind. 
22. Wat wil hy eintlik daarmee sê? Hy wil net daarmee sê: Indien 
so vlek op die vorige beskrewe manier sal ontstaan, sou 'n mens, 
wanneer so 'n vlek op die rand van die son wat vanaf die aarde 
sigbaar is, eerstens die aldus opgerigte wal veel hoër moet 
waarneem as wat gewoonlik die geval is, want van so ’n 
verhoging kan jy glad niks bespeur nie. 
23. Tweedens kan die volgende baie belangrike vraag geopper 
word: Wanneer die son tydens sulke geleenthede sulke 
inwendige massas van haarself af slinger, waar beland dit? En 
gaan sulke geweldige verliese nie ten koste van die volume van 
die son nie? Want ’n mens kan immers by die grootste sonvlekke 
wel aanneem, dat son na buite geslingerde massa, volgens die 
inhoud gereken en in ronde getalle uitgedruk, op sy minste, 
duisend planete soos die aarde, groot is. As ons nou aanneem 
dat die hele son, wat die volume aanbetref, 'n miljoen keer groter 
inhoud het as die aarde, dan moet ’n duisend van sulke groot, 
agtermekaar optredende vlekke die son vanselfsprekend volkome 
uitput! 
24. Kyk, hierdie jakkals het skerp tande en nog skerper 
wiskundige oë! Maar ook hy sal in die val bly vassteek, want so 
goed as wat sulke jakkalse kan reken, kan Ek dit ook doen en wel 
met nog veel meer kennis van sake. Ek sal weliswaar op die baie 
kritiese vraag van hierdie jakkals met skerp tande en oë nie direk 
'n verklarende antwoord gee nie, maar Ek wil hom by hierdie 
geleentheid slegs enkele vrae ter beantwoording voorlê; as hy dit 
vir My beantwoord, sal hy ook vanself die antwoord op sy vraag 
kry. 
25. Hoeveel kere is byvoorbeeld die volume van dit wat 'n 
eikeboom in die verloop van 'n jaar laat val, in die eikeboom self 
aanwesig, en daarby nog met die verloop van so tweehonderd 
jaar? Maar as hy die eik elke jaar opmeet, sal hy sekerlik ontdek 
dat die boom daardeur nie kleiner en dunner, maar steeds dikker, 
groter en hoër geword het. Hoe is dit moontlik? Die antwoord lui: 
Deur die konstante aanvulling vanuit alle voedingsbronne vir die 
boom. En dan sê Ek: Steek dieselfde speurneus in die son, dan 
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sal jy ook daar ontdek dat die verlorene homself baie goed laat 
vervang. Nou het ons dus ook hierdie teenwerping tersyde gestel! 
26. Wat egter nog by groot sonvlekke die geringe stygings van 
die geopperde wal aanbetref, moet diegene wat hierdie 
teenwerpinge maak, net probeer om met die blote oog, op tien 
myl afstand, 'n grashalm waar te neem, wat tog by verre na nie so 
moeilik is as om met 'n gewapende oog op 'n afstand van byna 
23 miljoen myl ’n verhoging te ontdek, wat in die uiterste geval 
skaars 'n tienduisendste deel van die deursnit van die son 
uitsteek bo die ligtende omhulsel van die son. 
27. Laat diegene wat die teenwerpinge maak, dit goed in ag 
neem; dan sal dit ook vir hom duidelik word dat dit baie goed so 
kan wees soos wat dit hier verduidelik is, ook al neem hy met sy 
geslypte glas geen Babiloniese torings bo die rand van die son 
waar nie. Verder word die dele van die wal wat by so 'n deurbraak 
moontlik bo die ligtende omhulsel van die son uitsteek, deur die 
uiterste intensiteit van die strale van juis hierdie ligomhulsel, 
vinniger as die weerlig ontlaai en in sekere sin saamgesmelt. En 
dit is die vernaamste rede dat so ’n ontbrekende, omhoog-
stekende rand glad nooit deur die kritikus waargeneem kan word 
nie. 
28. Hiermee is ons ook heeltemal klaar met die vlekke. Binnekort 
sal ons saam met die inwoners van die son 'n plek waar so 
deurbraak plaasvind, self sien. Hiermee is dit genoeg vir vandag. 
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HOOFSTUK 9 
Die menserasse van die son en hul 
woongebiede. Die sonnegordels. 

1. Aan die slot van die vorige mededeling is gesê dat ons saam 
met die sonbewoners so ’n deurbraak wil bekyk, vanaf die eerste 
ontstaan tot by, soos vanselfsprekend, die volle afloop daarvan. 
Dit sal ons dan ook nou doen. 
2. Voordat ons dit egter op 'n manier wat vir ons nuttig is, kan 
doen, moet ons eers tog ietwat nader kennismaak met die 
inwoners van die buitenste son. 
3. Hoe lyk hulle, en in watter omstandighede lewe hulle 
onderling? Is hulle eintlik meer geestelike of meer materiële 
mense? En bestaan daar slegs één soort mense, of bestaan daar 
verskeie soorte op hierdie groot planeet? 
4. Reg aan die begin is reeds vermeld dat alles op die sonlig-
gaam in die mees volmaakte sin van die woord en betekenis 
voorkom, wat op alle ander planete slegs as ’n kiem, veel 
onvolmaakter, meer misvorm en ook meer verhard voorkom. 
5. Dit is ook die geval met die mense. Derhalwe kan julle op die 
sonplaneet nie net alle mense-soorte van hierdie aarde, maar ook 
die van alle ander planete en hul mane in die volmaakste sin 
aantref, veral wat die vorm aanbetref. Natuurlik is ook die mens, 
net soos al die ander, tot die hoogste volmaaktheid van vorm 
ontwikkel, en wel soseer, dat julle op die hele aardoppervlak 
nêrens so ’n mooie en volmaakte mensevorm as op die son-
planeet sal aantref nie. Ja, julle kan regtig glo dat 'n man of 'n 
vrou op die son liggaamlik so buitengewoon mooi is, dat julle die 
skoonheid geen drie sekondes lank sou kan aanskou, sonder om 
julle lewe te verloor nie. Want afgesien van die buitengewoon 
groot oorvloed aan prag wat die vorm aanbetref, is die 
liggaamlike uitstraling van die sonmense op sigself al so sterk, 
dat as daar op 'n berg, minstens tien myl van julle vandaan, een 
of ander sonmens sou staan, julle deur sy louter ligglans, nie in 
staat sou wees om na hom te kyk nie. Digterby sal sy glans julle 
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feitlik oombliklik tot as verbrand. Die vrou is ook op die son nog 
veel ronder en sagter as die man, maar die uitstraling van haar 
liggaam is minder sterk as die van die man. 
6. Nou kan julle dalk vra: "Ja, as dit so is, hoe kan hierdie son-
mense dan eintlik in hierdie vorm bestaan, sonder om ineens 
deur hul eie lig opgelos te word, want hulle sal tog ook beslis 'n 
min of meer materiële liggaam hê? "Daarvoor is wel deur My 
gesorg. Op aarde bestaan daar weliswaar geen materie wat 
bestand is teen die sterk sonlig nie, maar die materie van die son 
staan al weer op ander wette as die van 'n onvolmaakte planeet. 
So bestaan ook die materie van die liggaam van 'n sonmens uit 'n 
heel ander stof as die materie van julle liggaam en daarom is dit 
selfs teen die aller intensiefste strale bestand, aangesien dit in 'n 
sekere sin meer geestelik is en dus ook onvergelyklik veel 
eenvoudiger as die van julle. Onder sulke omstandighede kan die 
sonmense dus baie goed bestaan, hulleself oor hul lewe verheug 
en dit vir die nuttigste doeleindes aanwend. 
7. Die mooiste van alle mense van die son is egter die blanke; 
hoewel ook mense met alle ander kleure bepaald nie as lelik 
aangemerk kan word nie. 
8. Die grootte van die sonmense is eweneens baie verskillend. 
Op die ewenaar, of beter gesê, in die omgewing van die ewenaar, 
woon die kleinste mense van die son. Hulle is nie veel groter as 'n 
baie groot man by julle op aarde nie. Hierdie mense is almal feitlik 
wit van kleur en is dus die mooiste op die hele sonplaneet. 
Rondom die pole van die son woon egter haar grootste mense, 
byna donkerrooi van kleur, maar eweneens helder glansend. 
Indien so `n mens op aarde sou staan en homself op die vlak van 
seespieël sou bevind, sou dit glad nie vir hom moeilik wees om, 
sonder om sy hand na bo uit te strek, die top van die Himalaya-
gebergte tussen duim en wysvinger te gryp en na die suidpool 
van die aarde te slinger nie. Van hierdie grootste mensesoort 
neem die grootte steeds af tot by die van diegene wat by die 
ewenaar woon. 
9. Nou sal julle vra: Wat doen sulke enorme reuse dan wel met 
die kleiner mense, wanneer hulle hul eventueel tydens 'n reis 
teëkom? Hierdie vraag is volkome oorbodig, want op die 
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sonplaneet is elke mensesoort deur die natuurlike planetêre 
omstandighede van die son op haar eie plek aangewys, en hy 
kan dit ewemin verlaat as julle die aarde, ook al sou julle hoe 
graag 'n reis na die maan wou maak. 
10. Nou sal julle wel weer vra: Hoe moet ons dit verstaan? 'n Reis 
na die maan is weliswaar onmoontlik, omdat sy as ’n deel wat 
van die aarde geskei is, te vêr van haar verwyder is. Maar die son 
is 'n samehangende liggaam, wat oral een en dieselfde oppervlak 
het; waarom sou 'n verre reis dan vir die een of ander mensesoort 
onmoontlik wees? 
11. Wees maar 'n bietjie geduldig. Ons sal die onmoontlikhede 
dadelik van naderby ondersoek. Luister dus! Ten eerste het die 
bodem van die sonliggaam beide van die een as van die ander 
pool na die ewenaar toe ’n baie ongelyke digtheid, en wel so, dat 
die bodem van die son om die pole byna net so stewig is as die 
bodem van julle aarde; maar dit is nie so stug en breekbaar nie. 
Hierdie bodem is baie geskik vir die voorafgenoemde reuse. As 
die bodem sagter begin te word, is hy nie meer geskik om die 
gewig van so reus te dra nie. Sou hy daar 'n reis wou voortsit, sou 
hy weldra begin te wankel, en by nog verdere voortsetting van die 
reis, met elke tree tot oor sy middel in die elastiese, sagte bodem 
insink, amper soos wanneer julle op 'n baie groot kussing, wat 
ongeveer drie vadem dik sou wees, 'n wandeling sou wou maak. 
Hoe sou dit gaan met julle wandeling oor so met dons gevulde 
kussing? Sou julle nie reeds by die eerste stap daarin wegsak 
nie, waarna dan alle verdere moeite om daaroor te loop, vergeefs 
sou wees, ook al sou die afstand minder wees as hoogstens 
honderd vadem? As julle egter 'n muis op so 'n kussing sou sit, 
dan sal hy baie goed oor die kussing kan loop en 'n vlieg nog 
makliker. Kyk, dit is vir sulke wandelinge al 'n belemmering, met 
die gevolg dat elke mensesoort blywend op haar eie omgewing 
aangewese is. 
12. ’n Tweede belemmering is die voeding vir die verskillende 
kategorieë mense, want soos wat die bodem is, so word die 
produkte ook voortgebring, hetsy ook deur die wil van die mens. 
Hoe moet dit verstaan word? Byna net soos by julle op aarde, net 
in ’n baie volmaakter sin, want ook die sonbodem gehoorsaam 
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nie oral op dieselfde wyse aan die wil van die mense nie, net 
soos die bodem op aarde ook nie op dieselfde wyse aan die 
werksaamheid van die mense gehoorsaam is nie. Al sou iemand 
ook op sy kop gaan staan, sal hy geen pynappels op Spitsbergen 
produseer nie, terwyl in die teenoorgestelde geval, die mees 
ervare tuinier geen ysmos of die sogenaamde rendiermos in die 
omgewing van die ewenaar tot stand sal kan bring nie. 
13. Op aarde rig die vrugbaarheid van die aardbodem haarself 
volgens die klimatologiese- en warmte omstandighede. Dit is 
natuurlik nie die geval op die sonplaneet nie, hoewel dit ook daar 
by die pole ietwat koeler is as by die ewenaar. Daarom rig die 
vrugbaarheid van die bodem haarself slegs volgens die toe- of 
afnemende sagtheid daarvan. Natuurlik kan 'n mens van vaster 
bodem ook wel op 'n sagter bodem iets tevoorskyn roep, of 
liewer, hy sou dit kon doen. Slegs sal dit wat hy tevoorskyn 
geroep het, wel ongeveer die vorm van sy wil hê, maar dit sal 
egter veel kleiner, swakker en sagter wees, waardeur dit dan 
ewemin sal voldoen aan die behoefte van die maag van die een 
wat dit tevoorskyn geroep het, as wanneer julle byvoorbeeld op 'n 
alp die maag met skraps steenmos sou moet versadig, waar 
beslis niemand vet van sou word nie. Indien daar dus dalk 'n 
mens vanuit 'n poolstreek van die son homself deur eventuele 
moontlike kunsgrepe na die ewenaar sou verplaas, dan sou hy 
daar sonder genade of pardon moet verhonger. 
14. ’n Derde hindernis word gevorm deur die verskillende groot 
watersirkels, wat van pool tot ewenaar sewe keer 'n versekerde 
skeiding in die vaster aardbodem aanbring. So ’n watersirkel het 
altyd 'n breedte van verskeie duisende myle en het in die middel 
dikwels 'n diepte van tien tot twintig myl. 
15. Die water van die son is baie ligter as op die planete; daarom 
is dit nie geskik vir skeepvaart nie en jy kan gladnie daarin swem 
nie. Dit is dus 'n onoorkomelike, vir die sonmense onoorwinbare 
hindernis; daarom bly hulle ook heel rustig op hul plek en weet 
nie of daar verby so watersirkel miskien nog land tevoorskyn sal 
kom nie. Hulle is eerder van mening dat hul wêreld by die begin 
van so watersirkel eindig, en dat die water tot in alle ewighede 
uitstrek. 
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16. ’n Vierde hindernis, wat ons nog nouliks hoef te vermeld, 
word gevorm deur die baie vulkane en ander hoë berge langs die 
oewers van so watersirkel. Die vulkane raas en woed meestal 
onophoudelik en hier en daar selfs so geweldig, dat julle op aarde 
vir julleself absoluut geen voorstelling daarvan kan maak nie. 
Want daar is sommige kraters wat groter is as julle hele Europa 
en elke oomblik skiet daar onder die heftigste geraas en gekraak 
triljoene van die hewigste bliksems uit. Van sulke geweldige 
natuurtaferele is die sonbewoners egter absoluut geen groot 
liefhebbers nie. By hulle is dit dus ook daadwerklik, soos wat julle 
sou sê: 'Bly flink uit die buurt, dan bly jy buite skoot. "Hierdie 
vulkane vorm vir die mense wat in die binneland woon 'n 
hindernis tot ’n poging om 'n reis rondom die wêreld te maak, en 
daarom bly hulle, soos gesê, altyd lekker by die huis. 
17. Daar bestaan weliswaar nog enkele struikelblokke, maar die 
reeds genoemde is voldoende om julle te laat sien hoe die 
verskillende soorte mense op die sonplaneet en wat ook in 
grootte verskil, heel rustig op een en dieselfde hemelliggaam kan 
lewe. Hiermee het ons nou vooraf heel oppervlakkig gepraat oor 
die plaaslike omstandighede van die mense, asook die mense 
self beskou en ons kan onsself dus weer na ons mooiste mense 
van die son begewe, wat daar by die ewenaar woon, en saam 
met hulle die natuurtafereel van die son bekyk, wat ons direk aan 
die begin van hierdie mededeling van vandag bespreek het. 
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HOOFSTUK 10 
Die middelgordel van die son, die landskap 

en die inwoners. Uitbarsting van 
sonswellings 

1. Die bewoonbare strook, oftewel die gordel van die son aan 
weerskante van die ewenaar het elk gemiddeld 'n bewoonbare 
breedte van iets meer as 20 000 myl. Hierdie gordel is tewens 
ook die digsbevolkte gedeelte van die hele son en kan deur 
enigiemand op enige plek bewandel en bereis word. Die bodem 
van hierdie gordel is oral so sag soos 'n kussing; vandaar dat 
niemand, ook al val hy op die grond, homself ook maar die minste 
skade kan berokken nie. 
2. Ten suide en noorde van hierdie gordel is daar egter 'n 
reusagtige, aaneengeslote, grotendeels onklimbare hoogge-
bergte, wat hier en daar ook wel oor die gebied van die ewenaar 
as laer heuwels uitstrek, waar mens maklik op en daaroorheen 
kan klim. Maar aan die suidelike en noordelike grens van die 
ewenaar gordel is dit nie so nie; daar is die berge dikwels 
honderd tot tweehonderd Duitse myl hoog en vir die meeste so 
steil en tewens spieëlglad, sodat niemand in staat is om daar 
waar die hange begin, ook maar één voet te versit nie. 
3. Ook al het die bergwande hier en daar nog ietwat van ’n 
helling, dat hulle met groot moeite en inspanning geklim kan 
word, dan het die hoë berge van die son tog die eienskap dat 
hulle, namate hulle hoër oprys, ook steeds meer ondraaglik 
witglansend word. Die oorsaak hiervan is, dat namate die wande 
van sulke berge hoër raak, hulle deur die wenteling van die son 
ook blootgestel raak aan 'n des te sterker druk van die sonnelug 
en daardeur raak hulle hulsies, wat die geestelike insluit (en 
waaruit eintlik al hul materie gevorm is), eweneens in 'n des te 
hewiger reagerende trilling betrokke wat homself wil uitbrei, en 
soos julle reeds weet, is hierdie trilling ook die oorsaak van die 
steeds feller wordende eie straling. 
4. Om hierdie rede word dan ook selfs hierdie uiteindelik 
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beklimbare Himalaya's en Chimborazo’s* van die son met rus 
gelaat, en die sonbewoners het maar net genoeë met hierdie 
berge wanneer hulle dit op 'n afstand van, volgens julle 
berekening, honderd tot duisend myl in uitgestrekte kettings kan 
bekyk. Desondanks is hulle tog buitengewone groot liefhebbers 
van die heuwels en laer berge en daarop woon hulle dan ook 
gewoonlik, want op die groot, uitgestrekte vlaktes is hulle nooit 
veilig teen 'n uitbarsting, wat ons, soos gesê, tydens hierdie 
geleentheid saam met die inwoners van die son wil bekyk. 
5. Ook is daar hier en daar op die vlaktes groot mere, waarna die 
sonbewoners weliswaar baie graag kyk, maar nie te naby wil kom 
nie, omdat hierdie mere dikwels onverwags buite hul oewers tree, 
waar die inwoners nie vinnig genoeg van die aanstormende vloed 
sou kon ontkom nie. Want so `n meer bevat soms meer water as 
al die seë van die aarde saam. 
*Hoogste 	berg 	 in 	Suid‐Amerika. 	

6. Slegs daarom het die vele duisend miljoene mense wat slegs 
hierdie gordel bewoon, tog buitengewoon veel ruimte, want één 
enkele van sulke heuwelrûe op die son het met sy uitlopers 
dikwels 'n veel groter gebied as Asië, Afrika en Europa by julle 
bymekaar. Daarom hoef ’n mens ook absoluut geen sorge te 
maak oor ruimte vir die sonbewoners nie. Verder is ook hierdie 
sonheuwels absoluut nie met julle aardse heuwels te vergelyk 
nie, want ten spyte daarvan dat dit “heuwels" is, verhef hulle 
hulleself tog seker nog vyf tot tien myl bo die vlakte, wat die 
tienvoudige van die hoogte van julle allerhoogste berge op aarde 
bedra. Daarom is die uitsig vanaf so heuwel vir julle begrippe ook 
werklik onbeskryflik wonderlik, want die buitengewoon groot 
verskeidenheid in groepering van die grens gebergte, die grootse 
woongeboue van die mense wat op die heuwels woon, en die 
groot afwisseling aan veelsoortigheid van die plantegroei, die 
waterspieël wat tot in die wye omtrek blink, die talloos 
verskillende kleure van die dinge en veral die buitengewone 
majestueuse en pragtig aangelegde leertempel, maak die uitsig 
vanaf so ’n heuwel so buitengewoon pragtig en verhewe, dat dit 
werklik julle begripsvermoë te bowe sal gaan. 
7. Ons hoef daarnaas skaars nog die vele sagte, mooi land- en 
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lugdiere te noem nie, wat veral daar in ’n veelsoortige skoonheid 
teenwoordig is, waardeur julle ook ietwat meer deurdronge sal 
raak van die lewendigheid van hierdie sonlandskap. 
8. Kortom, ons het nou genoeg redes om 'n behaaglike plekkie op 
een van hierdie heuwels op te soek, en van daar saam met die 
sonbewoners vir julle ’n beslis buitengewoon geweldige natuur-
verskynsel van die son by te woon. Sodat julle egter hierdie 
merkwaardige tafereel des te lewendiger kan waarneem, sal ons 
onsself tydens hierdie geleentheid met ope ore onder die 
sonbewoners wees en luister na wat hulle tydens so 'n 
geleentheid met mekaar bespreek. 
9. Kyk daar, nie vêr van 'n groot tempel nie, waarvan die spits, 
verhewe dak op duisend groot, witglansende pilare rus, staan juis 
'n groep van ongeveer honderd mense van beide geslagte. Kyk 
hoe hulle oor die heuwel na die ander kant omlaag tuur en met 
hul vingers wys. Wat sou daar aan die gang wees? Wel, dit sal 
gou duidelik word. 
10. Kyk, ons bevind ons al te midde van hulle. 
11. Daar vêr weg, midde in 'n groot meer, begin 'n keëlvormige 
heuwel homself te verhef. Kyk hoe hy sienderoë groter word! 
Maar nou sal ons nie verder praat nie, maar slegs luister na wat 
die sonbewoners sê, en sien wat hulself, hoewel hulle met sulke 
verskynsels vertroud is, met hoogs verbaasde oë en bewende 
gemoed aanskou! 
12. Kyk, daar staan verskeie leraars wat die verskynsel 
gadeslaan. Die twee leiers konsulteer met mekaar. A sê: "Broer, 
wat dink jy van hierdie verskynsel? Hoe hoog dink jy dat hierdie 
swelling hierdie keer sal oprys, voordat dit tot uitbarsting kom? 
Kyk, dit groei baie heftig! ' 
13. B sê: "Broer, dit is nou nog nie te sê nie, want soos jy weet 
sal dit, as daar geen swellings daarby ontstaan nie, net 'n gewone 
uitbarsting te siene wees, wat spoedig sal gebeur. Maar kyk, ek 
ontdek juis nóg 'n groot aantal kleinere swellings, wat hulself bo 
die wateroppervlak verhef. En kyk net daar, agter die eerste kegel 
sien ek juis een van ’n nog veel groter omvang en wat met groot 
spoed bo die eerste oprys. Luister, broer, hierdie keer sal ons 
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hoër grond moet opsoek, want as dit so aanhou, sal die swelling, 
voordat dit tot uitbarsting kom, die water tot hier opstu.” 
14. A sê: "Ja, beste broer, mag hierdie keer wel reg wees, want 
hierdie swellings word baie vinnig groter en nog steeds kom daar 
weer verskeie bo die water uit, en ek sien nog steeds geen 
rooiwarm punt nie. Daarom, luister beste broers en susters, laat 
ons so gou as moontlik onttrek na die heuwel wat agter ons geleë 
is, waarop 'n groot leertempel gebou is. ' 
15. En kyk, nou verlaat almal haastig hierdie plek en snel die 
aansienlik hoër heuwel op. 
16. Daar het hulle die voornoemde tempel al bereik, en ons saam 
met hulle. Laat ons nou verder na hulle luister! 
17. A sê: "Broer, wat dink jy, sal dit wel veilig wees as ons die 
deurbraak hier afwag? Sal hy slegs na bo uitbars, of merk jy ook 
dat die eerste kegel na ons rigting oorhel? ' 
18. B sê: "Broer, jy het gelyk! Mag die grote God ons nou die 
regte ontsnaproete toon, anders is ons verlore, saam met alles 
wat hierdie plek versier. ' 
19. Kyk, na hierdie opmerking val almal bewend op die grond en 
smeek die grote God om erbarming en om verligting van hul 
leraars en leiers, sodat hulle hulle na 'n plek kan bring waar hulle 
die onheil veilig kan afwag. 
20. Kyk: A staan weer op, en ook B. En A sê: "Broer, dank, ewige 
dank aan die grote God, want kyk, daar bo, agter jou op die derde 
heuwel, by die klein tempel, wat uit slegs 77 pilare bestaan, staan 
al 'n beskermende engelgees uit die ligsfere. Laat ons daar dus 
vinnig daarheen gaan, want ons sal hom nouliks nog kan bereik, 
voordat die uitbarsting van hierdie hele groot swelling naby sal 
wees. Kyk maar hoe heftig al die kegels omhoog kom en hoe hul 
omvang steeds groter en groter word! Dat is al voortekens van 'n 
naderende allerverskriklikste uitbarsting!' 
21. Kyk, hulle staan almal op en gaan vinnig na die veilige plek 
wat die beskermgees vir hul aanwys. Kyk net hoe hulle hande 
hou met mekaar en die een die ander meetrek, sodat niemand 
sal agterbly of uitgeput raak nie! En kyk, hulle is naby aan die 
doel, en ons saam met hulle; nog net ’n entjie en ons is by die die 
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plek. 
22. 'Ons is daar', sê A, ‘ewige lof, prys en dank sy aan die groot, 
almagtige Beskermer, Wie ons hierdie keer gered het! En jy, ons 
opregte beskermgees, as dit die wil van die groot God is, bly dan 
gedurende die tyd van verskrikking by ons en help ons om die 
swakkes te troos. ' 
23. B sê: "Ja, vir nou en altyd geskied die enigste, almagtige wil 
van die grote God! ' 
24. Daar kom 'n derde by en sê: "Broers, kyk af na ons eerste 
staanplek, dit word reeds deur groot branders oorstroom en die 
dak van die tempel is skaars meer te siene! ' 
25. Een vierde kom daarby, wys met opgehefde hand na bo en 
sê: "Kyk, broers, ter wille van die almagtige God; die swelling, wat 
nou al bo die hoogste berge uitsteek, kry al gloeiende 
uitsteeksels, en daar kom nog duisende daarby! ' 
26. En A sê: "Wees kalm, broeders! Want ons is veilig. Die 
swelling gaan 'n ander kant op en rig homself weg van ons af en 
niks verwoestend sal ons bereik wanneer dit oopbars nie.' 
27. B sê: "Berei jou nou voor! Die hele kegel word al rooigloeiend 
en van die vurige vertakkings skiet miljoene en miljoene bliksems 
al weg. Hoe hoog sou die swelling nou al wees? Het dit al die 
gloeiende oppervlak van die ligtende lug bereik? ' 
28. Nou kom die beskermgees na hulle toe en sê dat hulle op die 
grond moet gaan lê en hul vingers in hul ore moet stop. Die 
swelling verhef homself al bo die oppervlak van die gloeiende lug 
en dus sal die deurbraak dadelik volg. 
29. En kyk, almal is doodstil en lê met diggestopte ore bewend op 
die grond. maar luister ook julle nou en kyk na die rooigloeiende 
opwellende kegel, wat 'n deursnit van verskeie duisende myle 
het. Kyk, daar breek hy nou deur! Daar volg 'n knal, wat die grond 
uit haar voeë ruk. Die berge skud geweldig en met hierdie skok 
skiet miljoene enorme bliksems vanaf elke top, wat elk vergesel 
word van 'n ongehoorde harde donderslag. 
30. Kyk, daar, hoe die wande geleidelik donkerder word en 
geweldig krampagtige stuiptrekkings kry! Maar kyk daar na 
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benede; enkele newe kegels het nog nie gebars nie. Meer na 
regs, in ’n suidelike rigting is daar nog 'n kegel; wat op 'n laer punt 
sal bars. Let maar op, wanneer die kop daarvan knoestig word, 
witgloeiend en baie lewendig deur flitsende bliksems, dan sal hy 
oopbars. Wees maar net ’n bietjie geduldig, dan sal julle dadelik 
die geweldige skouspel te siene kry! Kyk, daar bars hy nou! 
31. Kyk net wat se massas daar vinniger as weerlig uit die wyd 
gapende kloof wegskiet! Wat is hierdie massas eintlik? Julle ken 
dit al; dit is nuwe vorms ten behoewe van nuwe hemelliggame, 
bestaande uit geeste wat hul vryheidsproef nie deurstaan het nie 
en wat gevolglik weer die weg terug moet gaan! 
32. Kyk, daar heel in die vêrte, hoe daar 'n groot aantal groter en 
kleiner ligbolle weer in die wyd uitgestrekte wateroppervlak 
terugval. Rig julle egter vanaf die son die blik omhoog die 
oneindige ruimte in, en kyk hoe ook die sigbare firmament deur 
talle, deur julle so genoemde vallende sterre in alle rigtings 
deurkruis word. En kyk verder hoe daar nog vanuit die krater, wat 
so wyd is dat hy vele planete sal kan bevat, enorme rook- en 
wolksuile opstyg, wat met groot spoed weggolf na vêr verwyderde 
planete-gebiede! 
33. En kyk hoe die groot krater homself steeds meer vernou en 
weer in die diepte wegsink. 
34. Kyk ook hoe ons geselskap hulleself weer begin oprig en My 
luid loof vir hul behoud en vir die gelukkige afloop van die 
uitbarsting van hierdie seldsame groot swelling. 
35. Wel, dus lyk ’n uitbarsting so. Die groter word en verdwyn 
daarvan neem egter op die natuurlike manier veel langer as wat 
hier vertel is, asook alle ander verskynsels wat hier genoem was. 
Noudat ons dit gesien het, sal ons vervolgens met die inwoners 
van die son nog ietwat uitgebreider praat en van naderby 
kennismaak met die mense van hierdie gordel. En dus is dit weer 
genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 11 
Die pendulum-tydmeter van die inwoners 

van die middelgordel. Die amp van 
tydwagter en oorblywende ampte 

1. Noudat ons onsself nog by geselskap bevind, sal ons onsself 
ook nog 'n geruime tyd by hulle ophou en luister en kyk na wat 
hulle alles nog sal doen en sê. 
2. Hulle bevind hulself nog steeds op die derde heuwel naby die 
klein tempel wat nie meer as 77 pilare het nie. En kyk, B gaan juis 
weer na A toe en vra aan hom die volgende: "Broer, wat is jou 
wyse gedagtes; hoe lank sal dit die grote God behaag het om Sy 
groot druk ontlaste swelling so oop te laat staan? 'A sê: "Broer, jy 
weet tog dat daar niks is wat ons moeiliker kan bepaal as die tyd 
nie. Hoe kan jy my so-iets vra? Maar gee my 'n tydmeter, dan sal 
ek dit vir jou kan sê. 'B sê weer:' Beste broer, kyk, daar waar ons 
tydmeter opgestel was, staan die water nou, daarom kan ek jou 
nou geen tydmeter verskaf nie. Maar jy kan my tog tenminste sê 
hoe vêr ek met 'n gemiddelde bewegingsnelheid kan loop, 
voordat die groot swelling weer sal terugsak na sy vorige posisie? 
'En A sê vervolgens: "Jy sou in die tyd wel sewe-en-vyftig miljoen 
treë kan gee, voordat die swelling weer volledig weggesink het in 
die diepte, homself weer gesluit het en uiteindelik selfs die 
litteken verdwyn het, sodat die grond van die groot meer weer 
volkome glad sal wees.' 
3. Nou sal julle miskien vra: Waarom bepaal die sonbewoners die 
tyd eintlik nie in jare, dae en ure nie? Die antwoord op hierdie 
vraag is tog duidelik, want op die son is dit nooit nag nie, maar 
onafgebroke dag. Daar is ook nie 'n maan, sodat die 
sonbewoners die tyd aan die hand van haar omloop kan bepaal 
nie. 
4. Bowendien is die sterre van die hemel vanaf hierdie gordel ook 
die slegste te sien, aangesien in hierdie gebied van die son die 
lug die onrustigste is, omdat dit deur die magtige draaiing van die 
son die meeste heen en weer gestu word. Deur hierdie 
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omstandigheid ontvlam die lug ook hier die meeste en word veral 
in die hoër sfere buitengewoon sterk stralend, en deur die 
nagenoeg konstante strale, kan ’n mens vanaf die eintlike 
sonliggaam nie so goed in die vrye skeppingsruimte inkyk as 
vanaf die plekke op die son waar die lug in veel mindere mate 
opgestu en onder druk geplaas word, wat veral in die poolstreke 
hier die geval is. 
5. Kyk, om die rede kos dit die sonbewoners van hierdie gordel 
nogal ietwat moeite om die tyd te bepaal, omdat hulle geen 
oggend, geen middag, geen aand en dus ook geen nag het nie. 
Maar wat doen hulle dan, om tog 'n tydrekening te hê? 
6. Hulle laat behoorlike hoë bome uit die grond groei, waarvoor 
hulle nie veel tyd, moeite en werk nodig sal hê nie. Die een of 
ander leraar vorm in sy gedagtes 'n beeld van so ’n boom wat 
opgerig moet word en as hy dit eenmaal volledig uitgewerk het, 
dan buig hy hom na die sonbodem, maak met 'n skerp instrument 
'n groef in die grond, steek die skerp instrument so diep as 
moontlik in die grond in, trek dit weer uit en stryk dan met sy 
vingers oor die groef en in die middel daarvan gemaakte gat en 
sê nadat hy dit gedoen het: ‘Laat die wil van die grote God 
geskied! "En weldra begin die genoemde boom uit die sonbodem 
op te skiet. As die boom na ’n kort tydjie, ooreenkomstig die wil 
van die een wat hom uitgebeeld het, heeltemal staan, dan word 
hy gebruik vir die doel waarvoor hy uit die bodem van die son 
geroep is. 
7. Omdat ons nou net oor 'n boom gepraat het, wat die tyd moet 
aandui, oftewel moet dien om die tyd te meet, moet ons tydens 
hierdie geleentheid ook kyk hoe so 'n boom vir die bespreekte 
doel gevorm en gebruik sal word. 
8. Julle het op aarde al 'n tuinspeletjie gesien, wat 'duiwe skiet' 
heet. Kyk, so lyk so 'n boom ook; daar is slegs geen takke afge-
kap nie en hy het geen ingeplaaste systokke nie, maar is 'n ronde 
boom, sowat vyf vadem in deursnee en ongeveer driehonderd 
vadem hoog, waaruit aan twee kante, in plaas van takke, 
systokke soos reusagtige groot beeshorings gegroei het. Boaan 
buig die boom oor 'n afstand van ongeveer vyf vadem oor sy 
basis en is as versiering, van 'n willekeurige kroon voorsien. Aan 
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hierdie boog word 'n lang tou gebind, en heeltemal onderaan, nie 
vêr vanaf die grond nie, word aan hierdie tou 'n koeëlronde, 
relatief swaar pendulum opgehang. Dan gryp iemand die 
pendulum en slinger dit so vêr weg as wat sy krag in één gooi 
toelaat. Daarna slinger hierdie pendulum ’n geruime tyd deur en 
aan die hand van die slinger van hierdie lang pendulum word die 
tyd deurgaans bepaal. 
9. In ongeveer 'n halwe minuut maak so pendulum één slinger-
beweging, en 'n sekere aantal van sulke slingerbewegings 
bymekaar getel lewer dan 'n sekere tydperk op, wat by hulle 
ongeveer so lank is as 'n uur by julle. Die hele slingertyd vanaf 
die gooi tot by volle stilstand is vir die sonbewoners ongeveer so 
lank as wat 'n dag by julle is. 
10. Maar wat gebeur wanneer so tydmeter ophou om te swaai? 
Dan staan die tydwagter al weer gereed en slinger weer die 
pendulum. Die besigheid word deur die sonbewoners as 'n 
buitengewoon aansienlike amp beskou, want die sonmense het 'n 
besondere hoë dunk van hom en beskou hom as die 
allerbelangrikste persoon in 'n gemeenskap. Hulle sê: "Indien hy 
nie voortdurend oor die pendulum sou gewaak het nie, sou 
niemand immers geweet het wanneer hy gebore was en hoe oud 
hy al is nie.' 
11. Daarom kom daar hier en daar ook omkopery van hierdie 
tydwagters voor, want die sonbewoners van hierdie gordel vind 
niks hinderliker as ouderdom nie. Daar is dit slegs baie maklik om 
weer jonk te word; ’n mens hoef slegs maar met so tydwagter af 
te spreek dat hy die pendulum 'n tydjie laat rus. So ’n rusperiode 
gooi onmiddellik alle vorige tydsberekeninge oorhoops en maak 
hulle terselfdertyd ook volkome ongeldig, waarna hulle weer 
opnuut begin te tel. 
12. Nou sal julle sê: Ja, maar hoe is dit dan met die slinger-
tydperk wat vóór die stilstand verstryk het? Daar word geen 
rekening daarmee gehou nie, omdat ’n mens die duur van die 
stilstand nie kan bepaal nie. Daarom word daar by 'n nuwe begin 
van ’n slinger-gemete tydsbestek, alle mense weer ewe oud. Dat 
kan ook heel maklik gebeur, omdat die veroudering daar absoluut 
nie natuurgebonde is nie, want iemand wat volgens julle 
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tydrekening enkele honderde jare oud sou wees, lyk dikwels nog 
ewe fris en lewenskragtig asof hy dalk in sy twintigste lewensjaar 
is volgens julle tydrekening. Daarom kan 'n mens homself dan 
ook daar, wat die tydsduur van die lewe betref, jonger maak. En 
so bepaal slegs die wysheid die onderskeid tussen jonk en oud. 
13. Daarom bestaan die voorliefde om voortdurend jonk te wil 
wees hoofsaaklik by die vroulike geslag, en by iemand van die 
manlike geslag slegs dan, wanneer hy homself met 'n vrou in die 
eg wil verbind. Wanneer dit egter gaan om die een of ander 
belangrike amp te bemagtig, dan word selfs die stilstande van die 
pendulum getel, sodat by sulke geleenthede menigeen dan so 'n 
hoë ouderdom beweer te hê, dat hy dan ook deur die werklik 
wyse leraars en verleners van die amp, hartlik uitgelag word. By 
sulke geleenthede word die ouderdom dan egter ook nie aan die 
hand van die aangetoonde slinger van die pendulum beoordeel 
nie, maar word deur die leraars aan die aansoeker in 'n spesiaal 
daarvoor bestemde tempel baie moeilike vrae ter beantwoording 
gegee; indien hy dit na volkome tevredenheid van die leraars kan 
beantwoord, dan word hy weldra deur hulle geskik verklaar vir die 
amp en word daar aan hom 'n syfer gegee wat sy leeftyd aangee. 
En al is so ampskandidaat ook in natuurlike opsig nie ouer as 
dertig nie, dan word sy ouderdom tog op grond van sy wysheid 
op sestig bepaal. 
14. Nou sal julle vra: Watter verskillende ampte is daar eintlik? Ek 
sê vir julle, op geen enkele planeet is daar so baie en soveel 
verskillende ampte as hier nie. Daar is hier weliswaar geen 
owerheidsfunksies en dergelike ander ampte soos by julle op 
aarde nie, maar daar bestaan wel 'n hele legioen ander, waarvan 
julle tot nou toe natuurlik geen voorstelling van kan maak nie. 
Laat ons daarom dadelik enkele van die belangrikste ampte 
bespreek. 
15. Die eerste en vernaamste ampte is die leer ampte, waartoe 
daar ook, veral in hierdie gordel, 'n feitlik eindelose groot aantal 
van die pragtigste leertempels op die heuwels bestaan, waarin 
die sonmense altyd oor alles moontlik onderrig word. 
16. ’n Tweede vername amp is die priesteramp; dit beteken dat 
hierdie priesters aller-ywerig die goddelike Wese en Sy bestel 
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moet bestudeer. Desondanks is die leraars van die eerste soort 
tog meer verhewe, want hulle is die werklike opperpriesters en 
daardeur ook die regente van die hele volk. 
17. ’n Ander amp hou in dat daardeur die wil van die mense gelei, 
georden en ontwikkel word ooreenkomstig die wil van God; en 
word hulle, soos julle graag sê, in teorie en praktyk getoon dat die 
mens met sy wil slegs dan met volle krag kan werk, as dit in 
volkome harmonie verkeer met die wil van die grote God. Daarom 
is dit ook die eerste plig van elke mens om hierdie allermagtigste 
en allerheiligste wil bowenal te ondersoek en te leer ken, want 
sonder hierdie wil is niemand in staat om ook maar een plant aan 
die bodem te ontlok nie. 
18. Dit word hulle ook in die praktyk getoon, deurdat `n leraar die 
een of ander leerling kies en hom opdra om, ooreenkomstig sy 
eie wil, 'n groef in die grond te maak, dan met sy vingers daaroor 
te stryk en dan sy idee daaruit te laat opkom; maar daar ontstaan 
geen vrug en geen plant nie. Daarop wys die leraar hul weer op 
die wil van die grote God, hy laat die in homself opneem, maak 
daarna 'n groef in die grond en stryk met sy vingers daaroorheen, 
om vervolgens, bewustelik van die wil van die grote God, die idee 
uit die grond te laat opkom. En baie spoedig ontdek die leerlinge 
die mag van die wil, as dit ten minste harmonieer met die wil van 
die Allerhoogste! 
19. Die leraars toon hul ook dat die mens weliswaar alles wat hy 
wil aan die aardbodem kan ontlok, maar dat hy dit nie as die ware 
vanuit eie krag moet wil doen nie, maar uitsluitlik deur die gebed 
en krag van die wil van die grote God. En ook dit word die 
leerlinge weer in praktyk getoon. 
20. Kyk, dit is 'n baie belangrike amp, want in hierdie amp word 
die son-landbou in die eintlike sin onderrig. 
21. ’n Ander amp hou in dat die orde aan die mense getoon moet 
word waarin hulle sekere werksaamhede moet verrig. Ook hierdie 
amp is weer van groot belang. want hier leer ken die sonmense 
geen ander orde as die van My nie. Ook hier word hulle weer 
deur onderrig en oefening getoon, hoe 'n aan hierdie orde 
teenoorgestelde wanorde 'n vernietigende invloed het op alles 
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wat die goddelike orde voortgebring het; en daar word hul gewys 
hoe so 'n gebrek aan orde die lewe in gevaar bring van alles wat 
daar op die baie uitgestrekte bodem leef en beweeg. 
22. Nog 'n ander amp is die bestuur van die verdeling van die 
songrond. Hoewel daar op die son in wese geen eiendomsreg 
bestaan nie, vind so verdeling tog plaas as gevolg van die orde. 
En daar word die mense aangedui waar hulle die een en ander 
aan die bodem mag ontlok en in welke orde dit moet gebeur, 
sodat bome, gras en plante nie deurmekaar groei nie, maar dat 
alles volgens 'n goeie en ondubbelsinnige ordening is. Kyk, ook 
dit is 'n baie goeie amp, as gevolg waarvan hierdie hele, 
buitengewoon groot songordel slegs lyk soos 'n buitengewone 
groot, onafgebroke tuin, geseënd met die pragtigste en mees 
uiteenlopende groepe bome, struike, plante en grasse, wat, soos 
reeds gesê, by elke afsonderlike sonbewoner, veral van hierdie 
gordel, totaal verskillend is, wat juis die bekoorlikheid en 
skoonheid van hierdie groot lande onbeskryflik vergroot. 
23. ’n Ander amp, wat al veelsydiger is, leer die mense hoe hulle 
die voortgebragte produkte van die bodem moet gebruik en leer 
hulle terselfdertyd die regte verhoudings van alle dinge. 
24. ’n Ander amp gaan oor die diereryk en verdeel dit in klasse, 
leer die nuttige gebruik daarvan en leer die mense om ook in te 
sien waarom hulle nie in staat is om ook diere met hul wil voort te 
bring nie. Weer ’n ander amp leer hoe ’n mens homself moet 
gedra by die verskillende lugstrominge en vurige winde vanaf die 
berge. Weer 'n ander amp leer die mense deur 'n soort 
skriftekens, wat ietwat soos julle syfers lyk, om die verskillende 
verhoudings van dinge neer te skryf, hulle aan die hand daarvan 
te herken en hulle ook aan ander mee te deel. Weer 'n ander amp 
gaan oor die boukunde en leer hoe die woonhuise, die 
verskillende ampswonings, die leertempels en ten slotte die 
godshuise gebou moet wees, en vorm daardeur ook 'n eie klas 
van mense wat hulself uitsluitlik met die boukunde besighou. En 
so is daar, soos gesê, nog 'n groot aantal ampte, waarvan ons by 
`n gunstige geleentheid nog enkeles sal leer ken. 
25. Nou kyk ons egter weereens terug na ons vroeë geselskap, 
en sien hoe hulle hulself al vanaf die derde heuwel na die tweede 
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begin te begewe, waar hulle 'n groot tempel vind. Die swelling het 
naamlik alweer sovêr teruggetrek, dat die water weer van die 
eerste heuwel, waar so ’n tydmeter was, verdwyn het. Daarom 
hardloop iemand vanuit die geselskap daarheen om weer die 
pendulum in beweging te sit, om nog meer noukeurig die verloop 
van die teruggang van die hele swelling te kan bepaal. 
26. Vir vandag sal ons ons sterk glansende geselskap egter nie 
langer meer gadeslaan nie; in plaas daarvan sal ons die verdere 
verloop van die dinge wel by die volgende mededeling inhaal. En 
dus is dit genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 12 
Die kwyn en verdwyn van die sonswelling 

1. Kyk, nou begewe B hom weer na A en sê vir hom: "Kyk net 
daar, broer, die pendulum kronkel al in wel gemete tydsintervalle. 
Ek dink dat ons na tienduisend slingeringe die rand van die 
swelling vanuit die hoogte af kan sien sink, want die voet daarvan 
het reeds oral vinnig insakkings en plooie gekry. En as dit so is, 
dan weet ons immers almal dat die rand van die swelling weldra 
sigbaar sal word. ' 
2. Nou sê A: 'Jy het gelyk; die voet van die swelling kry weliswaar 
'n groot aantal plooie en deurbuigings van bo na onder, maar ek 
kan nog geen breedte plooie ontdek wat tydens sulke geleent-
hede die lengtegroewe begin te kruis wanneer die swelling regtig 
vanuit die hoogte na benede begin te sak nie. Daarom dink ek dat 
ons die ligte rand nog nie so gou sal sien nie.' 
3. Dan sê B: 'Broeder, aangesien die rand volgens jou mening 
nog nie dadelik sigbaar sal wees nie, dink ek dat ons onsself 
intussen na die tempel moet begewe en kyk of die branders, wat 
byna teen die dak geslaan het, geen skade aangerig het nie. En 
as dit so sou wees, moet ons dadelik maatreëls tref om enige 
skade te herstel.' 
4. Kyk, die voorstel word aanvaar en in die groot tempel, wat 
volgens julle maatstawwe seker 'n myl lank en 'n kwartmyl breed 
is, word alle pilaargange, asook die hele inrigting verder vir 
beskadiging nagegaan. Maar kyk na die tevrede gesigte wat vir 
julle sal sê dat die waterstroom in die hele tempel, afgesien van 
enkele nat plekke, geen skade aangerig het nie. 
5. Hoe lank neem hierdie ondersoek eintlik? Volgens julle 
tydrekening sou dit ongeveer drie dae wees, maar op die son 
vind so ’n saak volgens die tydgevoel baie vinniger plaas, omdat 
dit daar, soos julle al weet, nooit nag nie, maar altyd dag is. 
6. Kyk, die geselskap gaan alweer die tempel uit, en een van 
hulle word na die pendelwagter gestuur om te verneem hoeveel 
nuwe slingeringe daar sedert die eerste verloop het. Ons sien dat 
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ons boodskapper juis daar is en ’n antwoord op sy vraag kry wat 
lui: 'Tien!' Elke slingering staan vir twintig pendelbewegings. Met 
die antwoord kom die boodskapper ook terug. 
7. Nou ontdek B ook 'n breedtegroef in die uitgestrekte swellings 
en maak A daarop attent. Ook die hele geselskap merk met 
blydskap dieselfde op, en die vroue skree: "Kyk, kyk, daar is 'n 
breedtegroef te sien!' 
8. Die swelling begin te sak. En A verduidelik nou die hele 
geselskap: 'Ja, daar is hy, die eerste, seënryke groef! Val daarom 
op julle knieë en prys die grote God daarvoor uit alle krag! Op 
hierdie plek sal nie so gou weer 'n swelling optree nie, want die 
eerste breedtegroef trek die swellinggroeisel met geweld saam en 
snoer dit stewig vas. "Kyk, nou val almal op hulle knieë en doen 
ernstig en met alle krag wat die eerste leraar hul aangeraai het. 
9. Slegs A en B bly regop en observeer die swelling en 
terselfdertyd die pendelbewegings van die tydmeter wat nie vêr 
van die tempel af staan nie. B ontdek so pas vol blydskap bo die 
eerste groef 'n tweede en wys A daarop, met die woorde: "Broer, 
wat dink jy, is dit nie 'n tweede groef nie?'- En A sê: "Ja, broer, dit 
het jy baie goed waargeneem; dit is 'n aansienlike groef. Maar 
kyk, onder die eerste vorm daar weer een en kyk, nog verder bo 
die tweede wat jy ontdek het, nog een! Geloof en geprys sy die 
almagtige, grote God! Die groot swelling sak vinnig inmekaar. 
Weliswaar sien ek nog steeds geen rand nie, maar ek dink dat dit 
weldra sigbaar sal word.' 
10. En B sê: "Broer, kyk na bo; as my oë my nie bedrieg nie, sien 
ek reeds die geweldige flitse van die bliksems, wat, soos jy weet, 
gewoonlik die voorbode van die rand is! '- En A sê: "Ja, 
waaragtig, jy het gelyk! Ek sien nie net wat jy sien nie, maar ek 
hoor ook al 'n vêr verwyderde, dowwe, ononderbroke gedreun 
van die donder van die rand. "Nou versoek hy die geselskap om 
weer op te staan en omhoog te kyk om te sien hoe die verlossing 
al met baie geweld nader begin te kom. 
11. Onder groot gejuig staan die geselskap op en kyk met 
gevoude hande omhoog. en nader en nader skiet die bliksems na 
benede, en hewiger en hewiger word die gedonder. Stilswyend 
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slaan die hele geselskap nou 'n tyd lank die triljoene bliksems 
gade, wat onophoudelik van die nog altyd verskeie duisende myl 
breë swelling groei en na alle rigtings wegskiet. 
12. Die tydwagter het so pas 'n nuwe slingering ingesit. Nog altyd 
geen rand nie! Maar nou skree B en verskeie uit die geselskap 
saam met hom: 'Rand! Rand! Kyk, dit het sigbaar geword! Ons is 
almal volkome gered! Nog maar 'n paar slingeringe en dan sal 
ons daaroorheen kan kyk, oor die pragtige, ligte rand! "En A sê 
aan almal:" Ja, nog voordat hierdie slingering sy beweging sal 
voltooi, sal ons oor die bokant van die rand heen kan kyk en hom 
baie goed sien, want hy sak aan ons kant feitlik loodreg afwaarts.' 
13. En B sê: "Hoe vêr dink julle dat hy hiervandaan sal wees, 
wanneer hy op gelyke hoogte met ons sal staan? 'A sê weer: "Ek 
dink dertig women!" Dit is volgens die taal van die sonmense 'n 
afstand van drieduisend myl; wat vir die aarde weliswaar 'n heel 
aansienlike afstand is, maar op die son is 'n women in verhouding 
nie meer as ongeveer 'n halwe kwartier op aarde nie. 
14. B sê weer: 'Hoe breed sal die rand hierdie keer wees?' En A 
antwoord: "Te oordeel na die grootte van die swelling sou hy 
hierdie keer wel so veertig women breed kan wees.' 
15. Nou sê A aan die geselskap: 'Let op, die breedtegroewe gaan 
begin bewe; die krater sal nie stadig wegsink nie, maar, soos 
hierdie voortekens wys, ineenstort. Wees dus voorbereid en skrik 
nie vir die skielike geraas nie. Gaan sit op die grond, sodat julle 
nie omval wanneer ons bodem deur die skielike ineenstorting min 
of meer hewig daarmee saam sal skud nie! En vra die grote God 
dat Hy ons huise en tempels sal bewaar! ' 
16. En B loop haastig na A toe en maak hom opmerksaam op die 
groot swewinge van die al goed sigbare rand. En A sê: "Ja, broer, 
jy het dit goed gesien; want ek sien ook die swewinge oor 'n 
lengte van so honderd women langs die rand, sovêr wat ek maar 
met my oë kan oorsien. Kyk, kyk, die swewinge word steeds 
hewiger! Die rand wapper heen en weer soos 'n groot vlag op ons 
grootste tempel in 'n hewige wind! Let dus goed op en wees op 
julle hoede, want binne enkele pendelbewegings sal die rand, wat 
nog byna vyf women bo ons is, voor ons in die diepte stort, sodat 
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ons dan nog selfs iets van die afskuwelike diep krater te siene sal 
kry; vooropgestel dat die mure van die rand nie op baie plekke 
alweer aaneen sal smelt nie. Let nou op, daar val al ligtende balle 
af! So sal hy dadelik ineenstort!' 
17. Luister en kyk, die hele geselskap spring op met 'n harde 
skreeu vanaf die grond. Duisend en nog eens duisend waterpype 
styg op uit die buitengewoon uitgestrekte watervloed en begin 'n 
woedende stryd teen die steeds verder ineenstortende rand. En 
groot ligtende vuurballe, volgens ware grootte so groot soos die 
aardse maan, stort vanaf die gloeiende rand af in die woedende 
bruisende vloed, en elk van hierdie balle word vergesel van ’n 
miljoen maal miljoene bliksems. Kyk, wat 'n siedende groot klomp 
water, wat se dampe en walms, daar waar so gloeiende Vuurbal 
van die nog hoë rand in die woedende water stort! 
18. Maar let nou op, want alles is gereed vir die groot 
ineenstorting! Kyk, die wag het sy slingeringe gestaak en die 
pendulum aan die boom vasgemaak. Selfs die twee leraars gaan 
langs die bome op die grond sit en gryp mekaar daar met één 
arm vas. Die hele geselskap doen dit ook. En die tydwagter haas 
hom na die geselskap. 
19. Kyk, almal staar met strakke blikke na die onuitspreeklike en 
vir julle begrippe onbeskryflik stormagtige bewegende rand, 
waarby swewinge plaasvind wat die rand in één sekonde hier en 
daar na buite of binne laat buig oor 'n lengte van dikwels agt- tot 
tienduisend myl, terwyl dit heen en weer swaai en in één sekonde 
dikwels 'n afstand van drie- tot vierduisend myl aflê. Stel dit nou 
net vir jou voor hoe dit sal wees om na hierdie bewegings te kyk 
vanaf die plek waar ons songeselskap dit gadeslaan! Ook al is 
hulle in werklikheid dertig women vêr verwyder, tog is dit vir die 
skerp oë van die sonmense 'n kleinigheid, en hulle kan dus die 
oorweldigende bewegings van so `n verskynsel baie goed 
waarneem. 
20. Maar kyk nou, die rand het ingesak, maar nie so heftig as wat 
’n mens verwag het nie. Daarom was die skok in die omgewing 
ook nie so hewig soos wat dit soms kan wees nie. Tog het hierdie 
taamlike heftige ineenstorting die golwende water tot naby ons 
geselskap opgestu, hoewel ons onsself op hierdie heuwel meer 
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as vyf van julle myle hoog bo die waterspieël bevind. 
21. Besef julle die omvang van hierdie beweging eintlik goed? 
Wat sou julle op aarde sê, en watter gevoelens sou daar deur 
julle heengaan, wanneer julle byvoorbeeld op 'n hoë berg sou 
staan, welke ongeveer die hoogte van die welbekende 
Großglockner sou hê* en wat homself ongeveer vyf tot ses myl 
van die see sou bevind, terwyl die see deur 'n kragtige storm die 
golwe sodanig sou opsweep, dat dit julle byna op julle berg sou 
bereik? Sou julle julleself dan nie almal van louter vertwyfeling die 
hare uit die hoof wil trek nie? En tog sou hierdie verskynsel op 
aarde, in vergelyking met wat op die son plaasvind, suiwer 
kinderspeletjies gewees het, aangesien die laagste heuwel daar 
al byna vyf keer so hoog is as julle hoogste berg op aarde*, dit wil 
sê, ten opsigte van die gewone, rustige oppervlak van die 
sonnewater. 
*3798 	m. 	
*Mount 	Everest, 	8882 	m 	

22. As julle hierdie vergelyking ietwat van nader beskou, sal julle 
van die geweldige omvang van die vloed wat by ’n vinnige 
ineenstorting van die swelling plaasvind, waarskynlik wel 'n 
voorstelling kan maak. En dit moet julle ook goed besef, sodat 
julle daardeur steeds beter kan insien hoe magtig Hy is, Wie 
Homself 'n liewe, goeie Vader deur julle laat noem! 
23. Maar laat ons nou nog eers weer na ons geselskap kyk. Kyk 
hoe hulle almal om die leraars beweeg en die grote God loof en 
prys, en hoe die tydwagter hom weer na sy boom haas, die 
pendulum losmaak en hom weer 'n nuwe swaai gee. 
24. Ons kyk nou ook saam met die sonmense oor die rand van 
die groot swelling! Kyk hoe breed dit nog is. Sien julle dat daar op 
hierdie rand nog heel maklik twee van julle aardes langs mekaar 
kan inrol ?! Ja, so is dit ook! Maar die krater het nou al baie nouer 
geword en het skaars twee keer die breedte van die rand; hy 
strek meer in die lengte as in die breedte uit, en op verskillende 
plekke sit die kante alweer stewig aanmekaar vas. 
25. Kyk hoe die inwoners van die son, wat aan die lig gewoond is, 
hul oë toemaak as gevolg van die te sterk strale van die breë 
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rand. En kyk hoe daar vanuit die diepte hier en daar nog met 
groot heftigheid 'n groot, vurige bal na buite geslinger word tot op 
'n hoogte wat byna twee maal die afstand van julle maan na die 
aarde bedra. Julle sien dat daar vanaf die uitgestrekte, nog altyd 
sterk bewegende rand, nog steeds tallose bliksems skiet! 
26. Wel, dit is die hele verloop van hierdie geweldige verskynsel, 
dit laat sien hoe die swelling geleidelik groei en insak, waarby die 
kante mekaar steeds meer vashou. Die afsluit van hierdie 
verskynsel word gewoonlik gevorm deur reën wat verskeie dae 
aanhou, volgens julle tydsberekening, waardeur die gloeiende 
rande weer afgekoel, tot rus gebring en ten slotte heeltemal met 
mekaar verbind en genees word en derhalwe nog verder wegsak 
na hul vorige posisie, waarby hulle weer onder die waterspieël 
kom lê. 
27. Werp ons nou nog 'n blik op ons sonbewoners, en ons sien 
hoe buitengewoon vrolik hulle is en uit volle bors jubel en lofsing 
tot die grote God, wat alles op hierdie manier weer uiters wys tot 
die vorige ordening teruggebring het. Kyk, hoe hulle mekaar 
omhels en begroet en hulself na hul wonings haas, waaruit 'n 
klomp wel behoue kinders, broers en susters hulle tegemoetkom! 
28. En daarmee loop hierdie gebeurtenis ook ten einde. Die 
volgende keer sal ons enkele huislike inrigtings van hierdie 
sonbewoners aanskou, en daarmee ook 'n vlugtige blik op hierdie 
hele gordel werp. 
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HOOFSTUK 13 
Besitsverhoudings en lewensbehoeftes van 

die inwoners van die middelgordel 
1. Op die son en veral op ons gordel bestaan daar weliswaar 
absoluut geen sogenaamde eiendomsreg soos by julle op aarde 
nie, maar in plaas daarvan bestaan daar 'n ekonomiese reg, en 
dit gaan uit van die beginsel dat niemand sonder grondbesit mag 
wees nie. Die grond word egter altyd deur die beamptes wat vir 
hierdie doel aangestel is, uitgemeet en aan die een of ander vir 
gebruik gegee. Die grondeienaars het dus die alleenreg op die 
vruggebruik van hulle uitgemete stuk grond, solank as wat hulle 
lewe. 
2. Na hul afsterwe mag die beamptes, wat deur die hoofleraars 
aangestel is, ooreenkomstig die orde oor hierdie stukke grond 
beskik. Om dié rede hou dan die op julle aarde gewone, deur My 
so verafsku, kinder-erfreg, op om te bestaan. Die kinders word 
egter, wanneer hulle die vereiste kennis en vaardighede besit, 
geheel en al deur die beamptes versorg. 
3. Dit gebeur op die volgende manier: Het 'n ouerpaar maar één, 
twee, drie of vier kinders, dan word nog tydens die lewe van die 
ouers, wanneer die kinders mondig geword het, die grond so 
verdeel dat die kinders twee-derdes van die grond uitgemeet kry, 
terwyl die ouers een derde deel behou. Die derde deel gaan na 
die afsterwe van die ouers nie aan die kinders oor nie, maar die 
beamptes kan dit aan iemand gee wat nog geen grond het nie. 
So ’n verdeling vind egter altyd maar net gedurende twee 
geslagte plaas. By die derde geslag vind daar weer 'n vereniging 
van verskeie verbrokkelde stukke grond plaas, wat dan, sovêr dit 
toereikend is vir die behoefte van mense wat geen grond besit 
nie, weer volgens die orde verdeel. 
4. Aan die oorblywende mense egter, wat nie by die her-uitmeting 
betrek kon word nie, word dan 'n sogenaamde stuk reserve-grond 
beskikbaar gestel. Wat is so stuk reserve-grond eintlik? Dit is 'n 
stuk grond, wat óf 'n aansienlike oorskot van die uitgemete en 
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alreeds in besit genome grond is, óf dit is stukke grond wat nog 
nooit deur iemand besit is nie, of ook so nou en dan gronde wat 
hier en daar, na die verskynsels wat reeds deur ons gade 
geslaan was, uit die water tevoorskyn kom, soos die eilande in 
julle seë. 
5. Daarom ly daar ook nooit iemand armoede op die son nie, 
alhoewel hierdie hoofgordel buitengewoon digbevolk is. Want ten 
eerste is die mense immers nie eers soveel groter as baie van 
julle mense op aarde nie, en ten tweede het hulle 'n honderd 
maal kleiner behoefte as veel kleiner mense by julle en daarom is 
hulle dan ook tevrede met 'n veel kleiner stuk grond as die mense 
op julle aarde. 
6. Hul kleding bestaan uit niks anders as 'n ligte voorskoot om die 
heupe en 'n taamlike breë hoed nie. Die voedsel wat deur die 
grondbodem van die son voortgebring word, staan presies in die 
regte verhouding tot hul doelmatige eet behoefte van die oomblik. 
Daarom het 'n grondbesitter ook meer as genoeg aan een stuk 
grond, wat by julle so groot is as ongeveer 'n halwe akker (4840 
vierkante jaarts). 
7. Hierdie verdeling volgens 'n wetlike orde het op die son dan 
ook die goeie gevolg dat die mense van hierdie gordel absoluut 
geen kennis het van 'n stryd oor eiendomsreg nie. 
8. Moet die grondeienaars miskien belasting betaal aan die 
verskillende ampsdraers? So-iets is vir elke sonbewoner heelte-
mal vreemd, want alle beamptes en leraars het elkeen hul eie 
grond, selfs die tydwagter sit op sy grond en bodem wat vir hom 
uitgemeet is. 
9. Nou is die vraag egter: Mag een buurman hom nie ook met die 
opbrengs van die grond van sy buurman versadig nie? Sekerlik 
wel, want in geval van nood is alle onuitgekeerde gronde 
weliswaar gemenegoed, maar tog word niemand toegelaat om dit 
moedswillig te doen nie. In werklikheid doen niemand dit ook nie, 
want slegs abstrakte gebooie en wette bring misdadigers voort. 
Waar die vryheid van wil egter soveel as moontlik in stand gehou 
word, kan dit ook die maklikste vir die instandhouding van die 
algemene orde ontwikkel word. 
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10. Want 'n wil wat deur ongenaakbare wette ingesnoer is, is 'n 
gekwelde wil. 'n Gekwelde wil skep egter geen genoeë in die orde 
nie, maar streef maar net daarna om willekeurig sy gang te gaan 
en hy let weinig daarop of die handeling volgens die wetlike orde 
is, want die riglyn vir sy handeling is sy eie genot. Wanneer die 
wil egter vry gehou word en die wette van die orde in vryheid 
erken word, raak hy ook vinnig vertroud met die noodsaaklikheid 
daarvan, wat vir hom aangenaam word en hy sal juig oor die 
goddelike orde wat hy in homself ontdek het. 
11. Dit is ook 'n eerste grondreël by die opvoeding van die 
kinders op die son, wat ook op aarde beter sou gewees het as die 
onderrig waardeur die geheue geteister, die verstand mishandel 
en die gees gedood word! Maar ons is nou op die son en nie op 
aarde nie, daarom sal ons ook met die geopende oë van die gees 
kyk hoe die Goddelike orde orals, selfs by die mees 
onbeduidende huislike inrigtings en strewes, heel aanskoulik tot 
uiting kom. 
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HOOFSTUK 14 
Die woonhuise op die middelgordel 

1. Om die verskillende dele van die huislike orde te kan behandel, 
sal dit tog noodsaaklik wees om eers die stuk in oënskou te neem 
waaraan die huislike orde haar kwalitatiewe benaming ontleen, 
want dit sal tog wel duidelik wees dat 'huislik' van 'Huis' afgelei is. 
Daarom sal dit ook in die eerste instansie nodig wees om een of 
ander huis van ons sonbewoners te sien, en dan ook op die 
huislike ordening te let. 
2. Hoe lyk die huise van die sonbewoners dus, in die besonder 
die op die gordel wat al meer bekend is aan julle, wat in sy geheel 
ongeveer netso breed is as die afstand van die maan tot by julle 
aarde? Lyk die huise op hierdie groot gordel dalk soos julle 
aardse woonhuise? Is hulle ook in groot getalle langs mekaar 
gebou, soos by julle in die groot stede? O nee, dit is absoluut 
nêrens die geval daar nie, want ten eerste bestaan daar op die 
hele son nêrens 'n stad nie en ten tweede het die huise 'n heel 
ander vorm en inrigting. 
3. Hoe lyk hulle dan? Stel eers vir jou 'n sirkel van ongeveer vyftig 
tot honderd vadem in deursnee voor. Op hierdie sirkel staan, met 
'n onderlinge afstand van twee vadem, volgens julle maatstawwe, 
vierkantige pilare, waarvan die hoogte minstens twintig vadem en 
die deursnee een vadem bedra. Boaan is daar op elke pilaar ’n 
kapiteel, soos wat julle dit noem, aangebring, rond van vorm en 
met die mooiste draaiwerk versier. Oor die kapitele is massiewe 
dwarsbalke gelê, wat oor die hele ronding die pilare aan die 
bokant met mekaar verbind is. In die omgewing van elke pilaar is 
'n dakkap bo-op die dwarsbalk aangebring, en alle dakkappe is 
van daar af so skuins geplaas, dat hulle mekaar heeltemal boaan 
in die vorm van 'n veelhoekige piramide raak. 
4. Elkeen van hierdie dakkappe het, na gelang van die grootte 
van die deursnit van die ronding, ook proporsioneel groter of 
kleiner afmetings; dit wil sê, as die deursnit van die ronding van 
die hele huis kleiner is, dan hoef die dakkappe ook nie so lank te 
wees om mekaar bo in 'n piramidale vorm te raak nie. Is die 
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deursnee van die ronding egter groter, dan moet ook die 
dakkappe langer wees om mekaar bo in die genoemde vorm te 
kan raak. 
5. Omdat elke huisdak boonop nog 'n spits toelopende vorm moet 
hê, ongeveer soos die baie torings van die sogenaamde Gotiese 
kerke by julle, spreek dit vanself dat die lengte van die balke baie 
aansienlik moet wees, sodat die vorm by so ’n aansienlike 
deursnee van die ronding tot stand gebring kan word. En so is 
daar dikwels dakkappe met 'n lengte van meer as driehonderd 
vadem. 
6. Nou sal julle vra: Waarvoor dien sulke dakke eintlik op die son, 
waar dit baie selde, en hier en daar gladnie reën nie? Hierdie 
dakke op die huise dien egter absoluut nie as beskerming teen 
die reën nie, maar slegs as 'n baie doelmatige beskerming teen 
lig en warmte. Hoewel die sonmense baie goed in staat is om 'n 
vir julle nouliks te verstane graad van lig en warmte te verdra, is 
hulle tog groot liefhebbers van skaduwee en koelte. 
7. Daar is egter geen dak wat geskikter is vir die terughou van 
beide lig en hitte as 'n spitsdak nie, omdat dit beide die lig en die 
daarmee verbonde warmte, konstant wegvoer. Dat dit korrek is, 
kan julle baie maklik vir julleself aanskoulik maak deur 'n taamlike 
lang stuk metaal met 'n skerp punt te neem en die punt daarvan 
in 'n vlam te hou. Sodoende kan julle julleself daarvan oortuig dat 
daar, ook al het die punt witgloeiend geword, aan die daaragter 
liggende, veel dikker metaal nog niks hitte te voel is nie; 
daarenteen sou in die omgekeerde geval, die metaal of 'n 
metaalstaaf van gelyke dikte, al spoedig tot by die agterste punt 
gloeiend warm geword het. 
8. Stel jou nou so spitsdak voor, wat nog bowendien uit materiaal 
bestaan wat nie lig en warmte gelei nie, dan is dit duidelik dat so 
'n spitsdak sonder twyfel die mees doelmatige lig- en warmte-
skerm is. 
9. Die dakbalke word ook rondom met 'n bepaalde soort latte 
betimmer, wat net nie heeltemal styf teen mekaar bevestig is nie. 
Oor hierdie latte word dan 'n soort spieëlende plate gelê wat van 
'n sekere soort son-grond gemaak word, net soos julle dakteëls. 
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Hulle lyk ongeveer soos wanneer julle met 'n skêr halwe 
driehoeke van papier sou sny en elkeen daarvan bo, aan die 
nouste kant, haaks sou ombuig. Hierdie dakplate is nie dikker as 
julle karton nie en is ongeveer netso buigsaam soos 'n loodplaat 
by julle. Hierdie plate word dan met die boonste, haakse 
ombuiging in die smal gleuwe tussen die latte gesteek en dan 
met 'n spesiale gom in die gleuwe bevestig. 
10. Op hierdie wyse word elke huisdak gedek en lyk buitenge-
woon pragtig wanneer dit voltooi is. Hierdie plate skyn naamlik 
aan die buitekant veel witter as die allerfynste gepoleerde 
albaster by julle, waardeur hulle dan ook alle strale weerkaats en 
dus self konstant onverwarmd bly. 
11. Aan die binnekant word die dak heeltemal tot bo in die spits 
bestryk met 'n baie donker kleurstof, wat veral langs die oewers 
van die groot waters gevind word, veral dikwels na 'n uitbarsting 
van 'n swelling, wat julle al meegemaak het. 
12. Waarvan word die pilare nou gemaak? Die pilare bestaan uit 
'n soort aanmekaar gehegte bakstene, wat ongeveer die vorm 
van julle bakstene het; maar hulle is besonder mooi en volkome 
deursigtig, soos die mooiste edelstene by julle, en daarom is hulle 
buitengewoon pragtig om te sien. Vir die dwarsbalke en ook vir 
die dakbalke word spesiale bome egter gekweek en wel reeds in 
die vorm wat vir hierdie doel nodig is. 
13. Tussen elke twee pilare is daar 'n klein ronde tuintjie, wat 
ryklik voorsien is van die lieflikste en bekoorlikste gewasse. Die 
sonbewoners weet om die gewasse sodanig te skik, dat dit na die 
middel van die tuintjie toe, steeds hoër word, en op hierdie wyse 
sien ’n mens, behalwe by die ingangspoort, die pragtigste 
blommepiramide, wat so ’n verskeidenheid van blomme het, dat 
julle absoluut geen voorstelling daarvan kan maak nie. Dit is ook 
nie te beskryf nie, omdat byna elke blommepiramide met 
duisende, heeltemal ander soorte blomme versier is as 'n vorige, 
en so het elke huis ook weer ander blomme. 
14. Nou het ons dus, natuurlik as gevolg van julle beperkte 
begripsvermoë, 'n nogal gebrekkige voorstelling van die vorm van 
'n woonhuis vir die mense daar. Maar wanneer julle jul geestelike 
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fantasie vrye teuels sal gee, sal julle nog baie dinge aanskou wat 
hierdie beknopte beskrywing noodgedwonge van julle moes 
weerhou. Kortom, hier kan julle fantaseer soveel as wat julle wil, 
tog sal julle, ondanks julle ryk fantasie, nie in staat wees om iets 
verkeerd te sien nie. Waarom dan eintlik? Omdat julle, veral op 
die terrein van die gewasse, absoluut geen vorm kan ontwerp wat 
julle nie daar in volmaakter vorm sou terugvind nie. Want die veel 
geesteliker ingestelde mense van die son omvat die fantasie van 
alle geeste wat op die planete woon, op dieselfde manier as wat 
die lig van die son self al die planete omvat. Daarom kan julle ook 
fantaseer soos wat julle maar wil, en tog sal julle met al julle 
fantasieë nie in staat wees om 'n vorm te ontwerp wat nie in 
werklikheid op die son aanwesig sou wees nie. 
15. Daarom vind julle ook daar, soos wat reeds aan die begin 
opgemerk is, nie net alle sigbare voortbrengsels van alle planete 
in die grootste volmaaktheid nie, maar ook wesenlik alle 
gedagtevorme wat ooit deur die mense op die planete bedink is. 
16. Derhalwe kan ons dan ook die woonhuise van die sonmense 
aanskou en ons daaraan verwonder, want geen mens kan 
veelsoortiger en pragtiger dinge droom as wat hy op die son in 
werklikheid gaan aantref nie. So is ook selfs die kleuring van die 
voorafgenoemde pilare van so 'n groot, majestueuse prag, dat die 
allerpragtigste vonkeling van 'n briljante een by julle, daarby 
vergeleke, skaars as die ligweerkaatsing van 'n spieël beskou kan 
word, want, soos wat al in die begin opgemerk is, op die planete 
is alles as’t ware dood en onbeweeglik, terwyl op die son alles 
as’t ware bruis van lewe. 
17. Na hierdie kort beskouing sal ons nou so 'n huis ingaan en die 
inrigting daarvan bekyk. 
18. Die vloer lyk soos donker gepoleerde, deursigtige goud, of 
soos wat baie mooi gepoleerde topaas ongeveer by julle lyk; die 
vloer is egter nie so hard nie, maar heeltemal elasties en sag. 
19. Tussen elke twee pilare, meer na binne toe, staan 'n vier-
kantige piramide, wat lyk soos 'n hoogs suiwer diamant. Hierdie 
piramide rus op 'n onderstel of, soos wat julle gewoonlik sê, 'n 
voetstuk, wat as 'n ruim bank buite die piramide uitsteek en wat 
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altyd 'n omtrek van ses tot agt vadem het. Op hierdie bank sit die 
sonmense om uit te rus , net soos julle op julle sitplekke. Die 
bank is egter nie van dieselfde materiaal as die piramide nie, 
maar lyk donkergroen en is desondanks uiters fyn gepoleer en 
deursigtig en is net soos die res van die piramide nie hard nie, 
maar elasties. 
20. Vir hierdie piramide-sitplekke is ronde, lae pilare aangebring, 
wat van bo wyer is as daaronder en lyk soos baie fyn gepoleerde 
robyn by julle. Dit dien as eettafels. 
21. Heeltemal in die middel is 'n trappe-piramide, waarvan die 
trappe spiraalvormig omhoog gaan. Hierdie piramide het onder-
aan 'n deursnee van tien of soms vyftien vadem. Die omhoog-
gaande trap is heeltemal voorsien van ’n uiters kunstig bewerkte 
balustrade. Boaan is die piramide egter nie puntig nie, maar 
afgeplat en binne die balustrade voorsien van ietwat kleiner 
piramidetjies. hierdie materiaal van die piramide is lig violet, soms 
ook roserooi. Die balustrade is gemaak van allerlei baie fyn 
gepoleerde, veelkleurige en deursigtige materiale, wat slegs op 
die son en nêrens anders voorkom nie. Ook hierdie piramide is 
oral in al haar dele elasties. Waartoe dien dit eintlik? 
22. Hulle dien vir hoër beraadslagings oor goddelike sake, want 
hoër op in die middel van die piramide staan 'n soort onderrig 
kansel, gemaak van liggroen skitterende, deursigtige materiaal, 
waarvan die huisvader gewoonlik sy familielede oor God 
onderrig. 
23. Julle sal vra: Waarom moet hierdie piramide dan juis hier 
staan? Die rede is heel eenvoudig: Via die wenteltrap van hierdie 
piramide kom die mense taamlik naby onder die spitsdak en 
daardeur word hul aandag van die uiterlike, buitengewoon 
pragtige aanblik van die dinge op die son onttrek en word hulle 
des te makliker op hul innerlike gerig. Selfs hierdie spiraalvormige 
trap toon aan hulle die leiding van die gees oor 'n noodsaaklike 
smal weg en hoe 'n mens slegs langs hierdie geestelike weg die 
hoogtepunt van die ware innerlike lewe kan bereik. Die 
versierings van die buitengewoon mooi balustrade van die trappe 
het almal 'n verhewe karakter en verkondig gewoonlik op 
geheimsinnige wyse My wonderbaarlike menswording op aarde. 
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24. By die ingangspoort, teenoor die middelste piramide, geleë bo 
die vloer, is 'n volkome vierhoekige verhoging. Hierdie verhoging 
is gewoonlik 'n halwe vadem hoog. Op die vierkante vlak, met 'n 
deursnee van twee vadem, is daar regoor die hoofpiramide ook 'n 
buitengewoon pragtige piramidesetel aangebring. Die podium 
word ook aan drie kante omring deur 'n buitengewoon kunstig 
bewerkte balustrade. Let nou op, daar sal julle iets vind wat julle 
baie goed sal geval. Vir watter doel dien dit nou eintlik? 
25. Kyk, dit is die orkesruimte van die huis, wat in geen enkele 
huis op die son mag ontbreek nie. In hierdie orkesruimte is ’n 
majestueuse harp, wat elke sonmens reeds van nature kan 
bespeel. Dit dien om die baie verhewe liedere te lei, wat altyd na 
'n geestelike vergadering, tot lofsang en prysing van die grote 
God gesing word. Van die klank van hierdie instrument, sowel as 
van die baie suiwer stemme van die sonmense, sal julle eers 'n 
voorstelling kan maak wanneer julle nie meer deur die vlees 
gevange gehou sal word nie. 
26. Dit is dus die hele inrigting van 'n huis op die son. Julle moet 
net nie daarby voorstel dat dit 'n vasliggende woonhuis vorm op 
die son is nie. Oor die algemeen is die inrigting, selfs die bou van 
die huise wel dieselfde, maar die apart aangeduide dele wyk 
beide in vorm, sowel as in kleur, dikwels heel baie van mekaar af. 
27. So lyk die pilare by sommige huise asof hulle uit opmekaar 
rustende wolke bestaan, wat in die mees uiteenlopende 
groeperinge met mekaar verbind is. Soms lyk hulle soos die rotse 
by julle, soms soos toring koepels, soms soos Gotiese pilare, 
soms soos groot diere soos byvoorbeeld wit perde, staande op 
die agterbene, dan weer as rooigloeiende olifante wat met hul 
uitgestrekte slurpe die dak dra. En so is daar nog talle vorms, 
waaruit hierdie pilare dikwels bestaan. 
28. So is ook die inrigting binne wesenlik oral gelyk volgens die 
eerste patroon wat aan julle getoon is, maar die vorms is dikwels 
verskillend as die van die pilare; slegs die dakke is oral dieselfde. 
29. Verwerk dit dus nou maar ietwat en berei julleself voor vir die 
volgende keer, op nog veel meer buitengewone dinge! 
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HOOFSTUK 15 
Die omgewing van 'n huis op die 

middelgordel. Die boomgroei aldaar 
1. Hoe lyk die onmiddellike omgewing van so 'n huis? Dit bestaan 
gewoonlik uit 'n sirkelvormige laan met baie hoë bome, wat by 
één huis steeds van een en dieselfde soort is, maar weer nie 
dieselfde as by 'n ander huis nie. Ja, julle sou kon kriskras deur 
die hele, meer as 40.000 myl breë en 600,000 myl lange gordel, 
indien julle genoeg aardse lewensjare daarvoor sou hê, en tog 
sou julle ook nooit by die een of ander huis weer dieselfde soort 
vrugbare boomlaan aantref as by die eerste huis nie. So 
byvoorbeeld, lyk die laan-bome daar by ons eerste huis soos 
reusagtige groot, gedraaide pilare, van bo versier met die kroon 
van 'n treurwilger. Die blare is meer as 'n span lank en skaars 'n 
halwe duim breed; die agterkant is karmynrooi, maar die gladde 
voorkant is egter groengoud. Aan die punt van elke blaar hang 'n 
buitengewoon sterk stralende blou skynende pêrel. Tussen die 
blare hang daar vrugte aan ’n lang wit steel wat ongeveer die 
vorm het van die sogenaamde johannesbrood by julle, maar is 
pitloos. Want soos julle al weet, is alle vrugte op die son pitloos 
en het 'n buitengewone geestelike, soet smaak; daarom is hulle 
ook 'n lieflingspys vir hierdie huis. 
2. Hoe haal die sonbewoners nou die vrugte van hierdie hoë 
bome af? Dit gebeur daar op 'n baie maklike en eenvoudige 
manier. Die sonbewoners het spesiale stokke daarvoor, wat aan 
die bokant van 'n na behore beweegbare knipper voorsien is. (Dit 
instrument is feitlik oral dieselfde!) Met hierdie knipper pluk hulle 
die vrugte van die bome met die grootste gemak, van welke soort 
dit ookal mag wees, en op hierdie manier bemagtig hulle die 
boomvrugte om hulle daarmee te versadig. 
3. Nou sal julle by julself dink: Maar waarom laat die mense die 
bome dan so hoog groei, as die groei van die bome en ook die 
van die hele planteryk aan hulle wil onderworpe is? Wie dit sou 
vra, maak 'n klein foutjie. Die sonbewoners is veral buitengewoon 
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wys en doen nie maar net iets nie; daarom moet selfs elke 
versiering 'n bepaalde, weloorwoë en beproefde nut hê. So het 
ook die vrugtekroon van so 'n boom, wat hoog geplaas is, haar 
duidelike, meerledige goeie bedoeling. 
4. Nou vra julle waaruit hierdie nut dan wel kan bestaan? Wag, dit 
sal dadelik duidelik word! Ten eerste moet julle weet dat daar op 
geen enkele planeet sulke buitengewone bekoorlike en 
uitgestrekte landskap uitsigte bestaan as op die son nie. Want dit 
is glad nie uitsonderlik dat ’n mens, vanaf 'n middelmatige hoë 
heuwel, 'n vlakte met 'n deursnee van ten minste vyfduisend myl 
kan oorsien nie, dus byna vier keer so vêr as op julle aarde in ’n 
reguit lyn van die suid- tot die noordpool. Verder moet julle nog 
aanneem dat die lug van die son, veral bo hierdie gordel, 'n uiters 
hoë eteriese suiwerheid besit, waardeur die uitsig natuurlik 
begunstig word, veral omdat die sonmense tog buitengewoon 
skerp oë het. 
5. Wel, nou sal die doel spoedig duidelik raak! Omdat, soos reeds 
gesê, die sonbewoners veral groot liefhebbers van die mooi 
natuurskone uitsig is, plaas hulle die vrugtekrone van hul bome 
so hoog, dat dit nie êrens hulle uitsig belemmer nie. Kyk, dit is 
nou eenmaal 'n rede wat, soos op julle aarde beskou, nie van 
groot betekenis blyk te wees nie, maar des te meer met 
betrekking tot die son. Want dit gaan hier nie net om die 
bekoorlike uitsig nie, maar die uitsig is iets baie noodsaaklik, 
omdat daar dikwels verskillende natuurverskynsels bo die land is 
wat nou net 'n goeie, dan weer 'n slegte, invloed kan hê. Daarom 
moet daar behoorlik op alles gelet word, want anders sou die 
sonbewoners, veral van hierdie gordel, maar al te dikwels die 
gevaar loop om deur een of ander natuurverskynsel wat hul 
woning nader, geweldig beskadig of miskien ook wel heeltemal 
vernietig te word. 
6. Sodat julle dit ietwat beter kan insien, sal Ek julle `n klein 
voorbeeld gee. Dit gebeur dikwels dat daar skielik bo die een of 
ander heuwel rooigloeiende sterre verskyn. Tydens so 'n 
geleentheid moet dadelik noukeurig daarop gelet word hoe hoog 
so heuwel wel is, of in watter rigting hulle van 'n heuwel wegdryf. 
Stel jou nou net voor dat sulke sterre by 'n op duisend myl 
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wegliggende heuwel van middelmatige hoogte ontdek sou word 
en die sterre beweeg in die rigting van die heuwel waarop ons 
onsself nou bevind. Daarvoor sou dan hoogstens drie minute 
nodig wees, of die voorheen genoemde klein sterretjies sou al as 
klein wêreldsfere op hierdie heuwel afgesweef het. Hul spoed is 
buitengewoon groot, omdat hulle meestal elektries gelaai is. Wie 
hulle op hul pad teëkom, sal in één oomblik verwoes word. 
7. Wat doen die sonbewoners dan nou tydens so 'n geleentheid? 
Hulle stel hulself onmiddellik onder die beskerming van die 
lewende God en stel op 'n vrye heuwel skerp stawe op wat van 
vlae voorsien is. Hierdie stawe trek hierdie rooiwarm, elektries 
gelaaide massas soos 'n magneet hoër op, sodat dit uiteindelik 
heeltemal in die hoë berge verdwyn. En op hierdie wyse word 
huise, bome, diere en mense altyd in die dal gespaar. 
8. Kyk, dit is alweer 'n goeie rede vir 'n onbeperkte vrye uitsig. 
Daarom staan sulke laan-bome ook altyd in één lyn met ’n pilaar 
van die woonhuis, gesien vanuit die sentrum daarvan, sodat die 
vrye uitsig selfs nie deur hul stamme belemmer word nie. 
9. Een beslis dikwels algemene verskynsel, veral in die 
omgewing van die groot waters, of ook in die omgewing van die 
hoë berge wat die gordel begrens, is die water- en vuur kolke wat 
vir julle begrippe enorm is. Wat die waterkolke aanbetref, dit trek 
weliswaar nooit so vêr vanaf die water oor die land nie, maar des 
te meer verwoestend is die vuurkolke, waarvan sommige 'n 
dwarreling met 'n deursnit van honderd tot 'n duisend myl het en 
boonop so vinnig draai, dat hulle in één sekonde ronddraai, wat 
wil sê dat die buitenste ring van vlamme in één sekonde 'n weg 
van driehonderd tot drieduisend myl aflê. 
10. Stel jou nou eers voor wat die uitwerking van so ’n 
natuurverskynsel sal hê op 'n omgewing waaroor dit beweeg! Wat 
doen die sonbewoners nou tydens so 'n geleentheid? Hulle stel 
hulleself ten eerste onmiddellik en vol innige vertroue onder My 
beskerming en plaas hulleself op 'n so hoog as moontlik 
beklimbare heuwel met 'n groot houer water. Rondom die houer 
met water steek hulle straalsgewys taamlike lang spiese in die 
grond. Hierdie baie eenvoudige inrigting het volgens die ervaring 
van die wysste leraars baie beslis die krag om ten eerste so ’n 
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vuurkolk na hom toe te trek en dan onmiddellik die malende 
draaiing daarvan tot rus te bring. 
11. En as julle getuie daarvan sou kon wees, dan sou julle so ’n 
natuurverskynsel sekerlik vol verbasing en met genoeë bekyk 
het. Want ook al het so ’n vuurkolk by sy verskyning 'n baie groot 
deursnee, tog begin hy, sodra hy so heuwel bereik, van onder af 
so smal te word dat die deursnee daarvan in 'n paar sekondes 
van duisend myl tot op 'n vadem kan inkrimp. As hy dan die 
heuwel heeltemal bereik het, waar die waterkan met die 
straalsgewyse in die aarde gesteekte lang spiese staan, begin hy 
oral smal word en kry ten slotte die vorm van, vir julle blikke, ’n 
oneindige lang lykende vuurstaaf, wat dan geleidelik bo die houer 
insak en verdwyn. 
12. Spoedig daarna begewe die sonbewoners hulle dan weer na 
die heuwel en haal hulle veiligheidsgereedskap, wat volkome 
ongedeerd aangetref word, behalwe die water, wat weliswaar 
volgens hoeveelheid nie minder geword het nie, maar heeltemal 
swart geword het. 
13. Maar waarom doen die sonbewoners dit om so 'n verwoesting 
te ontvlug? Hulle sê: Op die hoë berge woon geeste en wanneer 
hulle egter dors word, as gevolg van die te groot hitte, gryp hulle 
mekaar in groot getalle vas en soek soos kranksinniges 
verkoeling. Daarom is dit noodsaaklik om hulle met 'n drankie 
tegemoet te kom, sodat hulle nie verder na benede sal raas om 
iewers verkwikkende water te soek en so op hul weg ons huise 
en vrugte sou kon verwoes nie. 
14. En Ek sê vir julle maar net dat die veronderstelling en 
geestelike wetenskap van die sonbewoners op 'n volkome 
korrekte mening berus. Want presies dieselfde as wat daar hier 
op die son by so vuurkolk gebeur, het Ek julle eens by 'n 
algemene geleentheid op julle aarde onthul. 'n Gees bly oral 'n 
gees, op die son, sowel as op 'n planeet; die vrye invloedsfeer 
van elke gees is slegs minder beperk op 'n son as op 'n planeet. 
15. Ook in hierdie opsig is die vrye uitsig van die sonbewoners 
dus noodsaaklik. Om hierdie rede staan elke woonhuis ook op 'n 
taamlik keëlvormige heuwel, en alle ander grond wat by 'n huis 
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behoort, lê laer as die huis self. Daarom sal julle ook nêrens 'n 
huis in die vlakte aantref nie, maar staan die woonhuise, asook 
die groot verskeidenheid openbare geboue oral op die heuwels, 
en die tempels vir die aanbidding en verering van die grote God 
bevind hulself op die hoogste punt. 
16. En so is daar vir die sonbewoners nog 'n groot aantal 
gegronde redes om, afgesien van die vrye uitsig, die vrugtekrone 
van die bome dus so hoog te plaas. Maar dit sou vir ons 
mededeling te vêr voer om al hierdie redes op te noem. 
17. 'n Tweede rede waarom die sonbewoners die vrugtekrone so 
hoog plaas, is ook, dat deur hierdie hoër staande krone, die lig bo
-op die wonings verminder word. Dat die krone van sulke bome 
die lig baie sterk na hulle toe opsuig, laat die blink pêrels sien wat 
byna oral aan die punte van die blare vorm en wat op sigself niks 
anders is as ligstrale wat onverteer deur die boom is nie, net soos 
die sogenaamde sintel misvuur by julle, wat aan alle skerp 
voorwerpe te siene is wanneer die lug versadig is van elektrisiteit. 
By julle is dit natuurlik net in die nag te sien; op die son 
daarenteen altyd net bedags (omdat daar geen nag bestaan nie) 
as gevolg van die buitengewone sterk ligstrale van bo af. 
18. ’n Derde rede waarom die krone van die bome so hoog 
geplaas word, is sodat die kinders sodoende steeds gedwing 
word om na hul ouers te kom wanneer hulle honger het. En dit is 
'n baie goeie rede, want julle kan glo dat daar vir die onvolwasse 
geeste van kinders oral niks nadeliger is as eiemagtigheid nie, 
ook al word dit deur die die ouers toegelaat. Daardeur word, in 
die allereerste plek, die hoogmoed en eiesinnigheid in die kinders 
versterk, welke twee euwels die mees onvernietigbare grondslae 
van alle denkbare daaropvolgende euwels vorm. 
19. Op die son, waar die mense tog al 'n veel vryer en onbeperkte 
speelruimte het, is so 'n opvoeding van die kinders des te 
noodsaakliker, om daardeur hul wil 'n rigting te gee wat vir die 
instandhouding van die algemene orde absoluut noodsaaklik is. 
Dit sou natuurlik ook by julle bowenal te wense wees; maar die 
mense van die aarde is vir die oorgrote deel al buitengewoon 
beperk en eiesinnig van gees, om welke rede hulle ook juis op 
hierdie growwe aarde geplaas was. Daarom is daar vir hulle ook 
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niks suurder as stiptelike gehoorsaamheid nie, wat die enigste 
skool is vir die verkryging van die ware geestelike, innerlike 
wilskrag. Daarom verkry ook maar uiters min mense van hierdie 
aarde hierdie krag tydens hulle liggaamlike lewe, wat in 
werklikheid tog maar net die rede vir hul teenwoordigheid hier is. 
20. Maar ons is nou nie op die aarde nie, maar op die son. 
Daarom sal ons ook daar die verdere huislike inrigtings volg, en 
wel, net soos tot nou toe, die suiwer natuurlike, huishoudelike 
gedeelte, waarsonder ons, wat heel natuurlik is, nooit na 'n 
geestelike en daarna eers hemelse, suiwer geestelike gedeelte 
sou kon oorgaan nie. En dus sal ons die volgende keer aandag 
skenk aan die ander stukke grond wat by 'n huis behoort en die 
doelmatige gebruik daarvan. 
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HOOFSTUK 16 
Die landbou op die middelgordel. 

Groentetuin, skaap weivelde en die brood 
akker 

1. Ongeveer drie tot vyf vadem onder die ry bome geleë is daar 'n 
sogenaamde akker vir die klein vrugte, wat aan beide kante deur 
allerlei vrugdraende struike omring is. Die struike word hoogstens 
anderhalf vadem hoog gekweek. Die akker is begroei met 
allerhande klein vrugdraende plante, wat ongeveer dieselfde 
vrugte dra soos byvoorbeeld julle aarbeie, spanspekke, 
sogenaamde paradysappels en dies meer. Tog moet julle nie 
dink dat daar presies dieselfde soort vrugte groei nie, maar slegs 
wat die grootte van die plantspesies betref, lyk hulle na mekaar, 
maar vir die res is daar 'n buitengewone groot verskeidenheid en 
hulle kom ook, net soos al die ander, by geen enkele ander huis 
op dieselfde wyse voor nie. 
2. Op hierdie punt het julle al 'n tyd lank 'n verborge vraag in julle, 
naamlik: Waarom sou daar eintlik nie op die grond van 'n 
buurman iets voorkom wat ook op die grond van 'n ander 
buurman voorkom nie? Want wat daar uit die bodem van die een 
buurman gekweek word, sal beslis ook byval vind by die ander. 
Waarom sou hy dan dit wat op die grond van sy buurman groei, 
nie ook op sy eie grond kan voortbring nie? As hy dit nie doen 
nie, moet óf 'n wet hom daarvan weerhou, óf hy moet al die ander 
minag en alleen dit wat hy op sy eie grond voortbring, as 
uitstekend beskou. 
3. Kyk, hierdie vraag is nie so gek nie en ’n beantwoording werd. 
Maar voordat daar 'n antwoord gegee kan word, moet Ek opmerk 
dat hierdie vraag wel op julle aarde gegrond sou wees, maar op 
die son slaan ’n mens daarmee duidelik die bal mis, en daarom 
kan dit nie sommer beantwoord word nie. 
4. Nou vra julle alweer: Maar waarom dan? En Ek sê vir julle: Net 
op die 'waarom' kan Ek julle antwoord, en wel as volg: Kyk net na 
mekaar en sê My dan waarom julle as medemense onderling van 
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mekaar verskil as individue en in die gelaatstrekke, sodat nie 
eens die een volle broer volkome dieselfde lyk soos die ander 
nie, terwyl desondanks elkeen tog 'n volmaakte mens, ten minste 
wat sy gestalte aanbetref, genoem kan word. Kan julle My op 
hierdie vraag antwoord? Want Ek sê vir julle: Juis daarin lê die 
hele antwoord op julle 'waarom' besluit. 
5. Ek sien egter dat julle met die beantwoording van hierdie vraag 
geen raad het nie. Daarom sal daar wel niks anders oorbly as om 
vir julle te sê dat die rede uitsluitlik geleë is in die ooreen-
stemmende, by hierdie toestand behorende, individuele gesteld-
heid van die gees, omdat elke gees, behalwe die algemene eie, 
ook iets baie spesiaal eie gegee is; as’t ware een of ander 
spesiale as geestelike eiendom gegewe talent. Deur hierdie talent 
onderskei elke afsonderlike gees homself van elke ander 
afsonderlike gees en die verskil druk homself dan ook uit op 
ooreenstemmende wyse in die uiterlike vorm, wat die duidelikste 
na vore kom in die gesig van elke mens. 
6. Wel, presies so is dit ook op uitgebreide skaal met die in-
woners van die son, waar nie net die uiterlike gelaatsvorm van 
die mens, die spesifieke gesteldheid van sy gees uitdruk nie, 
maar ook alles wat 'n sonmens deur sy wil voortbring. Sodoende 
kan 'n sonmens weliswaar ook 'n plant, wat hom geval het op die 
grond van sy buurman, op sy eie grond voortbring, maar dit sal 
dan nie meer daar so lyk soos op die grond van die buurman nie. 
Waarom dan eintlik? Omdat die buurman ook nie so lyk, nóg 
liggaamlik, nóg geestelik, soos sy ander buurman nie, en hierdie 
verskillende, kenmerkende voorkomste, word ook merkbaar in 
alles wat hy voortbring. Kyk, dit is die eintlike rede waarom by 
twee bure niks aangetref word wat presies dieselfde is nie. 
7. Hierdie verskeidenheid het egter nog 'n ander rede, naamlik 
dat 'n sonmens, wanneer hy die grond en bodem van 'n ander 
betree het, onmiddellik deur die een of ander plant gewaarword 
welke geestesgesteldheid sy buurman (of 'n ander grondeienaar) 
het. Kyk, nou het ons al die volledige antwoord. 
8. In werklikheid vertoon iets soortgelyks homself ook op die 
planete, waar elkeen ander plante en bome in sy eie tuin kweek 
en ook elkeen 'n ander huis bou as sy buurman. Hier het die 
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verskille egter slegs betrekking op die verskillende maniere van 
aanplanting, maar nie op die individuele vorm van die plante nie, 
omdat dit op die planete uit die saad voortkom waarin daar 
alreeds 'n vaste ordening beslote lê. Op die son kom hulle egter, 
soos bekend, uit die volmaakte wil van die gees voort en daarom 
rig hulle hulleself ook na die orde van die gees wat hulle deur sy 
vrye wil tevoorskyn geroep het. 
9. Nou ken ons dus die rede van die verskeidenheid en sal nou 
eers verder kyk hoe die stuk grond van 'n sonbewoner ingerig is. 
10. Om die akker met klein vrugte geleë is ’n leë, onbeboude 
sirkel, wat maar net dien om rondom die akker met klein vrugte te 
kan wandel. Hierdie leë sirkel word weer begrens deur taamlik 
naby aan mekaar staande klein boompies, ongeveer op die 
manier soos wat die dwergbome by julle in die tuine gekweek 
word. Ook hierdie boompies is verskillend, en wel so, omdat daar 
maar selde vyf tot sewe van een en dieselfde soort is. Daarom 
dra hulle ook veelsoortige vrugte soos julle pere, appels, granate 
en dergelike. Daar is alles egter volmaak en elke vrug het 'n 
buitengewoon lekker smaak. 
11. Na hierdie ry bome volg daar weer 'n leë sirkel. Hierdie is 
egter omring deur 'n soort lewende heining. Vanaf hierdie heining 
strek dan oor 'n breedte van sewe tot tien vadem 'n weiding uit 
met buitengewoon groen gras, waarby die gras op één perseel 
steeds van dieselfde soort is. 
12. Dit weiland is bestem vir die skape, wat by die sonbewoners 
die enigste huisdiere is, hoewel daar op die son oral 'n 
buitengewoon groot aantal diere van allerlei soorte voorkom, met 
as enigste uitsondering die slang, wat slegs op enkele planete 
inheems is. 
13. Julle sal vra nou waarom slegs die skaap 'n huisdier is. Ten 
eerste omdat dit onder alle dierspesies die geduldigste en 
sagmoedigste dier is, ten tweede ook omdat die sonbewoners die 
melk van hierdie dier nuttig en ten derde omdat hierdie dier ook 
op die son met sy ryklike en buitengewone fynwol aan die mense 
materiaal vir hul klere verskaf. Kyk, daarom word slegs hierdie 
dier as 'n huisdier aangehou en word daar ’n weiding vir hulle 
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uitgelê. 
14. Omdat ons nou net 'n groot aantal diere op die son genoem 
het, is die vraag: Waar is hulle en waarvan lewe hulle? Julle weet 
dat daar op die son, veral op hierdie gordel, ook buitengewoon 
groot, onafsienbare vlaktes is. Soos julle weet word hierdie 
vlaktes nooit deur mense bewoon nie, en wel om die baie 
gegronde rede wat julle voldoende leer ken het by die beskrywing 
van die sonvlekke, of nog beter by die beskrywing van die groot 
uitbarsting by die ewenaar van die son. Juis hierdie vlaktes word 
nou deur talle dierspesies van die mees uiteenlopende soorte 
bewoon. 
15. Maar nou is die vraag: Waarvan leef hulle, aangesien die 
plantegroei op die son slegs deur die wil van die mens bepaal 
word? Niks is makliker as om op hierdie vraag 'n antwoord te gee 
nie, naamlik: Ook die vlaktes is met 'n oorvloedige hoeveelheid 
van allerlei gewasse begroei, en wel ook as gevolg van die wil 
van die mense. Maar hier, wat die vlaktes aanbetref, deur die 
gebed en eweneens deur innige vereniging met die getroue 
erkende wil van die grote God. Maar hoe word hierdie vlaktes dan 
beplant? Deur die seën van die hoogste leraar, wanneer hy op 
die hoogste tempelheuwel 'n hele gemeenskap versamel het om 
die grote God in die tempel met die 77 pilare te aanbid. 
16. Kyk, nou is ook hierdie vraag vir julle beantwoord, maar daar 
lê nog een vraag op die agtergrond: Hoe voorkom die sonbe-
woners dat die diere van die vlaktes na hulle toe kom en 
uiteindelik skade toebring aan hul edele stukke grond? Dit 
voorkom die sonbewoners deurdat hulle gewoonweg met 
verenigde kragte alle heuwel landerye deur ondeurdringbare, 
lewende heinings in alle moontlike rigtings van die vlaktes 
heeltemal afsluit. Hierdie lewende heinings bestaan suiwer uit 
naby op mekaar geplaaste, dikwels duisend vadem hoë, 
pilaaragtige boomstompe wat net heeltemal boaan van ruig 
begroeide kruine voorsien is, welke ook 'n groot aantal vrugte dra 
wat geskik is as voedsel vir die diere. 
17. Hierdie omheinings loop dikwels verskeie honderde myle in 'n 
reguit lyn langs die voet van die een of ander heuwel deur, totdat 
hulle in 'n ander rigting afbuig. Die kruine van hierdie bome het 
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altyd ’n liggroen loof; die stamme daarenteen is vanaf die grond 
donkerrooi en word na die kroon toe heeltemal pienk, wat dan 
ook 'n buitengewone mooi, bekoorlike gesig afgee. 
18. Nou weet ons hoe daar vir die diere gesorg word. Daarom sal 
ons dus weer na ons huiserf terugkeer en daar kyk wat na die 
weiding volg. 
19. Hierdie weiding is aan die onderkant, verby die lewende 
heining, omring deur 'n wal, waarop in die rigting van die 
huispilare fonteine aangebring is. Hier sal julle ook weer vra: 
Waar kry die sonbewoners eintlik regstreeks die water vandaan 
wat hulle uit hierdie wal laat opspuit waar hulle maar wil? 
20. Vir die sonbewoners is niks makliker as dit nie. Hulle steek 'n 
ongeveer tien vadem lange buis sodanig in die grond sodat die 
buis nog ongeveer 'n vadem bo die grond uitsteek. En onmiddellik 
versamel hulle uit die buitengewoon sappige sonbodem baie 
water in die buis. Die pyp is naamlik, sovêr dit in die grond 
gesteek word, aan alle kante voorsien van 'n groot aantal ronde 
openinge of gaatjies, wat gretiglik die groot hoeveelheid vog uit 
die grond in die hoofkanaal van die buis laat vloei, en deur hierdie 
kanaal vloei die ryklik versamelde vog dan as 'n taamlik hoë 
opspuitende fontein na buite ten behoewe van mens en dier. 
21. Agter hierdie wal lê dan die sogenaamde, ongeveer tien 
vadem breë broodakker-sirkel. Waarom word dit die broodakker-
sirkel genoem? Omdat op hierdie akker 'n soort vrug groei wat as 
die enigste nie deur die menslike wil gekweek word nie, want op 
hierdie sirkel is die vrug, wat ietwat soos julle koring lyk, direk 
vanaf die wil van God afkomstig. Daarom word hierdie akker ook 
as 'n heiligdom beskou. 
22. Hier word ook geen saad gesaai nie, maar die akker word 
volgens behoefte ingerig en wanneer hy vrug moet dra, word dit 
spesiaal deur gebede gedoen, wat by die sonbewoners altyd met 
buitengewoon groot feesvieringe gepaardgaan. Na hierdie 
feesvieringe loop die huisvader seënend oor hierdie akker en al 
sy gesinslede volg hom in die regte orde. So ’n ommegang 
gebeur sewe keer. Daarna word daar aan die grote God 'n 
algemene lof-, prys- en dankgebed gebring, en dan is die 
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broodakker in orde gekry. 
23. Hierdie broodakker is heeltemal omring deur 'n pragtige, 
kunstige omheining, en die omheining is dan ook terselfdertyd die 
grens van so ’n stuk grond. 
24. Nou sal julle natuurlik vra: Waarom is hierdie heiligste akker 
eintlik die vêrste verwyderd van die woonhuis uitgelê? Want 
simbolies sou tog dit wat van meer goddelike aard is, nader aan 
die mens moet lê as alles wat slegs sy eie karakter dra. Met 
hierdie vraag filosofeer julle weliswaar nie te sleg nie, maar die 
sonbewoners filosofeer in hierdie opsig nog beter, want daardeur 
gee hulle aan dat die goddelike nie net die sentrale punt van die 
woning omvat nie, maar ook al die uiterlike daarvan. Op die 
manier moet ook die mens in sy innerlike 'n troon as woning vir 
die goddelike gees gestig het en moet dan ook juis deur hierdie 
gees al sy gedagtes, begeertes en dade laat lei, sodat hy 
daardeur in alle opsigte, sowel innerlik as uiterlik, mens kan 
wees, volkome in ooreenstemming met die wil van die grote God. 
25. Kyk, dit alles sê niks meer of minder as dat die mense 
volkome volgens My wil moet lewe en handel nie, dit wil sê: Hulle 
moet hulle deur My Gees laat gryp en My Gees tot in hul diepste 
innerlike laat deurdring, maar nie soos deesdae soveel 
sogenaamd “beter” mense dit doen wat slegs genoeë neem met 
die erkenning van My wil nie, terwyl Ek, wat hulle handelinge 
aanbetref, Myself moet laat welgeval, sodat hulle My langs hul 
wêreldse besighede kan saamsleep. Kyk, by sulke mense vorm 
hierdie broodakker nie hul buitenste begrensing nie, maar slegs 'n 
suiwer wêreldse akker, wat geen vrugte van My wil dra nie, maar 
vrugte van eiebelang, van die wêreld, die verderf en die dood! 
26. Aan hierdie kort beskrywing kan julle nou goed sien dat die 
sonbewoners beslis beter filosowe is as julle, want die orde wat 
hulle in hul huislike lewe in ag neem, is selfs simbolies gesien, 
tog sekerlik meer in ooreenstemming met My orde as dit wat julle 
met betrekking tot julle huislike inrigtings en bepalings hanteer. 
Weliswaar kan daar by julle op julle planeet nie so ’n uiterlike 
orde in ag geneem word nie, en in die grond van die saak is daar 
ook nie soveel daaraan geleë nie, maar desondanks laat Ek julle 
dit tog nou sien, sodat julle daarmee julle geestelike basis in orde 
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kan kry! Dit moet julle dus baie goed in ag neem. En so sal ons 
as volgende onderdeel nog 'n blik in die verskillende openbare 
geboue en tempels werp en ons daarna met die algemene en 
huislike reëls van die inwoners van hierdie gordel besighou. 
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HOOFSTUK 17 
Skoolgeboue op die middelgordel 

1. Hierdie skoolgeboue staan nie op heuwels soos die woonhuise 
nie, maar meer in die dale tussen die berge, en wel om die baie 
wyse rede, sodat die leerlinge wat in sulke skoolgeboue in een of 
ander vak onderrig word, nie deur die bekoorlike uitsig afgelei 
word nie. 
2. Sodat julle vir julleself van die ligging van sulke geboue 'n beter 
voorstelling kan maak, sal dit nodig wees dat julle die 
heuwellandskap van die son ietwat aanskouliker vir julleself 
voorstel. 
3. Daar is drie soorte heuwels op die son. Ten eerste die 
algemene heuwels, wat in onafsienbare kettings, soos die rante 
op julle aarde, in alle rigtings oor hierdie songordel versprei. Ten 
tweede, die verskillende toppe van die kruine van hierdie 
heuwels, wat ongeveer so lyk soos wanneer julle feitlik reëlmatige 
ronde, maar sterk afgekapte kegels as 'n piramide teen mekaar 
sou plaas, sodat daar uiteindelik uit verskeie van sulke kegels 'n 
piramide sou ontstaan. En ten slotte en ten derde die afsonderlike 
bulte, wat ook die borste van die heuwels genoem word. Hierdie 
dien gewoonlik as plekke om te woon, dit wil sê, waarop die 
woonhuise gebou word. Die res van so 'n klein heuwel word dan 
vir die doeleindes gebruik wat reeds aan julle bekend is, waarby, 
soos wat julle al kortliks meegedeel is, volgens julle maatstaf 
ongeveer 'n halwe akker per persoon gereken word. Hierdie 
stukke grond, sowel as die heuwels, is gewoonlik sirkelrond, 
waardeur dit gewoonlik dan ook so is dat drie, soms vier sulke 
stukke grond aan mekaar grens, en wel in die lae gedeelte, dit wil 
sê in die klein dal tussen drie of vier heuwels. 
4. Omdat sirkels mekaar egter maar op één punt kan raak, 
gebeur dit dat daar tussen drie of vier aangrensende stukke 
grond 'n vrye, onbesette ruimte ontstaan. Kyk, op hierdie vrye, 
onbesette ruimtes word die skoolgeboue dan geplaas. 
5. Sommige skoolgeboue is kleiner as die gewone woonhuise; 
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sommige is egter ook volgens behoefte groter. Die klein skole is 
slegs bedoel vir die basiese of elementêre onderwys aan die 
kinders. Daarom is hulle gewoonlik ook kleiner en is die inrigting 
daarvan baie eenvoudig. Verder kan nog opgemerk word dat 
daar twee soorte klein skoolgeboue is, naamlik een vir die 
onderwys aan seuns en die ander vir die onderwys aan dogters. 
Hierdie twee soorte verskil slegs deur die feit dat daar rondom die 
meisieskool tussen die pilare klein, ronde blomtuintjies uitgelê is, 
terwyl die seunskole heel eenvoudig lyk. 
6. Origens is die inrigting van hierdie skole feitlik dieselfde as die 
van die woonhuise; alles is slegs baie eenvoudig en sonder 
versiering, wat wil sê dat die leerlinge, wat hul kennis aanbetref, 
ook nog heel eenvoudig en sonder innerlike, geestelike opsmuk 
is. By die meisieskole word die dogters deur die klein 
blombeddings daarop attent gemaak dat hulle ook, wat die 
uiterlike aanbetref, rein en sierlik moet ontwikkel, sodat daar 
sodoende 'n welgevallige en aantreklike gees in hulle ontwikkel 
word. 
7. Dit is dus die eerste tipe skoolgeboue. Dit word nie deur 
ampsdraers of leraars bewoon nie. Die woning van 'n ampsdraer 
of leraar is eweneens op 'n heuwel wat naby die gebou geleë is. 
8. Waarin onderskei die woning van 'n ampsdraer hom nou van 
die van 'n ander mens wat geen ampsdraer is nie? Dit onderskei 
homself alleen maar hierin dat van daar ’n reguit pad na die 
openbare gebou lei, terwyl die paaie van die ander huise juis na 
die punte lei waar die grense van die stukke grond aanmekaar 
raak. Origens is die inrigting van die woonhuis van 'n ampsdraer 
presies dieselfde as dié van enige ander mens. 
9. Watter kinders word nou eintlik in so skool onderrig? Slegs die 
kinders uit die onmiddellike omgewing; ongeveer van drie, vier tot 
vyf huise. 
10. En hoe lank duur 'n les? Nooit langer as hoogstens 
vyfhonderd pendel slingeringe nie. Daarna is hulle weer vry vir 
die duur van ongeveer vyfduisend pendel slingeringe. En so word 
die onderwys voortgesit, vir solank tot die kinders die basiese 
vakke, wat uit niks anders bestaan as bepaalde kleinere wette, 
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volkome ken nie. Hierdie wette word aan die kinders opgelê en 
moet deur hulle in ag geneem word. 
11. So word 'n kind byvoorbeeld verbied om na een of ander 
voorwerp te kyk en moet hy sy oë solank daarvan afwend, totdat 
die leraar sien dat die kind geen enkele moeite meer daarmee het 
om so 'n voorwerp volkome te ignoreer nie. Die kinders word ook 
deur sekere prikkels in die versoeking gebring om die wet te 
oortree en so word daar vir die doel nou eens hier, dan weer 
daar, skouspele opgevoer waarna 'n kind nie mag kyk nie. 
Tydens so 'n geleentheid kos dit die kinders dan baie inspanning 
en selfverloëning om hulle kykgraag oë daarvan af te wend, maar 
met herhaalde oefening bemeester hulle dit. So is dit ook hier; die 
kinders vergeet hulself wel herhaaldelik, word dan weer ernstig 
vermaan en word by herhaalde oortredings dan ’n klein, 
toepaslike straf opgelê en so word die wyse doel geleidelik 
bereik. 
12. Kan die kinders hulle eenmaal aan 'n gebod hou, dan word 
hulle nog 'n tweede soortgelyke gebod daarby gegee en as hulle 
daarmee slaag, word daar nog 'n derde, vierde, vyfde en so 
verder tot tien, dikwels tot dertig wette bygevoeg. 
13. As die kinders op hierdie wyse geleer het om hul oë in toom 
te hou, dan moet hulle op dieselfde manier leer om hul tong in 
bedwang te hou. Elke kind word noukeurig deur die leraar 
gadegeslaan, sodat hy kan ontdek wat die lieflingstema van die 
leerling is. Dan word die kind vir ’n geruime tyd verbied om 
daaroor te praat. As die kind homself uiteindelik ook op hierdie 
punt kan verloën, dan bring die leraar weer 'n ander neiging in die 
kind na bo en verbied dit op gepaste wyse. 
14. Kyk, hieruit bestaan die basiese onderwys, wat geen ander 
doel het as om die eie wil van die kinders op die mees doelmatige 
manier van hulle te ontneem nie. Sodoende word hulle heeltemal 
willoos en daardeur welbereide houers vir die opneming van die 
goddelike wil, wat dan in 'n hoër skool voorgedra en geleer word. 
15. Terwyl die kinders in hierdie elementêre skole in ’n sekere sin 
van alle uiterlike aktiwiteite weerhou word en sodoende al hul 
uiterlike sintuie, hul gedagtes en dus ook hul begeertes gevange 
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geneem word, word hulle in die daaropvolgende hoër skool weer 
die een aktiwiteit na die ander opgelê, om dit volgens die wil van 
die grote God te vervul. Om hierdie rede is hierdie skole van die 
tweede soort al nie meer so eenvoudig soos die van die eerste 
soort nie, hoewel hul inrigting origens heeltemal ooreenstem met 
die inrigting van die woonhuise. 
16. Die versierings in hierdie groter skole, wat gewoonlik op die 
plek gebou word waar vier stukke grond, soms ook vyf, mekaar 
raak, fokus altyd op die voorgeskrewe aktiwiteit van die leerlinge. 
Waaruit bestaan hierdie aktiwiteit? Dit bestaan uit niks anders nie 
as die langdurige en gekonsentreerde beskouing van allerlei 
dinge. 
17. So word 'n voorwerp byvoorbeeld aan die een of ander 
leerling getoon, waarvan hy gedurende ’n lang tyd alle dele 
onafgebroke moet bekyk, waarna hy die leraar moet meedeel wat 
hy alles aan die voorwerp opgemerk het. Wanneer hy klaar is met 
sy verslag, word hom weer beveel om dieselfde voorwerp nog 
skerper te bekyk en goed te ondersoek of hy by die eerste 
beskouing niks oor die hoof gesien het nie. Na die tweede 
beskouing vertel die leerling dan weer wat hom by die eerste 
waarneming ontgaan het. 
18. Is dit nou miskien goed? O nee; die leraar verwys die leerling 
dikwels tien, twintig tot dertig keer na een en dieselfde voorwerp. 
Julle vra nou weliswaar: Waartoe dien dit alles? ’n Mens kan op 
één voorwerp tog nie meer vind as wat daar by 'n eerste 
waarneming op sy oppervlak te siene is nie? Maar Ek sê: Hierdie 
eerste beskouing is slegs heel oppervlakkig en bied geen enkele 
mens enige voordeel vir sy gees nie, want so kan elke dier ook 'n 
voorwerp bekyk. 
19. Deur die aanhoudende en gedwonge bekyking word die kyker 
egter self gedwing om in sy gees die verskillende verhoudings, 
verbindings en raakpunte te ondersoek, waardeur hy sy manier 
van kyk wend na die vastheid en beslistheid wat vir die 
buitengewoon vlugtige gees ook net so besonder noodsaaklik is. 
Sien, die onderwys van hierdie tweede skool bestaan dus uit 
sulke oefeninge. 
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20. Wanneer die leerlinge deeglik en gedug geoefen is in die 
inagneming van sulke wette en nog veel meer met die handeling 
daarna, word hulle daarna in 'n derde skool opgeneem, wat nie 
meer in die dal nie, maar reeds op een of ander heuwel is wat 
met die gewone huise bebou is, maar op ’n meer opsigtelike, 
hoër heuwel. 
21. So skoolgebou is al redelik groot en het gewoonlik vier dakke, 
dit wil sê piramide dakke, soos die wat ons op die woonhuise leer 
ken het. Hierdie skool het 'n naam wat ongeveer dieselfde wil sê 
as die woord “gimnasium” by julle. Wat word hier onderrig? Hier 
word in ’n sekere sin die analisering van alle sigbare dinge 
behandel en die leerlinge word oral die goddelike ordening daarin 
getoon. 
22. Om hierdie rede is so ’n gebou, beide inwendig en uitwendig, 
so buitengewoon pragtig en ordelik ingerig dat julle absoluut geen 
voorstelling daarvan kan maak nie. Want ten eerste is die 
honderd pilare waarop die vier dakke van die gebou rus, 
deurgaans versier met plastiese reliëfs, wat so kunstig uitgewerk 
is dat dit lyk asof hulle lewendig is. Hierdie wysigings of 
versierings op die origens presiese vierkantige pilare vertoon ’n 
gelykenis met die Egiptiese hiërogliewe. Die verskil is dat al 
hierdie beelde onuitspreeklik volmaakter en talryker is as die 
hiërogliewe van Egipte. 
23. In die middel van so 'n gebou is vier groot peilers opgestel, 
wat gedeeltelik die dakbalke help dra en gedeeltelik (naamlik 
sovêr as wat hulle vanaf die grond tot by die dak reik) versier is 
met meer verhewe versiersels, wat reeds verwys na die 
werksaamheid van die grote God. 
24. Die pilare, wat elk ongeveer twee vadem in deursnee is en 'n 
hoogte van twintig vadem het, is gemaak van 'n materiaal wat by 
julle lyk soos die sogenaamde karneool*, maar die versierings 
wat daarop aangebring is, lyk wel asof dit uit allerlei verskillende 
edelgesteentes bestaan. Die voetstukke van die pilare is rond en 
gemaak van materiaal wat lyk soos gloeiende goud. Die kapitele 
van die pilare is van 'n materiaal gemaak wat lyk soos ametis*. 
*halfedelsteen, 	rooi 	kwarts 	
*halfedelsteen, 	violette 	kwarts 	
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25. Bokant die kapitele is groot wit balle aangebring, wat van 
pilaar tot pilaar met die mooiste boë gekoppel is. Op hierdie boë 
rus die draagbalke van die dak, wat ook van 'n materiaal gemaak 
is wat lyk soos ’n baie vurige robyn. Daarna kom eers die 
dakkappe, wat hier nie swart, soos in die woonhuise is nie, maar 
wat donker violetblou van kleur is. 
26. Kortom, daar heers in so gebou in alle opsigte 'n 
gelykmatigheid wat nouliks vir julle te verstane is. Die een har-
monieer met die ander, en by die buitengewone groot oorvloed 
aan pragtige versierings, is daar tog nêrens oordadigheid nie. 
Selfs die vloer is so gemaak dat dit ongeveer lyk soos die 
sogenaamde mosaïek by julle. Hier is egter geen reliëf in die 
figurasie nie, maar dit lyk soos die fynste miniatuur skilderye by 
julle, en elke voorwerp is so bedrieglik eg nagemaak dat julle vir 
julleself, selfs by ’n uiters noukeurige beskouing, nie aan die 
indruk sou kon onttrek dat dit almal in reliëf en volkome ruimtelik 
gemaak is nie. 
27. Origens is daar ook hier vir die pilare, net soos in die woon-
huise, die pragtigste sitplekke aangebring. En omdat so ’n gebou 
in 'n sekere sin uit vier afdelings bestaan, wat uit die vier dakke 
afgelei kan word, is daar onder elke dak en wel in die middel 'n 
pragtig uitgewerkte wenteltrap piramide geleë, wat reeds aan ons 
bekend is, wat presies so opgebou is soos wat ons in ons 
woonhuise leer ken het. 
28. Buiten hierdie gebou, wat gewoonlik deur die ampsdraer en 
sy gesin bewoon word, is die grond op dieselfde wyse verdeel en 
ingerig soos wat ons ook by die gewone woonhuise leer ken het, 
slegs op groter skaal. 
29. Die hele stuk grond rondom so ’n gebou het volgens julle 
maatstaf dikwels 'n oppervlak van duisend akker, maar des-
ondanks mag één persoon tog nie meer as 'n halwe akker 
gebruik nie. Nou sal julle vra waarom so groot stuk grond eintlik 
nodig is vir 'n ampsdraer, wie se gesin tog sekerlik nie meer is as 
dié van 'n ander huis nie? 
30. Die oorsaak is baie eenvoudig, en wel omdat alle leerlinge 
van so `n instelling solank daar woon, totdat hulle die skool 
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heeltemal deurloop het. Want hier moet hulle baie leer ken, 
naamlik, soos wat julle al gehoor het, die orde van God in al die 
verskillende dinge, oftewel, hier moet hulle in 'n sekere sin leer 
lees in die groot boek van die goddelike natuur, en dit is ook die 
rede waarom alle voorafgenoemde versierings in so gebou 
aangebring is. 
31. Sodat julle ten minste 'n vae voorstelling daarvan kan maak, 
sal Ek julle net nog die betekenis van 'n pilaar baie vlugtig en 
kortliks meedeel. Die ronde voetstuk beteken die krag van God of 
die sterkte van Sy wil, wat die ewige fondament van alle dinge is. 
Die daarop rustende vierkantige pilaar beteken die krag wat van 
hierdie grondfondament uitgaan, wat die steun van die hemel en 
alle geskape dinge is. Die geskape dinge is sinnebeeldig, deur 
middel van die versierings rondom die pilaar aangebring en hou 
verband met mekaar en ook met die krag, wat hulle voortgebring 
het en dra. Want julle moet ook weet dat sulke versierings nie 
deur mensehande gemaak is en op die pilare aangebring is nie, 
maar enkel en alleen deur die hoër wil van die grote God, wat 
praat in die volkome gereinigde hart van 'n mens. Die kapitele 
van so 'n pilaar beteken die wysheid; die balle bo-op, die 
ondeurgrondelikheid van God. Die boë, wat hierdie bolle verbind, 
beteken egter die ondeurgrondelike weë, waarlangs die Wysheid 
van God alles in die allerhoogste ordening deursien en verbind, 
en hierdie ordening is dan die draagster, wat die hele 
oneindigheid in standhou. 
32. Kyk, dit is net 'n baie vlugtige skets, waaruit julle kan aflei wat 
die betekenis van die inrigting van so ampshuis is. Hierdie 
ordening moet die leerlinge dan deur die korrekte onderrig vanuit 
hulself leer verstaan. Sou so ’n kollege julle nie beter geval as 
julle Latynse aardse gimnasium nie? Kyk, dit is nou 'n ware skool! 
33. Vroeër het sulke skole ook op julle aarde bestaan, maar die 
menslike gierigheid het dit volkome van die aardbodem af 
verdring. Daarom gee Ek julle nou weer 'n riglyn vanuit die son, 
sodat julle mag insien hoe 'n ware skool vir die lewendige 
vorming van die menslike gees moet lyk. Dit sal julle egter in 
meer uitgebreide betekenis eers by die volgende beskrywing van 
die tempels leer ken. En dus is dit weer genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 18 
’n Eenvoudige soort tempel op die 

middelgordel 
1. In watter aansien staan 'n tempel op die son eintlik? Dit wil sê, 
beginnende met die eerste tempel op een van die laagste 
heuwels, want daarop staan nog twee ander tempels, wat ons 
eers later sal leer ken. 
2. So tempel van die eerste tipe het die aansien van 'n algemene 
volkskool, waarna kinders vanaf die voorheen beskrewe 
skoolgeboue oorgaan. Julle moet nie dink dat daar leerlinge van 
slegs één so `n skool daarheen gaan nie, nee, so ’n tempel neem 
dikwels leerlinge op van dertig tot veertig voorbereidende skole. 
Daarom is so tempel dan ook buitengewoon groot, en moet dit 
ook so wees om die dikwels verskeie duisende leerlinge te kan 
opneem. 
3. So tempel het geen ronde vorm meer nie, maar sy vorm kom 
meer ooreen met dié van 'n skip by julle. Sou hy in die rondte 
gebou gewees het, sou dit baie probleme gegee het met die dak. 
Omdat hy in so 'n ovaal vorm gebou is, gee die dak net so weinig 
probleme as by 'n gewone woonhuis. 
4. Waardeur, of aan die hand waarvan, word die omvang van so 
'n tempel vasgestel? Die omvang van so 'n tempel word bepaal 
aan die hand van die aantal pilare waaruit hy bestaan. Is die 
aantal pilare by alle tempels van hierdie eerste tipe dieselfde? 
Nee, dit is afgestem op die omgewing, na gelang daar meer of 
minder woonhuise, klein en voorbereidende skoolgeboue is. 
Daarom kan so tempel ten minste uit duisend, en ten hoogste uit 
tienduisend pilare bestaan. Die pilare van so tempel is ten eerste 
baie hoër en ook baie bonkiger as die van 'n woonhuis en 
bestaan gewoonlik uit liggroen, deursigtige materiaal, is 
eenvoudig van styl en heeltemal rond. 
5. Origens is die boustyle by die tempels ook heelwat verskillend, 
selfs al is hulle van dieselfde soort en vir een en dieselfde doel 
bestem. Daar is ook tempel-pilare wat soos piramides lyk; daar is 
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tempel-pilare wat uit 'n groot aantal stafies bestaan; dan is daar 
weer pilare wat lyk asof platgedrukte balle opmekaar gestapel is; 
so is daar ook pilare wat hulself in die vorm van wolke bo mekaar 
verhef en dan is daar nog pilare wat lyk soos omgekeerde appels, 
naamlik met die breë kant omhoog en die skerp kant na onder. 
En so is daar nog talle vorms waarin sulke pilare, wat die dak 
moet ondersteun, uitgevoer is. 
6. Hierdie tempels is alweer baie meer verhewener en pragtiger 
as die voorafgaande skoolgeboue, veral die van die laaste 
beskrewe tipe waarin die leerlinge My orde moet leer ken. Hierdie 
tempels het dus ook verskeie dakke, waaronder ook die dak wat 
die middel van die tempel bedek, wat verreweg die hoogste is. 
Op die hoogste punt daarvan is 'n buitengewoon groot vaandel 
aangebring as teken van die oorwinning wat die mense in hierdie 
tempel moet behaal. Die ander piramiedvormige dakke word 
trapsgewys laer. En aan elke kant van die middelste groot 
dakpiramide is sewe dakke aangebring, en wel so dat sulke 
dakke met hul spitse met die spits van die middelste hoofdak 
eweneens 'n piramide vorm. 
7. Die punte van die dakke is weliswaar ook met vaandels 
versier, maar in vergelyking met die middelste vaandel, neem die 
vaandels in grootte af, soos wat die dakke ook in hoogte afneem. 
Origens is hierdie tempeldakke ook op dieselfde manier gebou as 
die dakke van die woonhuise. Die hoogte van die middelste dak 
kan, na gelang van die grootte van die tempel, soms wel duisend 
vadem bedra, maar laer as vyf honderd vadem is dit nooit. Die 
ander dakspitse rig hulself volgens die hoogte van die middelste 
dakspits. 
8. Nou sal julle natuurlik vra: Hoe kan die sonbewoners eintlik 
sulke ontsettende lang dakbalke in die vorm van 'n piramide op 
die pilare plaas en waar kry hulle sulke duisend vadem lange 
bome vandaan? Dan kan Ek julle dadelik sê, soos wat ook al by 
'n vorige geleentheid opgemerk is, dat die sonbewoners dit nie 
met hul hande vervaardig nie, maar alles met die krag van hul wil. 
Weliswaar moet hulle sulke dakbalke vooraf uit die grond kweek, 
wat, soos julle weet, met hul wilskrag gebeur. So moet hulle ook 
die pilare tot stand bring. As al hierdie dinge wat egter nodig is vir 
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die bou van so 'n tempel, eenmaal voortgebring is, word hulle 
deur die verenigde wilskrag van verskeie, dikwels baie, mense vir 
die bou georden. En die konstruksie self word dan deur die 
vereniging van hul wilskrag uitgevoer. 
9. Desondanks is daar by so `n tempel tog nog bedrywighede wat 
die sonmense met hul hande moet doen. By hierdie handewerk 
hoort die dek van die dak en die verf van die binnekant daarvan. 
Ook hoort die uitmeting en die daaropvolgende bodem-
voorbereiding by die handewerk. Dit is dus alle handewerk. 
10. Hoe lank bly so gebou ongeskonde? As sulke tempels en ook 
die ander geboue nie deur een of ander natuurramp beskadig en 
soms gedeeltelik of heeltemal verwoes word nie, sal hulle daar 
staan vir die ewigheid, want daar verrot en vermuf niks nie, maar 
alles behou vanaf sy ontstaan 'n konstante varsheid en geneent-
heid. 
11. Nou weet ons hoe dit met die bou en dus ook met die uiterlike 
vorm van so 'n tempel gestel is; daarom sal ons nou die 
inwendige en daarna die buite-omgewing daarvan van naderby 
bekyk. 
12. Die majestueuse hoogte van so ’n tempel is die eerste 
waarna ons moet let, want die pilare, wat hier die dakke dra, is, 
na gelang van die omvang van die tempel, ook honderd tot 
vyfhonderd vadem hoog en is na verhouding ook so dik en wyd. 
Die voetstukke van die pilare is altyd volkome sirkelrond en het, 
vanaf die grond tot by die draagvlak, sewe verdikkings; en elke 
verdikking is ongeveer vier voet hoog, terwyl so ’n voetstuk, wat 
sy grootte aanbetref, eweneens in die regte verhouding tot die 
pilaar self staan. Die voetstukke by die tempels is gewoonlik van 
'n baie harde, maar desondanks halfdeursigtige blougekleurde 
materie. Die pilare is heeltemal wit, maar is daarenteen van die 
veelkleurigste reliëfversierings voorsien. 
13. Die pilare van so ’n tempel loop nie sonder onderbreking deur 
tot by die dak nie, maar is tewens draers van drie galerye wat aan 
die binnekant van die tempel langs die ry pilare heeltemal in die 
rondte loop, voorsien van ’n pragtige bewerkte balustrade. 
14. Maar hoe kom mens op hierdie galerye? Dit sal julle dadelik 
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sien. In plaas van die piramidale rusbanke wat aan die binnekant 
van die pilare geleë is, is daar 'n wenteltrap-piramide, waarvan 
die steeds opgaande trappe ook van ’n mees sierlike balustrade 
voorsien is. Wanneer ’n mens via hierdie wenteltrap-piramide die 
hoogte van 'n gallery bereik het, loop daar vanaf die piramide 'n 
buitengewoon sierlike gang waaroor ’n mens dan op die gallery 
kan kom. So is elke gallery deur 'n gang met so wenteltrap-
piramide verbind. 
15. Uit watter materiaal bestaan so piramide nou? Die piramide 
self bestaan uit materiaal wat lyk soos ligrooi gekleurde, volkome 
deursigtige glas. Die balustrade lyk asof gemaak van soliede 
goud, met allerlei mooi windings, wat aan die buitehoeke versier 
is met allerlei wonderbaarlik mooie en betekenisvolle vorms, wat 
veelkleurig is en lyk soos die alleredelste stene by julle, asof hulle 
vanuit hulself sou skyn. 
16. Die gang bestaan uit dieselfde massiewe goudagtige stof, wat 
ook vanaf die wenteltrap tot by die hoofgalery aan weerskante 
van balustrades voorsien is. 
17. Die hoofgalery is natuurlik ook net so van balustrades 
voorsien, beide aan die binne- en die buitekant. Die balustrades 
van die hoofgalery bestaan uit piramides van suiwer briljant, dit 
wil sê dat die piramides gemaak is van 'n materiaal wat net so 
skitter soos 'n groot, geslypte diamant by julle wanneer die strale 
van die son daarop val. Hierdie piramides is tussen die gange so 
teenmekaar geplaas, dat hulle mekaar aan die onderkant raak, 
terwyl hulle aan die bokant deur 'n as’t ware massiewe goue, in 
baie mooi loflike leuning met mekaar verbind is. Hierdie leuning 
loop van die een tot aan die ander gang (wat van die wenteltrap 
piramide na die hoofgalery loop), want hy kan immers nie 
ononderbroke deurloop nie. As dit so sou wees, sou ’n mens 
immers, om van 'n gang op die hoofgalery te kom, oor so 
balustrade moet klim; daarom moet daar op elke plek waar so 
gang van die wenteltrap na 'n hoofgalery lei, 'n onderbreking in 
die balustrade van die hoofgalery wees. Dit geld vanselfsprekend 
net vir die kant wat na die binnekant van die tempel gerig is; want 
aan die buitekant loop dieselfde piramide balustrade met 'n nog 
massiewer leuning ononderbroke deur. 
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18. Die hoofgalery rus op reënboogagtige boë, wat van die een 
pilaar na die ander loop. Hierdie boë vertoon in volmaakte 
lewendigheid die kleurespel van 'n reënboog. 
19. Aan die binnekant van die wenteltrap-piramide is daar 
donkerrooi, hoë, vierkantige plate, ook weer op kubusvormige 
voetstukke, soortgelyke piramides as wat ons in die woonhuise 
agter die pilare leer ken het. 
20. Die kubusvormige voetstukke, wat met hul oppervlak meer as 
'n halwe vadem aan alle kante buite die piramide uitsteek, word 
as rusbanke gebruik. As die ruspouse aanbreek, begewe die 
leerlinge hulle na hierdie plekke en rus daar na behoefte uit. 
Hierdie rusbanke is buitengewoon sag-elasties, ongeveer soos 'n 
lugkussing. Presies so sag-elasties is ook die piramidale leuning. 
Ook al bevind iemand hom hoe lank daarop, dan veroorsaak hy 
tog nêrens 'n blywende induiking nie en as ’n mens opstaan, is 
alles weer mooi in orde, beide die bank en die leuning. 
21. Ook die leuning is buitengewoon pragtig versier. Aan die 
bokant van die leuning, op die punt van die piramide, is orals 
groenligtende balle aangebring, wat die inwendige van die tempel 
weer 'n buitengewoon pragtige, lieflike aanblik gee, veral wanneer 
hy nie hier en daar deur die rusbank uitrustende mense ietwat uit 
balans gebring word nie. 
22. Dit is dus die algemene inrigting van so tempel. Oor die 
besondere en die mees grootse inrigting binne, asook oor die 
buite-omgewing van so tempel, sal ons eers die volgende keer 
kry. Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 19 
Die inwendige inrigting van 'n tempel van 

die eenvoudige soort. 'n Tempel-orkes 
1. Julle weet dat so 'n tempel in sy geheel uit vyftien dakke 
bestaan, naamlik die middelste, hoogste dak en dan aan beide 
kante daarvan sewe dakke. In die middel van elke dak is daar in 
die inwendige van die tempel weer 'n pragtige geboude 
wenteltrap, wat tot heeltemal by die dak deurloop en onder elke 
dak, namate dit nader aan die middelste dak staan, groter, 
pragtiger en dus ook van meer betekenis is. 
2. Onder die middelste hoë dak is daar egter nie so ’n wenteltrap 
nie, maar die dak word hoofsaaklik deur stralende blourooi pilare 
gedra sodat daar rondom wel dertig van hulle kan wees. Hierdie 
pilare is byna net so hoog soos die van die werklike tempel, 
daarom is die middelste deel van die tempel ook hoër as die 
oorblywende dele daarvan. 
3. Hierdie pilare is voorsien van sewe rye galerye, waarop ’n 
mens kan kom via 'n wenteltrap, wat om die pilare kronkel. Om 
elke pilaar kronkel dus so wenteltrap tot by die sewende galery. 
In die middel van hierdie groot, ronde deel van die tempel staan 
'n groot hoofpilaar, wat deurloop tot by die hoogste punt van die 
hoë dak. Daar waar die vierde gallery rondom die pilare loop, is 
vanaf hierdie sentrale hoofpilaar 'n gang na vier kante gemaak, 
dit wil sê, dat daar in werklikheid maar twee gange is, wat mekaar 
by die sentrale pilaar kruis. 
4. Vanaf hierdie kruisgang loop dan 'n baie breë wenteltrap 
rondom die pilaar omhoog na die hoogste punt van die dak. Die 
galerye wat rondom die pilare van hierdie sentrale ronde deel 
loop, word eweneens ondersteun deur boë wat skitter in die 
kleure van 'n reënboog. Maar hier het 'n boog slegs één kleur, en 
omdat daar sewe galerye is, is daar ter ondersteuning daarvan 
ook sewe boë, waarvan elke boog in 'n ander kleur skyn. 
Wanneer ’n mens dan sy blik oor al sewe galerye laat dwaal, 
geniet hy van die aanblik van 'n gespreide reënboog. 
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5. Die balustrades van die galerye het in hierdie sentrale ronde 
deel van die tempel die aansien van gloeiende goud en hoewel 
dit op sigself buitengewoon kunstig bewerk is, is hulle in die 
tussenruimtes tog nog besaai met allerlei klein versierings in alle 
denkbare kleure, ongeveer soos ’n keiserskroon by julle wat 
kunstig met goud en silwer bewerk is en wat ook nog versier is 
met allerhande kunstig geslypte edelstene. 
6. Die relings van die gallery is stralend donkerrooi, die vloere 
van die galerye lyk soos die nagtelike hemel, wanneer dit die 
digste met sterre besaai is. 
7. Wat die vorm van die middelste pilaar aanbetref: Hy verhef 
homself vanaf die vloer tot by die hoogste punt, sodanig dat dit 
lyk asof daar 'n vurige wolkkolom vanaf die vloer tot by die 
hoogste top opstyg. Waartoe dien hierdie hoofpilaar eintlik? Ten 
eerste help hy om die hoë, swaar dak te dra; dit is sy natuurlike 
funksie. Die tweede is, dat ’n mens via die wenteltrap tot onder 
die hoogste punt van die dak kan kom en daar ook iets aan die 
dak kan regmaak wanneer daar eventueel met verloop van tyd 
iets beskadig sou wees. Ten derde is hy in hierdie sentrale 
hoofgebou nodig om die mense deur die klim daarvan aan die 
verskillende hoogtegrade gewoond te maak sodat hulle, sonder 
om duiselig te word, omlaag kan kyk. Want dit het die 
sonbewoners baie nodig, veral diegene wat van plan is om 
naderhand na die verskillende bou-ampte oor te stap. Ten slotte 
word dan op die verskillende hoogtes nog beproef vanaf welke 
hoogte die wil van die mense nog in staat is om op die grond 
werksaam te wees, want julle moet weet dat so 'n pilaar redelik 
hoog is en dat die pilaar van menige tempel met die hoogste 
berge van julle aarde sou kon wedywer, ook al sou hy op seevlak 
staan. 
8. Hierdie pilaar het 'n baie groot omvang, spesifiek onderaan, 
waar hy dikwels 'n deursnit van honderd vadem het. Hy loop wel 
van daar af tot by die bokant van die hoë dak steeds verder taps-
gewys. Omdat die pilaar so 'n groot omvang het, kan julle maklik 
vir julleself voorstel dat die wenteltrappe rondom ook baie ruim 
moet wees; ja, veral onderaan is dit so breed, dat daar maklik 
honderd mense langs mekaar so ’n trap kan beklim. So is ook die 
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galerye, waarvan daar sewe rondom die sentrale ronde deel loop, 
buitengewoon ruim. En net so ruim is die twee mekaar kruisende 
gange wat die middelste galerye met die hoofpilaar verbind. So ’n 
gang is so breed, dat daar eweneens meer as honderd mense 
met gemak langs mekaar in 'n ry sou kan staan. 
9. Waarvoor dien hierdie twee mekaar kruisende gange en ook 
die hele middelste gallery eintlik dan? Kyk, dit is weer regtig iets 
vir julle, want dit is die orkesruimte vir die musiekmaak in so ’n 
tempel. Op elke gang is daar sewe-en-sewentig harpe; op die 
galery rondom is plekke vir die hoofsangers aangebring. Op 
hierdie gallery en op die twee gange word, voor en na elke 
werksaamheid, aan die grote God, onder begeleiding van die 
harpe, 'n lofsang gebring, en hierdie lofsang weergalm dan 
majestueus deur die hele, wye tempel. 
10. Julle moet die klank van 'n harp nie voorstel soos die van 'n 
soortgelyke instrument op julle aarde nie, want die klank van so ’n 
harp is so buitengewoon suiwer en sodanig in staat tot elke 
aanswelling, van baie sag tot die uiters kragtig, dat julle op julle 
planeet absoluut geen enkele voorstelling daarvan kan maak nie. 
Wat die krag daarvan betref, klink die helderste klok by julle 
daarby vergeleke baie sag. Ook wat die sagste klank aanbetref, 
kan julle op geeneen van julle instrumente sulke werklik 
geestelike sagte tone voortbring nie, as wat met so 'n harp 
voortgebring kan word. Verder is die toon van 'n harp by julle ook 
maar van korte duur, terwyl 'n eenmaal aangeslaande toon van 
so ’n sonharp solank deurklink totdat die musikant dit stop. En so 
is so ’n harp ook in staat om alle moontlike verskillende klanke 
voort te bring, en wel so, dat dit op aarde baie goed 'n orkes met 
'n tienvoudige besetting kan vervang. Wanneer julle dit in gedagte 
hou, kan julle vir julleself van so 'n konsert op die son `n begrip 
begin vorm. 
11. Vir hierdie doel is die sentrale deel van die tempel eintlik ook 
gebou. Dit is die werklike gebedehuis van so tempel, waar niks 
anders gedoen mag word as net dit wat vir die eenstemmige loof 
van die grote God bestem is nie. 
12. Slegs die verskillende oefeninge van die wil word, soos reeds 
voorheen vermeld, op die verskillende hoogtes van hierdie pilaar 
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uitgevoer, maar dit gebeur ook maar net in hierdie gebedehuis, 
sodat die wil van elke mens homself des te meer sal verenig met 
die wil van die grote God. Daarby hoort ook die voorafgenoemde 
oefeninge, waardeur die sonmense vanaf elke hoogte, sonder om 
duiselig te word, rustig in die diepte moet kan kyk en dit ook 
werklik aanleer. 
13. So ’n oefening sou ook glad nie sleg gewees het op aarde 
nie, waar die mense baie dikwels aan duiseligheid ly, want 
wanneer die een mens ook maar net 'n bietjie hoër staan as die 
ander, het hy al moeite daarmee om die ander wat laer staan, 
nog te sien staan, en hoe hoër iemand geplaas word, des te 
ondraagliker word sy hoogtevrees, wat soms, en glad nie so 
selde nie, so ontaard dat menige hooggeplaaste adellike persoon 
hom eerder met tien kanonne sou wou laat doodskiet as om ook 
maar één keer sy blik omlaag te rig en homself daar aktief in 'n 
eenvoudige boeredrag besig te sien. Is dit dalk te veel gesê? O 
nee! Kyk maar net na die edelmanne; wil hulle nie veel eerder dat 
hul seuns op die slagveld deur die vyand in stukke verskeur word 
nie, as dat so ’n adellike seun teen sy hooggebore ouers sou sê: 
Ek wil liewer ’n boer word as om myself as veldheer op die oop 
slagveld deur die vyand te laat doodskiet? 
14. Kyk, om die mense in hierdie opsig bestand te maak teen 
duiseligheid, sou so ’n skoolopleiding in die klim van pilare werklik 
besonder aanbevelenswaardig wees. Die mense op aarde skep 
slegs nog te veel behae in hierdie baie verderflike siekte. Daarom 
keer ons nou weer terug na die plek waar daar in natuurlike en 
geestelike opsig baie effektief omgesien word dat so 'n siekte 
geen kans kry nie. 
15. Dat die sentrale ronde gedeelte van so 'n tempel vir julle 
begrippe maar al te verhewe, mooi en pragtig lyk, hoef nouliks 
nog vermeld te word. Wie ook maar enigsins in staat is om sy 
fantasie te laat werk, sal baie gou 'n klein voorstelling daarvan 
kan maak. 'n Volledige voorstelling daarvan sal mens egter eers 
kan maak wanneer mens sulke wonders met eie, verligte oë sal 
aanskou en ook met sy eie, fyner ore van die gees sal meeluister 
na die musiek van die hemele. 
16. Die oorblywende dele van die tempel is deels bedoel vir 
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uiteenlopende soorte onderwys, maar deels ook as huise vir 
beide die leerders as die leraars, en daar is één vleuel bestem vir 
die manlike en een vir die vroulike geslag. Die twee geslagte kom 
in die tempel, behalwe in die sentrale ronde gedeelte, nooit saam 
nie, maar wel buite die tempel by die gereelde genotvolle 
wandelinge in die vrye sonlug en by die dikwels klim van die hoër 
berggebiede. 
17. Dit is dus die hele uiterlike en innerlike van die tempel. Die 
omringende grond van so 'n tempel is presies so georden soos 
die grond rondom elke ander woonhuis, maar die grondgebied is 
net na verhouding groter, aangesien die voortdurend aanwesige 
mensemenigte van so 'n tempel groter is as dié van enige ander 
woonhuis. 
18. Wanneer daar dus in een tempel soms ongeveer tienduisend 
mense woon, dan word die hoeveelheid grond ook proporsioneel 
aangepas, dus tienduisend maal 'n halwe akker. Tog is die 
verskillende akkers deur baie breër strate, vir die maak van 
gesellige staptogte, van mekaar geskei en die vrugtebome word 
rondom die tempel op 'n laagliggende deel van die heuwel 
gekweek, sodat die uitsig vanuit die tempel nie in die minste 
daardeur belemmer word nie. 
19. Daarom is daar buite die tempel 'n wye vlakte, waarop daar 
niks anders as oorvloedig groeiende gras met 'n lewendige, feitlik 
donkergroen kleur gekweek word nie. 
20. Die buitenste begrensing van hierdie vlakte bestaan uit suiwer 
fontein-pilare, waarvan die opspuitende water die vlaktes rondom 
die tempel, asook die daaragter liggende, aan alle kante 
afdalende grond verfris. 
21. Kyk, dit is 'n tempel van die eerste tipe. Hierna sal ons nog 
die twee volgende tipes bekyk. En dus is dit weer genoeg vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 20 
'n Tempel van 'n hoër soort 

1. Wat die tweede tipe tempel aanbetref, deur die sonbewoners 
gewoonlik ook die groot tempel genoem: Waarom hierdie tempel 
die naam dra, sal in die hieropvolgende baie goed aan julle 
duidelik gemaak word. 
2. Hierdie tempel is wat die bou en die veelheid aan pilare betref, 
weliswaar nie veel voortrefliker as die een wat ons hiervoor leer 
ken het nie. Hy sou hier en daar miskien wel duisend, soms ook 
tweeduisend pilare meer kan hê as die eerste, maar hierdie 
toevoeging is nie voldoende vir die bynaam 'die groot tempel' nie. 
3. Ook al het hy dan meer pilare, tog staan hulle ten eerste digter 
opmekaar, en ten tweede is hulle ook nie so hoog nie, waardeur 
die ruimte wat so tempel inneem, dan ook nie veel groter is as dié 
van die vorige tempel nie. Ook is die dakke by verre nie so hoog 
nie. 
4. Dit is dus die vraag, waarom hierdie tempel 'die grote' genoem 
word. Dit is omdat in hierdie tempel absoluut geen ander vorm 
van diening meer geleer word as slegs die diening van die grote 
God nie! Dit is dus die rede waarom hierdie tempel 'die grote' 
genoem word. 
5. Die inwendige inrigting en ook die uiterlike omgewing is op die 
willekeurige versierings na, heeltemal gelyk aan dié wat ons 
binne en buite die vorige tempel leer ken het. Slegs die 
orkesruimte is in hierdie tempel nog veel grootser en daar staan 
twee keer soveel harpe as in die vorige tempel. Ook die aantal 
sangers is meer; dit is egter goed te verstane, omdat daar in so 'n 
tempel dikwels vier-, vyf-, ses- tot sewe maal soveel leerlinge 
woon as in die vorige tempel. 
6. In so tempel kom die mense van so vier tot sewe tempels van 
die vorige tipe ook dikwels bymekaar om daar die allerhoogste 
onderrig in die diening van die grote God te ontvang. Om hierdie 
rede lyk dit in so 'n tempel en ook in die wye omgewing daarvan 
uiters lewendig. 
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7. Wanneer alle mense in so 'n tempel soms nie gehuisves kan 
word nie, word daar effens laer, ongeveer op die plek waar 'n 
vrye wandelweg deur die land loop, klein woonhuise met 'n 
omvang van ongeveer tien tot twaalf pilare gebou, wat op die 
sentrale wenteltrap na, wat daar ontbreek, presies so ingerig is as 
die woonhuise wat ons al leer ken het. 
8. By sommige tempels van hierdie tweede tipe is daar dikwels 
honderde sulke kleinere huise. Elke woning het ook 'n eie 
ampsdraer, wat onder die ampsdraers en derhalwe ook onder die 
hoofleraar van hierdie tempel staan. Hy hoef vir niks anders te 
sorg as vir die handhawing van die orde nie. 
9. Die grond rondom so ’n tempel is ook eweredig groter en 
uitgestrekter as die van die vorige. 
10. By hierdie tempel is daar ook 'n algemene tydwagter, en 
daarom moet alle tydwagters van so ’n uitgestreke tempel-distrik 
hulself na hom rig. Waar in die omgewing van hierdie tempel is 
die eintlike staanplek van hierdie tydwagter? Kyk daar, ongeveer 
duisend vadem buite die tempel word daar op 'n keëlvormige 
heuwel 'n buitengewone sterk, soms meer as vyfhonderd vadem 
hoë boom gekweek. Daar word vanaf die top 'n pendulum 
neergelaat tot byna aan die voet van die heuwel, want aan die 
kant van die pendulum word die heuwel steiler gemaak as wat hy 
van nature sou wees. Hierdie pendulum word dan deur drie 
manne in beweging gesit en het vir één slingering byna dertig 
minute volgens julle tydrekening nodig. 
11. Aan die hand van hierdie pendulum moet alle ander dan 
ingestel word. Ook al is hulle nie ewe groot en kan hulle nie 
dieselfde stadige slingeringe nadoen nie, tog moet hulle 
slingeringe so ingedeel word dat óf twee of vier slingeringe 
presies ewe lank as één slingering by hierdie hoofpendulum 
neem. 
12. Om die rede is daar selfs ook in die kleiner woonhuise 
rondom hierdie tempel sogenaamde klein handpendulums en aan 
die hand van hul vinniger slingeringe word die hoofslingeringe 
van die groot pendulum gemeet. 
13. Hoe deel die hoofpendulum nou sy slingeringe op 'n goed 
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verneembare wyse aan 'n hele omgewing mee? Daarvoor is daar 
nog sommige spesiale ampsdraers aangestel, wat mekaar 
beurtelings aflos, en wel na elke honderd slingeringe. By so ’n 
hoof-tydmeter is daar altyd 'n honderdtal sulke ampsdraers, 
waarvan daar steeds vier is wat die diens moet verrig. 
14. Hierdie ampsdraers of chronoloë het by die sonbewoners 
ongeveer dieselfde aansien as die diepsinnige sterrekundiges by 
julle. Tog is dit binne hierdie raamwerk nie die doel waarom hulle 
hier genoem word nie, maar dit gaan nou oor hoe hulle die tyd 
aan die hele omgewing bekendmaak. Kyk, aan vier kante van die 
taamlik uitgestrekte heuwel is 'n soort klok aangebring, wat daar 
weliswaar nie so lyk soos 'n kerkklok by julle nie, maar is 'n groot 
uitvoering van julle klein klokkespel. 
15. Elke tydverkondiger is voorsien van 'n hamer, waarmee hy by 
elke slingering van die pendulum eenmaal op die klok slaan. 
Daardeur word aan die hele omgewing wyd en syd deurgegee 
wanneer die een slingering op die ander volg. Heeltemal bo-op 
die heuwel is daar twee wagte gestasioneer; hulle tel die 
slingeringe en deel die aantal slingeringe met sekere 
afstandsinjale mee aan die tempelwagters. 
16. Dat diegene wat hierdie werk verrig ook gereeld afgelos word, 
spreek vanself. Nou het ons ook hierdie tweede tempel leer ken. 
Die verskil met die ander tempel is dus alleen geleë in die 
beoogde doel en in die veel groter aantal leerlinge. 
17. By 'n vorige geleentheid is alreeds opgemerk dat tempels van 
hierdie tweede tipe hoër staan as die eerste; daarom is dit 
gladnie eintlik nodig om hier te vermeld dat so tempel op 'n nog 
veel hoër en groter berg staan die van die eerste tipe. 
18. Wanneer julle so ’n tempel op die son met julle eie oë kan 
aanskou of as julle julleself selfs op die uitgestrekte grasveld 
daarvan sou bevind, dan sou julle die verhewe prag en die 
buitengewone pragtige uitsig na die wye omgewing nie kon 
verdra nie. Daarom laat Ek ook selfs nie eers toe dat iemand so 
iets in 'n droom sien nie, want reeds die droom sou 'n dodelike 
effek hê. As die gees van die mens so-iets te siene sou kry, sou 
hy onmiddellik alle kettings van sy liggaam verbreek en hom 
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daarheen haas, waar dit hom sekerlik beter sou geval as in sy 
sware liggaam. Daarom vermeld Ek hierdie prag ook maar net 
terloops aan julle, want as Ek dit vir julle ook maar net in woorde 
volmaakter sou beskryf en daardeur julle fantasie 'n duideliker 
beeld daarvan sou gee, sou julle dit absoluut nie op papier kon sit 
nie, want julle gees sou homself daarby so volkome in homself 
keer, dat hy volkome sou vergeet het om sy liggaam tot aktiwiteit 
aan te spoor. 
19. Om juis hierdie rede vertel Ek julle ook niks oor die onderrig 
wat daar deur Myne ten dienste gegee word nie. Ten eerste sou 
julle die hoë graad daarvan, in die toestand waarin julle julleself 
bevind, absoluut nie kan inneem nie. Ten tweede, indien julle dit 
sou verstaan, sou julle op daardie selfde oomblik julle aardse 
lewe nie meer kan behou nie, want as julle ook maar één woord 
uit My mond, met hierdie hoë betekenis, volledig sou kon bevat, 
dan sou die hele natuur en die hele wêreld op dieselfde oomblik 
vir julle as 'n uiters duister en verskriklik gedrog voorkom, veral 
wanner dit oor 'n woord van die Vader, óf die Ewige Liefde gaan. 
20. Sodat julle julleself egter tog baie versigtig daarvan kan 
oortuig hoe gewigtig net een woord van die Vader is, sê Ek julle 
by hierdie geleentheid net dat byvoorbeeld die woord 'liefde', met 
betrekking tot My by die sonbewoners, wanneer dit uitgespreek 
word, so ’n onbeskryflike geluksaligheid teweegbring, dat hulle 
daardeur vir ’n geruime tyd geen voedsel inneem nie. Ja, daar 
word vanaf die hoogste heuwel, waar hierdie laasgenoemde 
tempel homself bevind, met trompetgeskal aan die wye omtrek 
bekend gemaak dat binne ’n afsienbare tyd, volgens julle 
tydrekening ongeveer 'n jaar, hierdie woord met betrekking tot 
God uitgespreek sal word. Reeds by die eerste basuin val alle 
sonbewoners van hierdie gordel op hul aangesig ter aarde en 
durf, van hoogagting vir wat gaan kom, skaars asem te haal en 
bewe as’t ware van blye vrees. 
21. Wanneer die tyd nou nader dat die hoogste leraar en priester 
afdaal na hierdie tweede tempel om daar uit te spreek: 'God is 
liefde!', dan word elke mens daardeur soseer aangegryp, dat hy 
ineensink, asof hy as te ware gesterf het. Ja, deur hierdie woord 
raak al hierdie mense in 'n sekere sin, volgens julle begrippe 



115 

 

uitgedruk, in 'n soort allerhoogste staat van geestesvervoering en 
geniet in die toestand die geluksaligheid van engele. Wanneer 
hulle weer tot hulself kom, snel hulle dadelik na buite en val voor 
die tempel op hul aangesigte neer en dank, loof en prys die grote 
God vir Sy allerhoogste genade aan hulle en dat Hy hulle waardig 
geag het om die allerhoogste woord van aller woorde, by monde 
van sy owerpriester, weereens te laat hoor. En nog vir ’n geruime 
tyd daarna durf niemand oor die drumpel van die tempel gaan 
nie. Wanneer die tempel egter weer betree kan word, gebeur dit 
altyd met 'n allerdeemoedigste, feestelike intog. 
22. Aan die hand van hierdie woorde kan julle al `n begrip begin 
vorm oor die aard en die uitwerking van die leerwyse in hierdie 
tempel. Julle kan egter ook, om julle afgestompte sinne tot lewe 
te wek, 'n bietjie aandag daaraan bestee en onder oë beskou 
welke agting Ek daarenteen by julle geniet, want by julle het Ek 
nie alleen My woord deur sekere leraars en priesters laat 
verkondig nie, maar het Ek as Vader en die allerhoogste liefde, 
Self wesenlik in al My goddelike oorvloed onder julle geleef en 
julle met My eie mond die woorde van die ewige lewe geleer. En 
tog kan die mense My vir 'n handvol grond vergeet en My baie 
geringer ag as al die ander wat daar om hulle heen is. As dit nie 
so sou wees nie, hoe sou menigeen dan die hele dag met alle 
inspanning vir die tydelike kan sorg en daarby skaars 'n armsalige 
kwartier per dag aan My wy!? 
23. Werklik, Ek sê vir julle: As Ek op die son gedoen het wat Ek 
op aarde gedoen het, sou haar vreugdelig die hele oneindigheid 
gevange geneem het! Maar die kinders van die aarde, wat Ek tot 
kinders van My hart gemaak het, is in ’n toestand waar hulle die 
Vader wil ontvlug en verag! 
24. O, leer dan van die son, as julle op aarde nie kan leer wie die 
Een is wat uit oneindige liefde vir julle selfs aan die harde kruis 
gebloei het! Sien tog net in, dat die Vader die Liefde is! 
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HOOFSTUK 21 
Die derde en hoogste soort tempel. Die 

geheim van die menswording van God en 
van die kruis. Inwyding tot die 

opperpriesterstand 
1. Nadat ons die tweede tipe tempel leer ken het, sal ons onsself 
na 'n aansienlike hoogte begewe, wat dikwels 'n gebied van 
verskeie duisende vierkante myl insluit, en sal daar nog 'n derde 
tipe tempel leer ken. 
2. Dit derde tipe word gewoonlik op die hoogste punt van 'n 
gebied gebou en het gewoonlik vyf tot sewe tempels van die 
tweede tipe onder hom. 
3. Wat die bou van hierdie tempel aanbetref, is hy nouliks vier 
keer so groot soos 'n gewone woonhuis en hy is by verre nie so 
hoog soos die tempels van die eerste en tweede tipe nie. Ja, hier 
en daar tref ’n mens sommiges aan wat nie veel hoër is as 'n 
gewone woonhuis nie. 
4. Hierdie tempel het ook nie die vorm van 'n skip nie, maar is 
altyd volkome rond. Die dak is nie spits nie, maar het meer die 
vorm van 'n afgeplatte piramide. Desondanks is dit tog redelik 
hoog. Rondom die dak is 'n omgang gemaak, wat van 'n stewige 
balustrade voorsien is. ’n Mens loop oor hierdie omgang en 
verkondig, deur middel van basuine, allerhande sake aan die 
rondom geleë tempels. 
5. Die inwendige van die tempel is presies so ingerig soos 'n 
gewone woonhuis; maar daar is net hier, in plaas van die 
wenteltrap, wat homself in die middel van 'n woonhuis bevind, 'n 
gladde, wit pilaar geplaas, wat byna ewe dik en rond van vorm is 
en heeltemal tot aan die hoogste punt van die dak reik en dus 
ook die dak dra. Hierdie pilaar is dan weer omring deur 'n 
wenteltrap, van waaruit binne op gelyke hoogte met die 
dakomgang buite, twee mekaar kruisende gange deur 'n 
dakopening na buite tot by die dakomgang lei. In die inwendige 
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van die tempel egter, daar waar die vier gange of eintlik die twee 
mekaar kruisende gange met 'n taamlike ruim ommegang rondom 
die pilaar bymekaar kom, draai die wenteltrap om die pilaar 
omhoog tot heeltemal onder die dak. Alles is hier heel eenvoudig 
en sonder enige versiering en dit lyk byna asof alles van glad 
geskaafde planke saamgevoeg is. 
6. Op die ommegang is daar geen harpe meer nie, maar die hele 
musiek gedeelte hier bestaan uit vier buitengewoon luid skallende 
basuine, waarvan die toon so sterk is, dat dit as gevolg van die 
suiwer sonlug, soms duisend myl ver gehoor kan word. 
7. Die bodem van die tempel lyk asof dit uit vloerplanke bestaan 
en die rusbanke by die pilare lyk soos die hout sitbanke by julle 
wat julle soms in die tuin het. Slegs die pilare is wit, maar tog ook 
asof hulle van 'n wit houtsoort gemaak is. 
8. Kortom, hier is niks van enige uiterlike prag te ontdek nie. 
9. Rondom die tempel staan soms twintig tot dertig klein 
houthutte, wat glad nie op pilare rus nie, maar feitlik dieselfde 
voorkoms het as die berghutte op julle aarde, die dakke is net 
hoër opgetrek. Een hut staan altyd reg langs die tempel, en dit is 
die woning van die opperpriester. Die ander tente word deels 
deur sy gesin en deels deur ampsdraers en enkele leerlinge 
bewoon. Want slegs hulle wat hulself mettertyd tot hoogste 
leraars en ampsdraers van die laagste tempel, asook tot die 
diening van hierdie hoogste tempel wil laat inwy, moet die skool 
van hierdie tempel deurloop. 
10. Wat word daar eintlik alles in hierdie tempel geleer? Kyk, dit is 
'n tempel van die diepste geheime, waarin slegs weinig ingewy 
word. Waaruit bestaan die geheime dan eintlik? Dit sluit in dat die 
mense daar leer dat God 'n mens is, en dat die allerhoogste liefde 
in hierdie mens woon, wat alles wat daar bestaan uit eie krag 
geskape het. 
11. Wat word nog verder hier geleer? Daar word ook die 
geheimste en allergrootste geleer, naamlik dat God, Wie die 
suiwerste liefde is, op 'n planeet wat aarde heet (op die son het 
hierdie planeet egter die naam 'Pjoer') volkome mens geword het 
met 'n sware en selfs aan die dood onderworpe liggaam en daar 
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in die grootste armoedigheid geleef het, alhoewel alle hemele Sy 
eiendom is, en dat Hy homself as teken van Sy oneindige Liefde 
en onbegryplike nederigheid selfs aan 'n kruis laat vasspyker het 
en doodgemaak is. 
12. Daar word vêrder by vertel, dat dit gebeur het in die tyd waar 
dit, soos wat alle sonbewoners baie goed weet, op hul wêreld 
volkome duister geword het en dat die duisternis ongeveer twaalf 
enkelvoudige, groot slingeringe geduur het. Julle moet naamlik 
weet dat die mense op die son soms 'n hoë ouderdom bereik, 
sodat daar deesdae nog verskeie mense is, veral in die stand van 
die owerpriesters, wie getuies was van hierdie verskynsel op die 
son. 
13. Opvallend vir julle sou wees, dat daar 'n kruis op 'n heuwel 
teenoor die tempel is. Dit lyk presies so soos 'n goedgevormde 
Kalvarieberg* by julle op aarde. Hierdie Kalvarieberg van die son 
is ook omring deur 'n kring van hoë gekweekte boomstompe, 
sodat daar van buite af niks van te siene is, behalwe as iemand 
daar deur 'n nou poortjie deur die hoogste priester ingelei word. 
Hierdie binnelei gebeur egter slegs wanneer iemand tot 
hoogleraar van die tweede tempel ingewy word. 
*Golgotha 	

14. Die probleme wat met hierdie binnelei gepaard gaan, is egter 
nie so gering as wat julle dink nie, want wie daar binnegelei wil 
word, moet eers ’n groot proef van getrouheid aflê. En as hy nou 
deur die nou poortjie gekom het, is hy nog lank nie op die plek 
van bestemming nie en sien hy van die Kalvarieberg nog so goed 
as niks nie. 
15. Want direk agter die hoë bome rand, lê om die hele 
Kalvarieberg 'n tweehonderd vadem breë dam, wat egter nie oral 
ewe diep is nie. Wie oor hierdie dam wil kom, moet die paaie baie 
goed ken wat oral deur water bedek word, want onder die water 
is die paaie so gemaak, dat daar maar één hoofpad is, van waar 
'n groot aantal paaie egter as misleidende paaie weglei. Wie die 
loop van die hoofpad dus nie ken nie, beland so op ’n dwaalweg 
en moet weer terugkeer na die plek waar hy sy voet in die water 
geplaas het. Daarom moet almal die weg goed met sy voete kan 
ondersoek om te bepaal of dit 'n baie smal of ’n breër weg is. 
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Slegs via die smalste pad kan ’n mens die ander oewer bereik; 
via enige ander pad kom ’n mens weer by die eerste oewer uit, 
amper so, dat almal glo dat hulle die goeie weg gevind het; maar 
dan buig dit skielik weer om en lei hom met allerlei draaie tog 
weer terug. 
16. Daarom is dit nie so maklik as 'n mens sou dink om deur 
hierdie dam te kom nie. As iemand egter in sy poging om hierdie 
probleme te oorkom sukses gehad het, dan wag daar vir hom 'n 
nog groter een. Ongeveer sewentig vadem verby die groot ronde 
dam kronkel 'n bisarre kronkelweg deur ’n brandende 
struikgewas, wat by julle op aarde ongeveer sal lyk soos 'n 
brandende bos; maar die struikgewas reik veel hoër bo die grond 
van die son uit as die allerhoogste bome by julle. Die brandende 
bosse het ook weer 'n breedte van ongeveer tweehonderd vadem 
en omring die hele heuwel, wat daar trouens nog veel groter en 
uitgestrekter is as een van die grootste berge op julle aarde. 
17. Hier is dit baie moeilik om die regte pad te vind. Wie ookal 
daar nie die smalste weg vind nie, wend 'n vergeefse poging aan, 
want hy sal nie deurkom nie. Weliswaar vind verskeie baie 
spoedig die nouste pad, maar dan deins hulle terug vir die 
vlamme wat hulle op hierdie smal pad herhaaldelik raak; daarom 
probeer hulle 'n ander pad waar minder vlamme te siene is. Dit is 
egter vergeefse moeite, want wie nie 'n klein stryd met die 
vlamme wil deurstaan nie, kom nie op die plek van die grootste 
geheim nie. Wie egter nie vir hierdie stryd terugdeins nie, bereik 
via die kortste weg, behoudend en wel, die plek van bestemming 
en aanskou daar in die grootste liefdeslig die wonder van die 
kruisiging! 
18. Kyk, dit is terselfdertyd ook die inwyding in die stand van 
owerpriester. Weliswaar is daar oral, selfs in die woonhuise, 
sporadiese aanwysings wat op die groot menswording betrekking 
het, maar net hier kom die geheim volmaak tot openbaring. 
19. Maar hoe alles gevorm is, in watter verband dit hier op die 
son geplaas is en hoe dit verder met hierdie Kalvarieberg van die 
son gesteld is, sal ons in 'n volgende mededeling hoor. Daarom, 
genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 22 
Die allerheiligste, sogenaamde brandende 

tempel. Dieper inwyding in die geheime van 
die menswording van God en die kindskap 

van God. God die Vader Self as leier 
1. Wie uiteindelik uit die brandende bos op die vrye grond van die 
werklike Kalvarieberg gekom het, word dadelik deur 'n wyse man, 
wat voortdurend op so `n plek woon, ontvang en in sy woonhuis 
ingelei, wat net so heel eenvoudig is. Daar word hy gasvry 
verwelkom en daarna deur die wyse na 'n effens hoër geleë klein 
tempel gebring. 
2. Daar sien hy dadelik 'n beeldegroep wat die laaste avondmaal 
uitbeeld. 
3. Vanuit hierdie tempel word hy dan na 'n vrye ruimte gebring; 
daar sien hy 'n groepering wat Christus met Sy apostels uitbeeld 
in die tuin van Getsémané op die Olyfberg. 
4. Weer ietwat vêrder op staan 'n groepering wat die 
gevangeneming van die Heer uitbeeld. En so gaan hy in 'n sirkel 
rondom die heuwel van die een groepering na die ander, waarby 
deur elke groepering agtereenvolgens 'n spesifieke 
lydingsmoment van die Heer uitgebeeld word, en dit steeds op 'n 
baie betekenisvolle wyse. 
5. Ten slotte, heeltemal bo-op die heuwel geleë, is daar 'n groot 
vrystaande kruis, waaraan die gestalte van die Heer in aards-
menslike vorm gehang is en waar aan beide kante aan veel 
kleiner en laer kruise die bekende twee misdadigers te siene is. 
6. Wanneer die gas dit alles voldoende met die allerdiepste 
aandag van sy hart beskou het, dan lei die wyse hom vanaf die 
heuwel na 'n effens laer geleë klein tempel. Daarbinne is die graf 
te sien 
7. Laastens toon die leier hom baie naby aan die brandende bos 
'n nog  ietwat groter tempel, wat voortdurend met die helderste 
vlamme brand. Die vlamme het, veral wanneer ’n mens steeds 
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nader daaraan kom, so 'n indringende ligstraling, dat dit selfs vir 
die oog van 'n sonbewoner, wat tog aan buitengewoon veel lig 
gewoond is, ondraaglik word. Daarom neem die leier vir daardie 
doel ook altyd 'n toepaslike sluier of anders gesê, 'n 
oogbedekking saam, waarmee die gas dan die buitengewoon 
sterk lig van die vlamme van hierdie tempel kan verdra. Hoe 
helder hierdie vlamme egter ookal sy, niemand wat in daardie 
omgewing kom (vanselfsprekend op waardige wyse!) brand 
hulself daaraan nie, maar dit waai net saggies en koel om hom 
heen soos 'n louwarm westewind. 
8. Dan word die gas deur die leier in hierdie brandende tempel 
ingelei. Daar, in die middel van die tempel, sien hy 'n klein altaar, 
dit wil sê 'n verhoging in die vorm van 'n pilaarvormige tafel, 
waarop die Heilige Skrif van die Ou- en Nuwe Testament geplaas 
is, en wel geskryf in Oud-Hebreeus. 
9. Hier vra elke gas aan die leier wat dit nou kan beteken. En die 
leier sê maar net aan hom dat dit 'n boek is waarin die woord van 
God, Sy leiding van die hele menslike geslag en ook die leiding 
van die hele oneindigheid aan die hand van die innerlike 
betekenis met spesiale karakters opgeteken is. 
10. Daarop vra die gas of ’n mens sulke tekens wel hier sou kan 
of mag lees. En die leier sê aan hom: 'Wie hierheen kom, is 
verplig om dit alles te verstaan, want dit is die eintlike rede 
waarom iemand sovêr kom.' 
11. En verder sê die leier: "Kyk, omdat jy jou wil al so magtig 
gemaak het dat die grondbodem van die son hom gehoorsaam, 
weet dan dat ook hierdie tekens gehoorsaam is aan 'n opregte en 
regverdige wil, en sal sigself openbaar aan die opregte en 
regverdige wil van diegene wat hierdie karakters sou wil leer ken.' 
12. Daarna dra die leier die gas op om die boek aan te raak. En 
sodra die gas die boek aanraak, deurstroom 'n vuur hom 
onmiddellik. Na hierdie deurstroming is die gas dan ook in staat 
om die karakters baie goed te lees. Sodra die gas dan die boek 
begin lees, word hy deur die allerhoogste bewondering 
aangegryp en beskou teen hierdie tyd niemand gelukkiger en 
saliger as hyself nie, aangesien hy nou vir die eerste keer woorde 
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verneem wat direk uit die mond van God gestroom word, 
waardeur hy ook die wonderbaarlik liefdevolle leiding van die 
grote God aanskou. 
13. Die sterkste deurdronge en aangegryp word so ’n gas egter 
wanneer hy by die Nuwe Testament kom, want hierin word die 
Kalvarieberg ook vir hom onthul, en gewoonlik weet hy dan van 
louter lof, dank en lofprysing geen raad nie en kan hy nie 
verstaan hoe dit moontlik kon gewees het dat die grote God so-
iets aan Homself kon laat voltrek nie. 
14. Eers daarna toon die leier die groot liefde in God aan hom en 
word daar aan hom gesê dat juis deur hierdie handeling die 
mense, en veral hulle wat op die aarde woon, ’n werklike 
kinderreg verkry het, waardeur elkeen dan selfs gebonde is aan 
die plig om die grote God as die mees liefdevolle Vader te leer 
ken en Hom ook aldus aan te roep. 
15. Daarna vra die gas weer aan die leier of die mense op die 
son ooit so ’n onuitspreeklike geluk sal behaal. En dan gee die 
leier aan hom die antwoord: "Nie net die mense van die son nie, 
maar alle mense wat al die sonne en alle planete van die hele 
oneindigheid bewoon, het daardeur 'n verborge reg op hierdie 
onmeetlike geluk. Hulle kan hierdie geluk egter op geen ander 
manier bereik as slegs langs die weg van die diepste deemoed 
en, hieruit voortvloeiend, langs die weg van volkome liefde van 
hul hele wese vir God nie! ' 
16. Na hierdie deurlees en onderrigting verlaat beide dan weer 
die tempel en begewe hulle vandaar weer na die woning van die 
wyse leier, waar hy die gas eers by alles 'n toepaslike 
opheldering gee, wat volgens julle tydrekening gewoonlik 'n 
tydperk van drie aardse jare duur. Dit spreek vanself dat daar 
gedurende hierdie tyd nog dikwels togte na alle voorafgenoemde 
plekke gemaak word. 
17. Eers aan die einde van hierdie onderrig maak die leier aan 
die gas bekend dat daar, bokant hierdie hemelliggaam wat hulle 
bewoon, in die volmaakte liggebiede, 'n nog veel volmaakter 
wêreld bestaan, waar alle sonbewoners die volmaakte onderrig 
oor die menswording van die Heer in die gees sal ontvang, en dat 
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hulle daarna, as hulle wil, ook as werklike kinders van God 
opgeneem kan word wanneer hulle in staat is om hulself daar tot 
op die laaste atoom van hulle wese sodanig te verdeemoedig, dat 
hulle as inwoners van 'n volmaakte wêreld as sodanig die laaste 
en minste dienaars sal wil wees van die kinders van God, wat 
Hyself as mens op die planeet aarde of Pjoer tot Sy kinders 
gemaak en aangeneem het. 
18. 'Want', sê die leier verder, "ons inwoners van die son lewe in 
groot volmaaktheid en is as gevolg van ons wil volmaakte 
meesters oor ons wêreld. Daarom sal dit altyd moeilik vir ons 
wees, wanneer ons onsself by diegene moet voeg wat met hulle 
wil nie eens in staat is om 'n grashalm vanuit hul aarde te ontlok 
nie. Maar, my beste gas, soos wat jy kan aflei uit alles wat jy 
gesien het, het die groot Heer van die hemel en alle wêrelde 
geen welbehae in die grote en sterke nie, maar in die klein en 
swakke, en wel so, dat Hy aan onmondige kinders en heel 
eenvoudige mense groter dinge openbaar as aan die aller 
diepsinnigste engelgeeste. Wanneer ons sonbewoners ook die 
kindskap wil bereik, is daar dus niks anders as om al ons son-
grootheid, mag en krag vrywillig aan die voete van die grote God 
te plaas en ons baie bereidwillig en liefdevol selfs benede die 
stand te begeef van hulle wie Hy liefhet. Sy liefde strek weliswaar 
uit oor alle menslike wesens in die hele oneindigheid. Maar 
verstaan dit goed: Slegs Sy kinders sal eens ewig saam met Hom 
onder één dak woon. Streef jy ook dus voortaan daarna om die 
kleinste en minste te wees en wees 'n dienaar van alle mense 
met wie jy in kontak sal kom, en dan sal jy die aandag van die 
ewige Vader op jou vestig; en hierdie aandag is die eerste vonk 
waardeur jy 'n nuwe lewe sal kry, 'n lewe om ’n kind te word van 
die grote Vader! ' 
19. Hierna neem die leier die gas weer saam en lei hom nog 
eenmaal tot by die tempel, wys omhoog na die kruis en sê dan 
aan hom: "Kyk, my beste broer, dit is die weg na Hom! Indien jy 
as kind die Vader wil bereik, dan moet jy die pad van die kruis 
kies! ' 
20. Hierdie weg is egter die ware deemoed van die hart, want die 
kinders moet na Hom (die Vader) lyk. Hoe sou iemand die 
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kindskap egter van Hom kan ontvang, wanneer hy hom nie uit 
liefde vir Hom só kan verdeemoedig as wat dit 'n kind teenoor sy 
Vader betaam nie? Immers, die Vader het Homself tog uit liefde 
vir Sy kinders smartlik aan die kruis laat slaan om na die vlees 
selfs vir hulle te sterf, sodat daardeur niemand in ewigheid meer 
die dood sou voel en smaak nie, wanneer hy Hom bo alles sal 
liefhê en deur sy deemoed deelgeneem het aan hierdie heilige 
kruis, waarop die groot heilige Vader vol liefde Sy almagtige 
hande bloeiend vir die hele oneindigheid uitgestrek het. 
21. Kyk, daarom is hierdie meer as heilige beeld ook hier 
geplaas, sodat ons ook sal insien dat Hy ook vir ons Sy hande 
uitgestrek het. Ook ons wil Hy omvou, maar eers moet ons via die 
weg van die kruis, wat deur jou aangedui is, na Hom toe kom. 
Kyk daarom nogmaals na hierdie heilige teken!' 
22. Hiermee sink die gas, nog aangegryp deur ’n te hoë liefde en 
ontsag, op die aarde neer en aanbid hierdie groot geheim! 
23. Wanneer hy homself weer van die aarde af oprig, kyk, dan 
het alles op hierdie berg verdwyn, behalwe die woning van die 
leier en die leier self. Hy neem die gas dan saam, lei hom 
weereens die heuwel op en vra hom daar of hy dit alles goed in 
sy hart opgeneem het, wat die gas dan met elke atoom van sy 
lewe bevestig. 
24. Dan plaas die leier die hande op hom en spreek met hom: 
"Wat jy hier gesien het en gehoor het, moet jy voorlopig in jou 
hart bewaar tot aan die tyd waar dit die Vader sal behaag daarom 
aan alle mense van hierdie wêreld bekend te maak, óf reeds hier 
aan diegene wat 'n groot verlange na Hom het, maar tog vas en 
seker aan die anderkant in die gees aan almal wat van opregte 
en volkome goeie wil is. 
25. Maar jy: Herken nou jou leier! Want kyk, Ek is die Vader!!! 
Maar sê aan niemand wie hierdie Leier is nie! 
26. Daarop verdwyn die Leier. Net Sy woning bly. Die gas gaan 
dan weer in hoogste liefde en voortdurende aanbidding terug na 
die woning van die Leier, waar 'n ander wyse man, wat hier in die 
omgewing woon en wat hom die eerste keer ontvang het, hom 
weer opvang en hom daarna deur die brandende bosse vergesel 
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wat nou nie meer brand nie, tot by die dam, wat op hierdie 
terugweg geen water meer sal bevat nie. 
27. Dan gaan hierdie tweede leier weer terug. Die gaste keer 
terug na die derde tempel, vervul met 'n verhewe en liefdevolle, 
deemoedige stemming. 
28. Daarna durf niemand vir ’n geruime tyd meer uit groot ontsag 
'n woord met hom wissel nie, totdat hulle aan die handelswyse 
van so Kalvarieberg-pelgrim sien dat hy werklik, waar dit maar 
moontlik is, aan almal die mees bereidwillige dienste verleen. 
29. Kyk, dit is op die son die hoogste ontwikkeling van 'n leraar. 
Dit is ook alles, en vir julle begryplik, wat daar verder nog oor die 
Kalvarieberg op die son gesê kan word. 
30. Hierna sal ons nog enkele huislike gedragsreëls van die 
sonbewoners van nader beskou. En dus genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 23 
Gesinslewe, huwelik en voortplanting op die 

middelgordel 
1. By die beskrywing van die woonhuise het ons al baie verneem 
oor sake wat op die algemene huislike omstandighede betrekking 
het. Nou sal ons dus meer die gesinslewe en die eintlike 
godsdienstige kultuur in beeld bring. 
2. Soos wat ons al gehoor het, leef daar op die son, veral op 
hierdie gordel, eintlik nooit meer as net één gesin, - vader, 
moeder en kinders - in één woonhuis nie. Sodra die kinders 
volwassene word en opgelei is, tree hulle in die huwelik. Word 
daar op hierdie wyse weer 'n nuwe egpaar gevorm, dan word 
daar ook dadelik daarvoor gesorg dat hulle 'n eie stuk grond 
toebedeel kry en dus ook 'n eie woning betrek. 
3. Is daar op die son geen sogenaamde diensvolk, soos dienaars 
en diensmeisies nie? Dit is op die son en veral op hierdie gordel 
absoluut nêrens die geval nie, want die leiers van alle landstreke 
van hierdie uitgestrekte songordel, sowel as alle ampsdraers, is 
in 'n sekere sin dienaars van die vrye landelike volk. En selfs die 
allerhoogste priester staan daar as dienaar op die laagste trappie; 
daarom is ook sy tempel en die gepaardgaande behuising aller 
eenvoudig en die minste pragvol. Desondanks geniet hulle tog 
die hoogste agting by die volk en wanneer so 'n opperpriester 'n 
woonhuis besoek om 'n diens te bewys, of hy besoek een of 
ander tempel met dieselfde bedoeling, dan word hy tog, so 
eenvoudig soos wat hy is, ontvang asof daar 'n engel uit die 
hemel aangekom het. Hierdie dienaar verlang weliswaar van 
niemand enige aandag nie, maar hy vra almal om hom sonder 
enige onderskeid te behandel, omdat hy beslis geen heer nie, 
maar in die letterlike en volmaakte sin van die woord, 'n dienaar 
van almal is. Hierdie verontskuldiging doen egter geen afbreuk 
aan die saak nie, maar word juis gunstig daardeur beïnvloed. 
4. Kyk, so is dit werklik ook in die hemele, waar die hoogste 
engelgeeste ook die minste aansienlik is en hulle teenoor ander 
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opstel as dienaars ten opsigte van hul here. Desondanks staan 
hulle tog in die hoogste aansien, wat hulle deur My liefde en 
wysheid, wat in hulle is, toekom. 
5. Wat doen so dienaar eintlik wanneer hy by so ’n volkswoning 
aankom? Hy wag buite totdat die huisvader hom in die oog kry, 
waarna dié hom eerbiedig tegemoetkom en hom dan sy woning 
binnelei. Dan vra die owerpriester hom of hy dalk in een of ander 
saak sy hulp nodig het? En as die vader hom iets toevertrou het 
wat hom eventueel dwars sit, hetsy op materiële of op geestelike 
gebied, dan bied die hoogste dienaar dadelik sy hulp vir hom aan. 
6. Geen enkele huisvader sê dan iets anders nie as: "Verhewe 
leraar van ons hele, grote land! Gee slegs één woord van jou 
wysheid en daarna jou broederlike seën van bo met die genade 
van die grote God, dan het u ons op die mees liefdevolle wyse 
gedien! ' 
7. Daarop onderrig hierdie hoogste dienaar hulle in alles waarin 
hulle ’n behoefte het, seën hulle en verlaat hulle weer. Op 
dieselfde wyse besoek hy weer 'n ander huis, om dit ook te dien. 
Nadat hy in die geselskap van 'n paar mede-dienare in 'n hele 
distrik van huis tot huis en van tempel tot tempel verligting 
gebring het, keer hy weer terug na sy huis, die hoogste tempel, 
waar hy dan weer vir almal wat daar is, 'n gewillige dienaar en 
kneg is. 
8. Wanneer iemand ook maar sy hulp nodig het, hoef hy maar na 
hom toe te kom of iemand te stuur, en altyd sal ’n mens in hom 
die mees bereidwillige dienaar vind. Hy hou geen oudisies nie en 
sy deur is nooit gesluit nie; ook word sy woning nie deur soldate 
bewaak nie, want sy woning staan altyd vir almal oop. En, soos 
gesê, wie ookal daar kom en wanneer dan ook, hy het altyd 
ongehinderd en volkome vrye toegang tot hom. 
9. Julle sal dalk dink dat so 'n dienaar tog sekerlik 'n baie hoë 
loon sal ontvang? Dan moet Ek julle dadelik sê dat so-iets op die 
son absoluut nie die geval is nie. So 'n dienaar is daar op die son 
in wêreldse opsig werklik die ergste daaraan toe, want ten eerste 
besit hy op sy hoë berg gewoonlik die kleinste en mees marginale 
stuk land, wat vir sy persoon skaars 'n halwe akker groot is, en 
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ten tweede is ook sy woning die onaansienlikste en sy klere die 
eenvoudigste. Net so is ook die vrugte wat hy aan die aardbodem 
ontlok, verreweg die eenvoudigste, onaansienlikste en 
armsaligste. 
10. Julle sal miskien dink dat hy dalk op bepaalde gesamentlike 
bydraes van die hele distrik aangewese is? O nee! Ook dit kom 
nie daar voor nie. As iemand hom iets sou wil gee vir die een of 
ander diens, dan sê hy onmiddellik: Luister, beste vriend en 
broer, wat jy het, dit het die Heer jou gegee vir jou en jou huis. 
Hoe sou ek van jou kan aanneem wat die Heer aan jou geskenk 
het? Of kan ek dit aan jou verkoop, wat die Heer aan my geskenk 
het? As ek dit teen vergoeding aan jou sou wil gee, sou die Heer 
dan nie in daardie geval ook die grootste reg hê om van my 'n 
fooi te begeer nie? Welke vergoeding sou ek egter kan gee aan 
die Een van wie alles is wat ons maar het, selfs elke asemteug 
van ons longe !? Ek is immers maar net 'n dienaar in die huis van 
die Heer en ek moet dus Sy gawes sonder vergoeding weggee, 
soos wat ek hulle ook sonder vergoeding ontvang het. 
11. Kyk, hierdie hoofreël weerhou elke dienaar daarvan om 
geskenke aan te neem en nog meer van die aanneem van een of 
ander gesamentlike bydrae, want so dienaar weet baie goed dat 
hy, wie uitsluitlik in My diens is, die allerbeste daaraan toe is. 
12. Die grootste beloning wat hy vir sy dienste op die son kry, 
bestaan uit die feit dat hy, solank as wat hy as opperste dienaar 
leef, herhaaldelike kere, volgens julle tydrekening ongeveer 
eenmaal per jaar, die reeds bekende Kalvarieberg kan besoek en 
dat hy ook tydens uitsonderlike geleenthede deur 'n engel van die 
hemel besoek word om by ernstig dreigende gevare, 
beskermende gedrag vir die hele distrik van hom af te ontvang. 
13. Hoe groot is 'n distrik eintlik waaroor so ’n hoogste dienaar 
moet waak? So ’n distrik is soms heelwat groter as die grootste 
keiserryk op aarde, en die gebied van so ’n hele distrik is 'n 
uitgestrekte heuwel- en bergland, waar baie min gelyk paaie is. 
14. As so dienaar dus tydens sy lewenslange ampsbeoefening so 
’n distrik herhaaldelike keer deurkruis het, kan 'n mens jouself 
afvra op watter manier hy reis. Dan sê Ek, soos wat julle ook sê: 
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Slegs op die manier van die apostels. Hiermee moet ook net 
opgemerk word dat die te voet gaan op die son ten eerste baie 
makliker is as op 'n planeet, omdat die aardbodem oral sag en 
elasties is. Ten tweede egter is die sonbewoners, hoewel hulle op 
hierdie gordel byna twee keer so groot is as julle, tog veel ligter, 
omdat hul liggame veel meer eteries óf fynstofliker is as dié van 
julle. Bowendien kom dit die voetgangers op die son nog heel 
goed te pas, deurdat hulle deur hul kragtige wil buitengewoon 
sterk is en hulle as gevolg van die krag te voet veel vinniger van 
die een na die ander plek kan beweeg as die vinnigste vlieënde 
voëls by julle op aarde. Daarom is dit vir 'n sonbewoner baie 
maklik om in twee, drie tot vier minute 'n berg te klim, wat volgens 
julle maatstawwe verskeie ure hoog is. 
15. Noudat julle dit weet, kan julle ook baie goed verstaan hoe so 
opper dienaar maklik herhaaldelike kere deur sy distrik kan reis 
om, oral waar ’n mens hom nodig het, behulpsaam te wees. 
16. Kyk, so is die verhouding tussen die huisheer en die dienaar, 
want op die son het elke huisvader uitsluitlik een bediende nodig 
vir sy geestelike behoefte. 
17. Sy grond bewerk hy immers tog al heel maklik met sy wil. Sy 
vrou en enige dogters, wanneer hulle die skool verlaat en nog 
ongetroud is, kan maklik die min skape melk, wat reeds aan julle 
bekend is, op vasgestelde tye hul ryklike wol afskeer en dit spin 
en hul heel eenvoudige skorte daarvan maak. 
18. Al die ander egter, soos byvoorbeeld die geboue en alle 
afsonderlike inrigtings daarvan, asook die materiaal vir alles wat 
'n woning benodig, word vir die oorgrote deel tog al deur die bou 
vaklui versorg. En so hoef die werklike son boer niks anders te 
doen as om sy grond in orde te kry en voortdurend van die ryp 
vrugte daarvan te geniet nie. 
19. Daarom praat die sonmense ook die heel meeste met mekaar 
oor die groei van hul gees, hulle besoek mekaar graag oor en 
weer en hulle bewonder oral die geestelike kragte wat anders tot 
uiting gekom het in die sigbare, pragtigste voortbrengsels van die 
menslike wil. 
20. Om hierdie rede het die sonbewoners ook geen ander wette 
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en gedragsreëls onder mekaar as die van 'n gasvrye en sosiale 
lewe nie, wat daaruit bestaan dat hulle mekaar steeds meer stig, 
sodoende God ook steeds meer leer ken en daardeur ook die 
doel waarvoor Hy hulle geskape het. 
21. Verder gaan die sonbewoners ook steeds in die grootste 
liefde en voorkomendheid met mekaar om. Van enige twis is daar 
nooit sprake nie, wel egter van 'n wedywering in hoe die een die 
ander die meeste van diens kan wees. Dit is in ’n sekere sin 'n 
ongeskrewe sosiale wet, wat egter nie voortspruit uit 'n bestaande 
wet nie, maar eerder uit die vrye wil, as gevolg van die ken van 
God en daaruit die ken van die doel van die mensdom. 
22. Daar is almal broers en susters! Selfs die leraars en leerlinge 
sal mekaar nie anders bejeën as as innige, werklike broederlike 
vriende nie. 
23. Maar hoe is die morele lewe gereël? Dit mag julle dadelik 
alreeds vooraf weet, dat daar nêrens sprake is van ontug nie, 
want ten eerste vind ook hier die voortplanting nie plaas op die 
manier soos by julle op aarde nie, maar deur 'n gesamentlike 
gebed en deur die daaropvolgende gesamentlike liefdevolle wil, 
wat eintlik net die vereniging van al die goeie en ware is, óf 'n 
vereniging van die lig met die warmte, waarby die verwekker te 
vergelyk is met die lig en die mede-verwekster met die warmte. 
24. By so vereniging ervaar die egpaar die grootste 
geluksaligheid, wat egter nie dieselfde is as julle sinlike wellus 
nie, maar slegs gelyk is aan 'n toestand waarby twee 
gelykgestemde siele mekaar in een en dieselfde graad van die 
goeie en ware vind. Maar julle moet daarby vir julle egter wel 'n 
buitengewone hoë graad van so ’n gemoedstoestand voorstel. 
25. Dit is dus die verwekkingsdaad by die mense op die son, 
veral op hierdie gordel. Daarom kom daar ook nêrens ’n dwase 
toestand voor soos die verliefdheid by julle wat die moreel so 
verderf nie, maar die geneentheid vir mekaar berus slegs op die 
goeie en ware. 
26. Hoewel die vroulike geslag op die son oor die algemeen 'n 
groot skoonheid besit, en wel sodanig dat ’n mens vir hom 
onmoontlik 'n voorstelling daarvan kan maak, het die skoonheid 
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op sigself tog nie soveel waarde vir die man indien dit nie 
volkome ooreenstem met sy insigte ten opsigte van die goeie en 
ware nie. Daar beskou niemand egter die vorm op sigself as iets 
aantrekliks nie, ewemin as wat julle afsonderlike letters van 'n 
boek of miskien ook afsonderlike note van 'n musiekboek as iets 
aantrekliks beskou, want julle kyk tog ook net na dit wat die 
letters of die note weergee. As dit geesryk en verhewe is, sal julle 
die tekens waardeer wat die inhoud weergee. As dit wat as 
geheel deur hierdie karakters voorgestel word egter smaaklose, 
waardelose, waterige rommel is, dan sal julle tog vir die karakters 
waaruit hierdie werk opgebou is, sekerlik ook geen geneentheid 
of liefde koester nie. 
27. Kyk, presies so beskou die sonmens die vorm. As dit 
ooreenstem met sy insigte omtrent die goeie en die ware, dan het 
dit vir hom op sigself ook 'n deurslaggewende waarde. As die 
vorm, hoe mooi dit ookal mag wees, egter nie met sy insigte 
ooreenstem nie, dan is dit vir hom niks meer as 'n onnosele 
advertensie bladsy in een of ander tydskrif vir julle nie, waarin 
huise in 'n stad in China dalk geadverteer word. Al sou so 
advertensie bladsy met die mooiste letters gedruk wees, dan sou 
’n hoe ookal swak geskryfde Psalm van Dawid, as hy maar 
leesbaar is, sekerlik vir julle kosbaarder wees as so ’n 
prageksemplaar van 'n advertensie bladsy. 
28. Kyk, so is op die son alles wat die uiterlike aanbetref, slegs 'n 
skrif, en hierdie skrif kry eers waarde wanneer die betekenis 
daarvan volmaak is. Vroeër was dat op aarde ook so, maar 
daardie tye is lankal verby. Daarom gee Ek dit nou vir julle, sodat 
die mense, wanneer hulle daarvan kennis geneem het, hulle 
hulleself langsamerhand daarvolgens kan rig, as hulle werklik 
gelukkig wil wees, beide hier en in die hiernamaals. 
29. As julle wil weet hoe die huwelike in die hemel gesluit word, 
kan julle die huwelike op die son as voorbeeld neem. Sulke 
huwelike op die son duur dan ook ewig, terwyl julle huwelike, wat 
dikwels baie sleg is, omdat hulle niks anders is as louter 
uiterlikhede nie en dus in my oë gruwelike dinge as basis het, 
hoogstens tot aan die graf duur, en soms nie eers nie. 
30. Want neem dit van My aan: Die veragtelikste huwelik wat op 
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aarde gesluit kan word, is 'n huwelik op die basis van geld of 
goedere; want val die basis weg, dan is dit ook met so huwelik vir 
altyd gedaan. So is ook die huwelike wat slegs gebaseer is op 
sinlikheid en wedersydse liggaamlike aantrekkingskrag, nie 
minder verderflik en veragtelik nie, want ook hierdie slegte basis 
vergaan geleidelik. Van dieselfde orde is politieke huwelike; ook 
dit duur nie langer as hul basis nie. So is dit ook gesteld met die 
te vroeg gesluite jeug huwelike, want ook hulle vergaan, asook 
hul basis. Eweneens die huwelike uit praalsug wat ook vergaan, 
net soos hul verderflike basis. 
31. Slegs huwelike wat My as basis het, sal ewig bestaan, omdat 
die basis daarvan ewig is! 
32. Daarom het Ek dit ook aan julle gegee, sodat julle daaruit kan 
leer om te verstaan hoe ware huwelike gesluit moet word, van 
welke aard dit moet wees en watter basis dit moet hê. 
33. Sê julle nie self dat op 'n slegte bodem geen edele vrugte kan 
groei nie, maar slegs onkruid en distels? Wanneer julle dus al die 
slegte op aarde kan raaksien en vra: Waar kom dit vandaan? Dan 
sê Ek vir julle: Kyk na die bodem waarop die vrugte gegroei het 
en oordeel dan of daar in sodanige moerasse en vleie wel edele 
wingerdstokke kan groei! Julle plaas die wingerde tog ook op die 
berge sodat hulle daar die suiwer sappe kan opsuig en goeie lug 
kan inasem en dan sê julle: Dit is die beste grond vir die 
wingerdstok. 
34. Kyk, so moet ook die lewende vrugte van die mensegeslag as 
die alleredelste plant van die aarde in die beste grond gesaai 
word! Verbaas julle dus nie oor die slegte vrugte, wanneer hulle 
in poele, riole, moerasse en vleie gekweek word nie! Sulke 
gronde is julle wêreldse huwelike en daarom is die vrugte ook 
soos wat die grond is! Werklik buitengewoon smerige akkers vir 
die saai van die lewende saad vir 'n vrug wat ewig moet bestaan! 
35. Maar genoeg oor alles wat vir My 'n geweldige doring in die 
oog is! Laat ons daarom terugkeer na ons beter sonbodem en 
daar van die inwoners van die son nog baie dinge leer wat ook op 
die aarde so moet bestaan soos op die son. Dit sal merendeels 
uit die godsdienstige kultuur bestaan wat heel in die begin 
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bespreek is, soos die uiterlike en innerlike by die sonbewoners, 
wat veral op die songordel, wat reeds aan ons bekend is, 
gebruiklik is. 
36. Maar dit ons sal eers die volgende keer bespreek. Vir vandag 
laat ons dit hierby. 
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HOOFSTUK 24 
Rus- en vakansiedae. Die sterwe van die 

inwoners op die middelgordel. 
1. Het die sonbewoners soms ook 'n Sabbat of 'n ander rusdag? 
2. O, hoe sou dit op die son moontlik wees, aangesien daar geen 
afsonderlike dae of nagte bestaan nie. Hoe sou daar dan rus- of 
feesdae kan wees? Daarom heers daar op die son ook altyd 'n 
ander orde as op die planete. 
3. Desondanks word daar tog ook op die son 'n tyd vasgestel 
waarop daar van die gewone daaglikse aktiwiteite uitgerus word. 
Wanneer breek so 'n tyd nou aan? 
4. Julle weet dat die hele son in 29 dae om haar eie as draai. 
Julle weet ook dat die sonbewoners die sterrehemel bo hulle baie 
goed kan sien. Hulle sien, veral die vaste sterre wat julle as die 
eerste, tweede en derde grootte reken, baie goed. Dit lyk vir hulle 
byna net so groot soos die son by julle. Dit geld vir die vaste 
sterre van die eerste en tweede grootte. Die sterre van die derde 
grootte sien hulle egter ongeveer as die helfte kleiner. Af en toe, 
by ongewone kalm en helder lug, kan hulle ook wel sterre van die 
vierde en vyfde grootte ontdek, maar verder reik die oog van die 
sonbewoners van hierdie gordel nie. 
5. Wanneer die inwoners die vaste ster wat julle Sirius noem, as 
die grootste en mees stralende ster, net sien opgaan, dan begin 
daar 'n rusdag wat duur totdat hierdie ster ongeveer tot op die 
hoogtepunt geklim het, waarvoor volgens julle aardse dae 
gereken, 'n tyd van ietwat meer as sewe dae voor nodig is. 
6. In hierdie tyd moet elke pendulum gestop word, slegs die hoof-
pendulum van die tweede of groot tempel mag nooit stil bly staan 
nie. Gedurende hierdie tyd word daar dan nie gewerk, of nóg iets 
geleer nie en elke huisvader bly met sy gesin in sy huis. 
Gedurende hierdie tyd mag daar deur niemand een voet verby 
die grens van die pilare van 'n huis gesit word nie, behalwe by die 
dreigende, groot gevaar van die elemente wat reeds aan julle 
bekend is, wat egter in die eerste helfte van die verskyning van 
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hierdie ster selde plaasvind, maar wel in die tweede helfte, wat 
net so lank duur as die eerste. Maar dit spreek vanself dat dit in 
een en dieselfde streek nie altyd so is nie, maar onder sekere 
voorwaardes onder die invloed van 'n hoër orde, dit wil sê, 
ooreenkomstig die orde en die wil van die goddelike wysheid. 
7. Wat doen die mense dan in hierdie tyd in hul huise? Hulle lê 
hulleself bepaalde geloftes op en hou hulleself gedurende hierdie 
tyd dan uiters stiptelik daarby. 
8. So ’n gelofte bestaan gewoonlik uit allerlei oefeninge in 
selfverloëning, wat 'n bietjie lyk soos die ware vas by julle. Dit 
gebeur egter nie in elke huis op dieselfde manier nie, want die 
aanleiding daartoe is altyd een of ander swak punt in die gesin 
van 'n huis. 
9. As 'n gesin erg praatlustig is, dan word daar gedurende hierdie 
tyd aan alle tonge 'n volkome vas opgelê, en niemand mag dan 
gedurende hierdie tyd ook maar één woord oor sy lippe bring nie, 
maar moet hom slegs aan innerlike beskouings oorgee. Let wel: 
So ’n vas sou ook op aarde buitengewoon nuttig en 
aanbevelenswaardig wees, veral in die huise waar daar van die 
vroeë môre tot die aand oor baie nuttelose sake gebabbel word, 
waarby die eer van die naaste soveel moontlik afgetrek word en 
nog meer van sulke dwase onsin. 
10. En verder, waar die mense in 'n huis op die son erg op eet 
ingestel is, word daar gedurende hierdie tyd so min as moontlik 
geëet om daardeur weer 'n halt vir hierdie swakheid toe te roep. 
11. As daar in 'n huis persone met 'n twissieke karakter is, 
waarby elkeen van hulle graag gelyk wil hê en sy mening as die 
beste erken wil sien, dan moet daar gedurende hierdie tyd elke 
lus tot gelyk wil hê geheel en al ophou en die een moet die ander 
onbetwis sy gelyk gee, veral diegene in 'n gesin wat die meeste 
op voornoemde wyse twissiek is. Omdat alle kinders van die laer 
skole ook gedurende hierdie tyd huis toe kom, is daar in elke 
woonhuis ook altyd 'n groter aantal mense. Wanneer daar 
rusiemakers by is, kom hierdie tyd en die daarmee 
gepaardgaande vas hul heel goed te pas. 
12. En soos reeds gesê, op hierdie manier word die vas in elke 
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huis verskillend uitgevoer, na gelang ’n mens opgemerk het dat 
die een of ander swakheid oorheers. 
13. As die ster sy hoogtepunt bereik het, word al die poorte van 
die huis weer geopen, en elkeen haas hom na buite na die drie 
tempels om daar die toepaslike dank te bring vir die verkreë 
versterking gedurende hierdie tyd. Aan wie? Dit sal julle sonder 
meer goed verstaan. 
14. Na die beëindiging van die danksegging, die wedersydse 
seëning en die algemene seën deur die hoogste priester, gaan 
elkeen en keer dan haastig huiswaarts en begin weer met die 
gewone daaglikse werk. 
15. Dit is die seremoniële godsdienstige kultuur op die son. Wat 
die geestelike godsdienstige kultuur egter aanbetref, dit duur 
ononderbroke voort, want die hele lewe van 'n sonbewoner 
bestaan daaruit dat hy homself onophoudelik besighou met die 
leer ken en noukeurige opvolging van die goddelike wil, en dit is 
tog wel die mees geestelike deel van elke godsdienstige diens. 
Die mees geestelike deel bestaan egter daaruit dat hulle met 
mekaar praat oor My menswording en hulle probeer om die groot 
liefdeswerk daarvan steeds digter te benader. Dit is dus die mees 
geestelike deel van die godsdienstige kultuur van die 
sonbewoners. 
16. Merkwaardigerwys, altans vir julle, word die liggaamlike 
sterwe van die mens op die son ook by die godsdienstige kultuur 
betrek. Waarom dan eintlik? Omdat die sterwe op die son, veral 
op hierdie gordel, 'n buitengewone geestelike aangeleentheid is. 
17. Nou sal julle vra: Hoe vind dit dan plaas? 'n Bietjie geduld en 
julle sal dit dadelik hoor. 
18. Die mense daar word nooit siek nie. Wanneer hulle gees 
egter die regte rypheid bereik het, vernietig hy sy omhulsel 
oombliklik deur 'n vlammende uitbarsting van sy wese en gaan 
dan oor na 'n hoër wêreld, waaroor ons later nog meer sal hoor. 
19. Ons het heel aan die begin sommige aanwysings hieroor 
gekry, maar in die volgende sal ons hierdie dinge nog veel 
uitvoeriger bespreek. 
20. Kyk, omdat die mense op die son in ’n sekere sin skielik 
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verdwyn wanneer hulle sterf, word daardie verdwyning deur die 
sonbewoners met innerlike, geestelike aandag gevier, waarby die 
Heer geprys word omdat Hy weer 'n broer van die aardse bande 
bevry het en hom na die oerryk van alle lig en lewe teruggeneem 
het! 
21. Die geestelike deel van die godsdienstige kultuur word dan 
ook die laaste lofsang genoem, omdat geen lofsang 'n gestorwe 
mens meer volg nie. 
22. ’n Gestorwe mens word egter nie uit die herinnering van die 
langslewendes gewis nie, omdat die vak wêreldgeskiedenis op 
die son verreweg beter in praktyk gebring word as op welke 
planeet dan ook en heel in die besonder dan by julle op aarde, 
waar uiteindelik slegs die persone vir die geskiedenis behoue bly, 
wat hul hoofde laat kroon het of wat die meeste broers gemoor 
het! So is dit dus op die son nie met die vak wêreldgeskiedenis 
gesteld nie, want daar word elke bewoner in die tempels 
opgeskryf en wel aan die hand van sy karakter en sy manier van 
lewe, en hoe hy getuie was van die een of ander groot 
natuurverskynsel. Ook word die voortbrengsels van sy wil bewaar 
en wel in die woonhuise self; daarom dat daar geen enkele 
sieraad is wat so woonhuis verniet versier nie, maar dit is 'n 
betekenisvolle letter in die geskiedenisboek van 'n mens wat in 
daardie huis gewoon het. 
23. Op so 'n manier word die nagedagtenis aan 'n gestorwe mens 
op die son dan ook nie gevier soos by julle op aarde nie, met 
dure begrafnisse en daaropvolgende, byna ewige betaalde misse 
nie. Wel word die nagedagtenis aan 'n gestorwe mens gevier 
deur 'n dikwels herhaalde beskouing van dit wat hy deur My 
inwonende genade voortgebring het. En dit is ook onvergelykbaar 
veel beter as alle betaalde misse vir 'n oorledene, want Ek, die 
enigste een wat kan help, het geen geld nodig nie. Diegene wat 
hom egter laat betaal om My sodoende via die weg van ydele 
seremonie tot hulp te dwing, bevind homself altyd op 'n donker 
dwaalweg. Waarlik, Ek sê vir julle: Eerder sal die gekwaak van 'n 
padda My daartoe beweeg om genade te gee, as 'n betaalde 
gebed. En glo maar dat van alle euwels wat 'n mens kan begaan, 
die volgende boaan staan: Die een wat hom deur sy broeders 
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laat betaal vir passende kragtige gebede. As 'n vlieg zoem, 'n 
meul kraak of 'n padda kwaak in 'n plas, waarlik, dit vind Ek 
aangenaam, maar 'n gebed vir geld klink vir My afskuwelik en 
weersinwekkend; meer hoef Ek julle nie daaroor te sê nie! 
24. Uit hierdie weinige sal julle baie maklik kan aflei waartoe al 
die duur begrafnis-plegtighede en die daaropvolgende, goed 
betaalde siele-misse dien. Meer hoef Ek julle alweer nie te sê nie, 
maar ek verwys julle maar net na die evangelie. Lees dit, dan sal 
julle ontdek watter loon Ek belowe het aan die Joodse priesters, 
wie vir geld die arme weduwees en wese lang gebede voorgelieg 
het. Indien julle sulke tekste goed oordink, sal julle daaruit heel 
maklik kan uitmaak hoe dit met julle, veral Rooms-Katolieke 
begrafnis-plegtighede, gesteld is. 
25. Maar genoeg hieroor! Laat ons nou weer na ons son 
terugkeer en daar nogeens in 'n huis kyk waarin die vader of 
moeder die verlossing ontvang het. Op die son sterf absoluut 
geen kinders nie, want daar moet alles in die grootste orde tot 
volkome rypheid kom, veral op hierdie gordel. 
26. Wat gebeur daar eintlik met die agtergeblewe gade? Hy/sy 
dra spoedig die hele huishouding oor aan die oudste seun, en 
leef daarna nog gedurende die tyd wat die gees nodig het om 
volledig ryp te word, in die huis as 'n leraar en raadgewer in 
goddelike sake. 
27. Die wewenaar of weduwee het daarna ook nog herhaaldelike 
ontmoetings met die oorledene. So ’n geestesverskyning word 
egter deur niemand anders gesien as slegs deur diegene met wie 
hy of sy in 'n ewigdurende, egtelike verbinding gestaan het nie. 
28. Daarom trou niemand op die son ook vir ’n tweede keer nie, 
maar slegs één keer, en begeer sy/haar hele lewe lank niks 
anders as die ewige onafskeidelikheid met die uitverkorene van 
sy hart nie. 
29. Dit is nou wel die mees merkwaardige wat daar oor hierdie 
hoofgordel op die son te sê is. Daarom sal ons hierdie beskouing 
nou ook afsluit en ons na die naburige, maar wel ietwat kleinere 
gordel begewe. 
30. Daarby moet altyd baie goed in die oog gehou word dat daar 
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aan elke kant van die hoofgordel nog sewe gordels is, wat 
ooreenkomstig die orde met mekaar harmonieer. Wanneer ons 
dus na 'n gordel kyk en daar maar oor één gordel gepraat word, 
moet daaronder altyd twee harmoniërende gordels verstaan 
word, omdat 'n gordel aan die suidekant van die hoofgordel en 'n 
gordel aan die noordekant van die hoofgordel op die son, met 
slegs enkele verskille, altyd een en dieselfde karakter het. 
31. Wat die volgende kleiner en die daarmee ooreenstemmende 
gordel ons egter almal te siene sal gee, sal ons eers by die 
volgende mededeling verneem. Daarom laat ons dit hierby vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 25 
Die eerste paar newegordels. Die landskap 

en die mense. Oor uiterlike en innerlike 
skoonheid 

1. Hierdie volgende songordel en sy eweknie is ten eerste baie 
smaller en ten tweede is die bodem hier ook al aansienlik 
stewiger as die van die middel- of hoofgordel. Die hoofgordel is 
die eintlike sonnewêreld; die newegordels is slegs wêrelde wat 
ooreenstem met die planete wat om die son wentel. 
2. Hierdie twee gordels is eweknieë van die planete Mercurius en 
Venus, wat deur die inwoners van hierdie newegordels ook nog 
baie goed gesien kan word, en wel Mercurius so groot soos julle 
maan en Venus ongeveer die helfte kleiner. 
3. Van hierdie twee gordels korrespondeer die noordelike met 
Mercurius en die suidelike met Venus. En dus is op die 
noordelike gordel ook alles teenwoordig, natuurlik wel op 'n veel 
volmaakter wyse, wat op die planeet Mercurius aangetref word. 
Eweneens bied die suidelike gordel in volmaakter vorm dit wat 
die planeet Venus bevat. 
4. Dit was nodig om vooraf daarop te let, sodat julle dan ook al 
kan weet hoe dit met hierdie newegordels gesteld is en as julle 
dan volledig kennis geneem het van hierdie gordels, julle ook met 
die planete self redelik vertroud kan raak. 
5. Sodat daar egter by die beskrywing daarvan by julle geen 
verwarring sal ontstaan nie, sal ons hoofsaaklik oor die 
noordelike gordel praat en net die suidelike noem as dit iewers 
afwyk van die noordelike. Julle moet trouens vooraf nog weet dat 
die planeet Mercurius en die planeet Venus feitlik dieselfde 
gesteldheid besit. So is die inwoners van Mercurius, sowel as die 
van Venus, feitlik uitsluitlik wysheidsmense. Tog is daar een 
verskil tussen hulle. Die inwoners van Mercurius wil wys word en 
word dit ook inderdaad via die weg van eie, aanskoulike 
ervarings, waaruit hulle dan allerlei aannames maak en wyse 
gevolgtrekkings maak. Vandaar dat hierdie mense ook as geeste 
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nog buitengewoon reislustig is en die hele skepping met eie oë 
wil sien om ervarings op te doen en hulle daar innerlik van te kan 
oortuig dat die wyse gevolgtrekkings, wat hulle tydens hulle 
liggaamlike lewe getrek het, geen drogredenasies was nie. Dit is 
dus die wese, of in ’n sekere sin, die vernaamste eienskap van 
die inwoners van die planeet Mercurius. 
6. As julle die bewoners van Venus beskou, dan sien julle dat 
hulle in wese dieselfde is as die inwoners van die planeet 
Mercurius; maar hulle begin net met hul wysheidskool daar, waar 
die Mercurius bewoners met hul skoolopleiding ophou. Met ander 
woorde: Die Mercurius bewoners dink eers na, op basis van die 
opgehoopte ervarings en kyk daarna. Die Venus bewoners kyk 
egter eers en dink dan na op basis van die opgehoopte ervarings. 
7. Wanneer julle dit wat gegee is, op die korrekte wyse beskou, 
sal julle sondermeer moet sê dat daar tussen beide geen groot 
verskil bestaan nie. Neem byvoorbeeld 'n toonleer in die musiek: 
Dit maak wel vir die gehoor ’n verskil of dit styg of daal, maar 
desondanks bly die toon op sigself dieselfde, beide in stygende 
sowel as in dalende volgorde. 
8. Daarom word hierdie twee songordels ook by voorkeur 
ooreenstemmende gordels genoem, omdat hulle hulleself 
onderling gedra soos wat so pas duidelik uiteengesit is. Om 
dieselfde rede sal julle ook maklik kan insien waarom dit hier nie 
nodig is om elkeen van hierdie twee gordels afsonderlik te 
behandel nie, maar slegs die noordelike. Uit die gesteldheid van 
hierdie gordel, aan die hand van die maatstaf wat hiervoor gegee 
is, is daar immers maklik gevolgtrekkings te maak oor die 
suidelike gordel, soos wat daar ook uit 'n stygende toonleer weer 
maklik 'n dalende afgelei kan word, aangesien tog steeds 
dieselfde tone die basis vorm. 
9. Voordat ons egter tot die mense self sal oorgaan, moet ons die 
gesteldheid van die land van ons gordels van naderby in oënskou 
neem. 
10. Julle weet dat die hoof-middelgordel begrens word deur twee 
onoorklimbare, hoë en ononderbroke deurlopende bergreekse. 
Hierdie twee bergreekse skei dus ook ons twee newegordels van 
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die hoofgordel. 
11. Op die hoofgordel het ons gesien hoe daar vanaf hierdie twee 
belangrikste bergreekse 'n groot aantal kleiner bergreekse 
kriskras oor die hele, groot gordel loop. Dit is egter aan die kant 
van die twee newegordels nie die geval nie, want daar loop die 
wande van hierdie hoë bergreekse oral nagenoeg loodreg, 
sonder verdere uitlopers omlaag na die vlakte, wat ononderbroke 
met water gevul is. Daar loop dus langs die hele berggrens, 
waardeur die twee newegordels van die hoofgordel geskei word, 
'n taamlike breë watergordel. Die breedte daarvan, wat trouens 
nie oral gelyk is nie, sou gemiddeld so `n tweeduisend myl 
volgens julle mates kan wees. 
12. Na hierdie ringvormige see begin die bewoonbare land eers. 
Die land self, beide die van die noordelike, sowel as van die 
suidelike gordel, is uiters bergagtig en het weinig vlak land en dus 
ook geen groot waters nie. Die grootste riviere en mere is skaars 
so groot soos julle Donau en Bodenmeer respektiewelik, maar 
kleiner riviere en mere is daar baie. 
13. Die land self, wat loop tot by 'n volgende onoorklimbare groot 
bergreeks, het, volgens julle mate gereken, 'n breedte van 
gemiddeld vyfduisend myl en word in die rigting van die die 
tweede groot bergreeks redelik plat. Dit is egter nie so dat die 
land hier laer word nie, maar die berge van die land self ryg 
hulself digter aaneen en vorm dan met hul hoogste toppe in 'n 
sekere sin 'n nog taamlik breë en plat hoogland, wat ook baie dig 
bewoon word en die vernaamste woongebied vorm.  
14. Die bewoonbare land op hierdie noordelike gordel is net so 
gevorm soos die van die suidelike gordel, wat reg teenoor die 
noordelike lê, en wel so, dat ook op die suidelike gordel na die 
hoë bergreeks eers 'n watergordel kom en daarna 'n heel 
bergagtige land, wat eweneens platter word in die rigting van die 
volgende reeks hoë berge. 
15. Wanneer julle hierdie twee gordels nou met mekaar vergelyk, 
sal julle van noord na suid vanselfsprekend opmerk dat op die 
noordelike gordel die hoogland die noordelikste gedeelte is, in die 
middel die gewone, laer bergland lê en die suidelikste gedeelte 
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van hierdie gordel gevorm word deur die watergordel. Op die 
suidelike gordel is dit presies omgekeerd, want daar vorm die 
watergordel die noordelike gedeelte, die middelste gedeelte is 
eweneens die laer berglandskap en die suidelikste gedeelte word 
ingeneem deur die hoëveld. 
16. Kyk, dit is dus die ooreenkoms tussen hierdie twee gordels, 
naamlik dat die een gordel, vanuit één rigting bekyk, aan die 
suidekant ophou met dit waarmee die ander gordel aan die 
noordekant mee begin, en omgekeerd. Alles wat daar hierna oor 
hierdie twee ooreenstemmende gordels volg, sal julle in hierdie 
verhouding aantref. 
17. Om egter getrou te bly aan ons ou ordening, sal ons ook met 
die nadere beskrywing met die mens begin. Hoe is die 
geaardheid en die uiterlike vorm van die mense op die noordelike 
gordel? 
18. Wanneer julle die mense van die planeet Mercurius sou ken, 
dan sou Ek julle kan sê: Hulle lyk daar presies soos die mense 
van hierdie gordel, en ook die mense van die suidelike gordel lyk 
soos die van die ooreenstemmende planeet. Maar aangesien 
julle dit natuurlik nog nie weet nie, moet Ek hierdie mense vir julle 
wel ietwat van naderby en aanskoulik beskryf, en wel in die 
eerste plek wat hul gestalte aanbetref. 
19. Die mense is liggaamlik ietwat groter as dié van die 
hoofgordel en ook groter as hul ooreenstemmende broers op die 
planeet, maar hulle is nie so glansend mooi soos die mense van 
die hoofgordel nie. Tog is hulle weer baie mooier as die van die 
ooreenstemmende planeet en ook aansienlik mooier as die 
mense op julle aarde. 
20. Die oorsaak daarvan is hulle wysheid, want dit behoort tot die 
basis van die wysheid, wat hulle die uiterlike buitengewone mooi 
vorm gee. By die liefde is die omgekeerde die geval; daar is die 
innerlike vol oneindige skoonheid en die uiterlike daardeur 
eenvoudig en sober. Daarom moet 'n uiteindelike uiterlike groter 
skoonheid ook niemand van wysie afbring nie, omdat dit by verre 
na nie so 'n hoë waarde het as die innerlike nie, want beide is in 
verhouding soos die skoonheid van 'n kristal, tot die 
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oorspronklike, ruwe vorm van 'n diamant. Dit blink in sy natuurlike 
toestand weliswaar onvergelyklik minder as ’n van nature 
geslypte kristal, maar as die diamant geslyp word en dan sy 
innerlike helderheid wys, vra jouself dan eers af in hoeverre die 
helderheid en dus ook die skoonheid van die kristal dan nie 
agterbly by die vurige kleureprag van 'n diamant nie? 
21. In hierdie klein voorbeeld mag alle ware kinders van die liefde 
'n baie waaragtige gerusstelling vind, en dus julle ook, al hoor 
julle ook nog hoeveel oor die menslike vorm van groot uiterlike 
skoonheid. Want Ek sê vir julle: Één enkele hart op julle aarde 
wat My waaragtig liefhet, weeg op teen alle denkbare skoonheid 
van 'n hele sonneheelal. Ja, Ek sê vir julle selfs nog meer as dit: 
So ’n hart is onuitspreeklik mooier as die hele Wysheidshemel 
van die engele, en ook mooier as die tweede Liefde-
Wysheidshemel van die hoër engelgeeste. 
22. Meer hoef Ek julle nie te sê nie. As Ek nou aan julle die 
skoonheid van die mense op hierdie gordel van naderby sal 
openbaar, kan julle dus al vooraf weet hoe dit daarmee gesteld is. 
23. Die volgende keer sal ons die vorm en die gestalte, wat op 
sigself in verhouding is soos die wysheid en haar basis, van 
naderby beskou. Hiermee is dit weer genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 26 
Meer besonderhede oor die gestalte, klere 
en lewensgewoontes van die mense op die 

eerste paar newegordels 
1. Die vorm, veral dié van die mense op die noordelike gordel, lyk 
ietwat soos die van die mense wat by julle op aarde nog in hierdie 
tyd in die Asiatiese gebergte, veral in die westelike deel van die 
Kaukasus woon; maar hulle is slegs gemiddeld so een-en-’n-half 
keer groter. 
2. Die vroulike geslag is van buitengewone groot sagtheid; slegs 
die voetsole is ietwat hard en ru, soos 'n vyl. Dit is nodig om die 
gladde bodem van die son oral te kan beklim, sonder om daarop 
te gly en te val. Val sou hier, veral vir die groter en swaarder 
liggame, al heelwat sensitiewer wees as op die hoofgordel, 
aangesien die grond hier al meer stewigheid het as daar. 
3. Soos gesê is die liggaam van die vrou buitengewoon teer en 
sag en het deurgaans welgevormde kurwes. Die hare van die 
vrou is van nature verblindend wit, terwyl die velkleur daar 
presies so lyk soos die kleur wat ontstaan wanneer julle die son 
deur 'n ligte roosblom sou laat skyn. Ook op hierdie gordel het die 
mense 'n eie lig. As veral 'n vrou van hierdie gordel snags op een 
van julle berge sou staan, sal sy 'n behoorlike groot omgewing 
baie goed verlig, egter nie met 'n wit nie, maar wat haar liggaam 
aanbetref, met 'n ligrooi lig. Slegs haar hare sou 'n baie intense 
wit lig uitstraal, sodat julle oë dit snags, sowel as oordag, nie sou 
kon verdra nie. 
4. Hulle oë is groot en uiters lewendig. Die oogappel is 
verblindend wit en die opening met die reënboogvlies ligblou. Die 
pupil is egter nie swart nie, maar diep donkergroen. Dit is nodig 
sodat hulle die lig makliker kan verdra en in alle rigtings 
buitengewoon helder kan sien. 
5. Dit is dus die vorm, wat met hierdie weinige woorde voldoende 
beskryf is, want dit is nie nodig om verder nog ander dele van die 
liggaam te beskryf nie, omdat daar tog wel daarvan uitgegaan 
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kan word dat julle die res van die volmaakte vroulike gestalte, met 
alles wat daar maar uiterlik te aanskou is, goed ken. 
6. So kan ook die gestalte heel maklik uit die beskrewe vorm 
afgelei word. Sodat julle egter kan weet wat hier onder 'gestalte' 
verstaan moet word, weet dan dat daaronder soveel as die 
eintlike, volledige karakter, wat in die uiterlike vorm woon, 
verstaan moet word. 
7. Dit moet as volg verstaan word: As julle byvoorbeeld kyk na 'n 
mooi volmaakte voet, 'n reëlmatig gevormde liggaam, dan 'n ewe 
mooi, ronde arm, 'n volkome saggeronde hals, vervolgens 'n 
proporsionele klein hoof en 'n gesig wat oral welgevormd is, dan 
lewer dit alles 'n mooi vorm op, waarop niks gesê kan word nie, 
aangesien alles volmaak is, naamlik die voet, die liggaam, die 
bors, die arms, die hals en die hoof. Wanneer julle so-iets self op 
'n skildery sien en elke detail bewonder, het julle instemming met 
die vorm betoon. 
8. Maar as julle verder vra: Wat wil hierdie vorm dan sê? Dan sal 
julle vanself die antwoord kry wanneer julle alle dele met één 
oogopslag oorsien, die onderlinge verbindings sien en goed op 
die algehele indruk let, want die algehele indruk en die harmonie 
wat daaruit spreek, is eintlik eers dit wat onder gestalte verstaan 
moet word. 
9. Noudat julle dit weet, en julle daarmee die vorm onthul het, sal 
julle met baie min moeite vanself die gestalte ontdek. 
10. Hoe is die vrou eintlik gekleed? Haar klere bestaan uit niks 
anders as uit 'n ietwat groterige voorskoot rondom die lendene, 
soos wat ons by die inwoners van die hoofgordel aangetref het. 
En van die linkerarm tot by die regter heup word oor die een 
helfte van die liggaam 'n wit mantel wat by die arm gesplits is, 
gedra, waarby die regterarm en die regterbors dus oop is. 
11. Om die voorkop dra die vroue 'n rooi band, wat by hulle die 
liefde tot die wysheid uitbeeld. 
12. Dit is dus in die algemeen die beeld van die vrou. 
13. En hoe lyk die man? Hy is ongeveer ’n kop groter as die vrou. 
Sy gestalte is volkome edel en volmaak. 
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14. Ook die man het 'n harder en ruwe voetsool, wat lyk soos 'n 
rasper by julle. Die voete is baie gespierd, maar kan daarom nog 
nie as hard beskou word nie. So is die liggaam en die hande ook. 
Die nek is tot by die voorste deel rond; die voorste deel rondom 
die keel word deurgroef deur twee taamlike sterk spiere, sodat 
daar tussen hierdie twee spiere 'n kuiltjie ontstaan. 
15. Die ken word versier deur twee gedeeltes digte baardgroei; 
die kleur van die baardhare is geel, wat as’t ware oorloop na 
groen. Die baie ryklike hare op die kop het 'n liggeel kleur, die 
wenkbroue is egter donkergroen en verder het die oë dieselfde 
vorm as by die vrou. 
16. Die ore is in verhouding tot die kop eerder groot as klein. Die 
kop, of beter gesê, die gesig, laat altyd die wyse en weetgierige 
sien. Die kleur van die gesig is ietwat rooier as by die vrou. 
17. Ook is die oorblywende liggaamsdele na verhouding ietwat 
rooier as die van die vrou. 
18. Die klere van die man bestaan uit 'n wit toga, wat tot by die 
knie reik en wat beide onderaan sowel as om die nek en aan die 
voorkant heeltemal tot by die onderste rand versier is. Nóg die 
vrou, nóg die man dra enige hoofbedekking. 
19. Daarmee is dus ook die gestalte en die vorm van die man 
duidelik beskryf. 
20. Nou sal julle vra: Ja, die gestalte van die mens van die 
noordelike gordel ken ons nou wel, maar hoe lyk dit op die 
suidelike gordel? 
21. Presies soos op die noordelike gordel, maar die mense is net 
ietwat groter, en die vroulike geslag is nog aansienlik mooier as 
die van die noordelike gordel. 
22. Slegs in die klere is daar ’n verskil. Hier dra die vrou 'n toga 
wat rooi versier is en word deur middel van 'n goudgroen gordel 
om die slanke middel bymekaargehou. Die man daarenteen het 'n 
lendeskort wat tot onder die knie reik en dra presies so ’n halwe 
mantel as wat ons vroeër op die noordelike gordel by die vrou 
gesien het; maar hierdie mantel is egter nie so diep gesplete nie 
en is ook aansienlik langer. 
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23. Hier dra die vrou 'n blou band om die voorkop. Die man dra 
egter 'n klein rooi mus as hoofbedekking. Hierdie mus by die man 
verwys hier na sy besondere liefde vir die wysheid, terwyl die 
blou band om die voorkop van die vrou, haar standvastigheid 
aandui as troue volgeling van die wysheid van die man. 
24. Ons het op die middelste hoofgordel gesien dat die mense 
daar uiters kyklustig is, maar tog staan hul kyklustigheid in geen 
enkele verhouding tot die kyklustigheid van die inwoners van die 
beide newegordels nie. 'n Man, veral van die noordelike gordel, is 
byvoorbeeld so kyklustig dat hy baie goed in staat is om 'n 
natuurverskynsel, ook al duur dit volgens julle tydrekening 
verskeie jare, vanaf een en dieselfde plek te observeer. Maar Ek 
sorg wel baie goed daarvoor dat 'n natuurverskynsel op hierdie 
gordel, sowel as op die teenoorliggende, nooit te lank neem nie. 
25. Die meeste natuurverskynsels tree op hierdie gordels 
gewoonlik daar op waar die twee watergordels aan die twee hoë 
bergrûe grens (waardeur die hoofgordel van die beide 
newegordels geskei word). Hierdie natuurverskynsels duur, veral 
by die uitbarsting van 'n swelling op die hoofgordel, taamlike lank, 
maar omdat die watergordel tog net so breed is as ongeveer twee 
maal die deursnit van julle aarde, is daar vir ons kyklustiges by 
sulke groot skouspele nou juis nie te veel te siene nie. By groot 
uitbarstings word daar soms wel 'n groot aantal groot ligbolle oor 
die hooggebergte na hierdie gordel geslinger, maar deur die groot 
afstand word sulke balle, al is hulle ook soms so groot soos die 
maan van julle aarde, nie veel groter waargeneem as wanneer 
julle die maan deur 'n middelmatige sterk teleskoop sou sien nie. 
Verder duur die neerval van so ligbol maar nouliks enkele 
sekondes volgens julle tydrekening. Vandaar dat die skouspel vir 
die kyklustige inwoners op hierdie gordel dan ook altyd baie 
onbevredigend verloop. 
26. Hul vernaamste waarnemings betref egter die sterrehemel. 
En die bewoners, veral die van die noordelike gordel, put hulself 
uit oor alle moontlike veronderstellings oor wat die een of ander 
ster tog mag beteken, wat hy is en vir welke doel hy geskape is. 
27. Die inwoners van die suidelike gordel het selfs 'n soort 
kykinstrument wat ietwat lyk soos julle 'kamera obscura'*. Deur 
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hierdie instrument vang hulle die beeld van 'n ster op en slaan dit 
met alle moontlike vlyt gade. Maar desondanks gaan dit met hulle 
nie veel beter as met julle op aarde met julle teleskope nie, omdat 
hulle ten slotte niks méér te wete kom as hoogstens iets oor die 
bewegings van die sterre en uiteindelik oor hul grootte. Hulle is 
julle geleerdes net vooruit, deurdat hulle in sekere sin, as 
inwoners van 'n vaste ster, die afstande, bewegings en omvang 
van ander vaste sterre beter kan bepaal, dit wil sê, vir sovêr hul 
oë en instrumente reik. As dit egter die diens weier, dan is dit ook 
vir hulle, net soos by julle, verby. 
*Geskryf 	in 	1842 	

28. Hierdie twee gordels verskil ook van mekaar deurdat die 
inwoners van die noordelike gordel hulself minder op die kyk 
toelê, maar des te meer op die veronderstelling en 
gevolgtrekking, terwyl die inwoners van die suidelike gordel alles 
eers deeglik bekyk en dan eers tot allerlei aannames en 
gevolgtrekkings oorgaan. 
29. Hiermee het ons dus ook die groot voorliefde van hierdie 
mense binne ’n kort bestek leer ken. Daarna sal ons nou nog 'n 
blik werp op die manier waarop hierdie mense, beide van die een 
sowel as van die ander gordel, met mekaar lewe, afsonderlik of in 
’n gemeenskap. 
30. Op hierdie gordel lewe die mense, weliswaar net soos op die 
hoofgordel, in afsonderlike woonhuise, waarvan ons die vorm 
eers in die navolgende sal beskou. Want dit is die manier van die 
wyses om nie gesteur te word in hul beskouings nie. 
31. Desondanks is daar tog, veral langs die oewers van klein 
mere, asook in die besonder op die hoogvlakte, sekere 
gemeenskaplike nedersettings wat uit verskeie groot, 
aaneengeskakelde geboue bestaan en die voorkoms van 'n stad 
het. Hierdie nedersettings is gemeenskaplike besit en word 
merendeels deur die wysste mense van die land bewoon. 
32. Op welke manier hierdie huise en hierdie nedersettings gebou 
is en die doelmatigheid daarvan, sal ons by 'n volgende 
geleentheid verder bespreek. En dus is dit weer genoeg vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 27 
Woonhuise en gemeenskaplike 

nedersettings op die eerste paar 
newegordels 

1. Die individuele huise lyk daar, natuurlik op baie groter skaal, 
byna presies net soos die ronde teehuise in die tuine by julle op 
aarde, die dakke is slegs proporsioneel veel hoër en spitser. 
Hierdie woonhuise is egter nie so oop soos die woonhuise op die 
middelste gordel nie, maar is reg rondom deur vaste mure 
afgesluit, waardeur, aangesien hulle van 'n groengekleurde, 
deursigtige materiaal gemaak is, voldoende lig na die binnekant 
van die woonhuis inskyn. 
2. Hoe lyk die binnekant van die huis eintlik en hoe groot is die 
binneruimte? Die binneruimte sou groot genoeg wees om met 
gemak 'n taamlike groot gebou van julle aarde daarin te plaas. 
Maar so woonhuis is selde hoër as 'n middelmatige hoë toring by 
julle, dit wil sê net wat die mure aanbetref, maar die dak is soms 
wel drie keer so hoog as die mure. 
3. Aan die oostekant is 'n deur aangebring (wat geopen en gesluit 
kan word) en wat ongeveer so groot is soos 'n groot stadspoort 
by julle. Die deur lei egter nie direk gelykvloers die huis in nie, 
maar voor die deur word daar altyd ongeveer tien hoë trappe 
aangebring, wat ’n mens moet opklim voordat jy by die deur kom. 
4. Voor die deur self is daar altyd nog 'n soort stoep, waaroor ’n 
mens ook nog enkele treë moet gee voordat ’n mens by die deur 
kom. Die trap en die stoep het ook 'n dak, en dit word gedra deur 
taamlik massiewe, vierkantige pilare. 
5. Wanneer ’n mens deur die deur gaan, moet 'n mens daarna 
ook met 'n klein trappie afklim om op die werklike vloer van die 
huis te kom; maar ook die trap begin nie direk na die binnekant 
van die deur nie, maar lei daar ook na 'n soort binnestoep van die 
deur na die trap, wat aan beide kante voorsien is van 'n 
balustrade van sierlik bewerkte, veelkantige pilare. 
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6. Vanaf hierdie binnestoep kom ’n mens dan direk in 'n taamlike 
ruim gang, wat reg rondom die hele muur van die woonhuis loop 
en hierdie gang word vanaf die vloer van die huis ondersteun 
deur taamlike sterk, seskantige, wit pilare. Die gang self is ook 
van 'n eenvoudige balustrade voorsien; - dit beteken dieselfde as 
wanneer iets by julle weliswaar smaakvol, maar tog sonder enige 
beeldende versiering gemaak is. 
7. Na hierdie gang volg dan verskeie in die rondte geplaasde rye 
pilare, wat vanaf die vloer tot onder die draagbalke van die dak 
reik en hulle dra. Die pilare is na verhouding massief en sterk, 
waarby 'n pilaar gemiddeld dikwels 'n omvang van drie tot vier 
vadem het. 
8. Rondom elke pilaar is op die vloer van die huis heel gemaklike 
en sagte geklede ronde banke aangebring. 
9. Rondom die groot sentrale pilaar lei daar eweneens 'n 
wenteltrap na die dak en vandaar kom ’n mens via 'n opening in 
die dak op 'n sogenaamde dakgalery, wat daar die 
'observatorium' genoem word (waarmee die doel daarvan, maar 
nie die woord bedoel word nie). Soms is hierdie gallery selfs nog 
van 'n dakwerk voorsien, maar in die lande op die hoogvlakte het 
die observatorium gewoonlik geen dak nie. Die rede hiervoor is 
dat dit op hierdie hooglande in die son verreweg koeler is as in 
die dieper geleë gebied. 
10. Binnenshuis is daar vir die banke rondom die pilare ook 
steeds verskeie tafels geplaas, wat lyk soos plat skottels; hulle 
staan gewoonlik in groepe van vier rondom 'n pilaar en rus elk op 
drie kolomvormige pote. 
11. In die gang langs die hele ronde buitewand is baie ruim banke 
aangebring, wat ongeveer lyk soos julle sofa's, waarop die 
inwoners na werk op uitrus. Aan die tafels gebruik hulle hul 
maaltye. 
12. Uit die groot aantal tafels kan julle al dadelik aflei dat die 
familie van so 'n huis taamlik groot is. Gewoonlik woon daar 
gemiddeld honderd mense daarin. 
13. Agterin die huis is daar ’n pragtige kas, wat ewe veel laaie het 
as wat daar mense woon. Elke laai dra dieselfde simbool as die 
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naam simbool van die eienaar. En dus bewaar almal ook in sy eie 
laai dit wat hy vir sy persoon in liggaamlike en geestelike opsig 
nodig het. 
14. Die materiële besit bestaan slegs uit min klere en verder uit 
noodsaaklike handgereedskap. 
15. Vir die geestelike behoeftes is daar 'n soort prenteboek en 
deur middel van hierdie afbeeldinge teken die mense alle gedane 
ervarings en insigte op. Wanneer iemand 'n sekere aantal van 
sulke boeke met ervarings en insigte vergaar het, gee hy dit aan 
'n raad, waaronder hy ressorteer. Daar word al hierdie ervarings 
en insigte noukeurig ondersoek. Die bruikbare word dan in 'n 
algemene protokolleboek ingesluit en die onbruikbare en 
onbeduidende word gewoonlik doodgetrek. 
16. Daarna kry die een wat die boeke oorhandig het, weer sy 
boeke in 'n sekere sin gekorrigeerd terug en skryf of teken die 
goedgekeurde in 'n nuwe boek, wat daarna 'n soort hoofboek van 
'n huis word. Die dagboeke word dan gewoonlik vernietig. 
17. In hierdie geval moet die vroue dieselfde doen as die manne. 
Hulle moet ook hul ervarings en insigte noukeurig aanteken en 
daarna, net soos die manne, die hoofboek byhou. 
18. Die patriarg van 'n huis het egter vir homself nog 'n algemene 
boek, waarin weer alle hoofboeke van die familie, beide van die 
manne en die vroue, egter in ’n kragtige verkorte vorm, 
saamgevoeg is. Vir hierdie algemene boek het hy agterin die 
rondom lopende gang 'n taamlike groot kas gemaak, waarin 
niemand anders egter mag kyk as hyself nie. Op vasgestelde tye 
inspekteer hy dan, aan die hand van hierdie algemene boek, alle 
ander hoofboeke. 
19. Dit is dus die vorm en hele inrigting van 'n woonhuis op die 
noordelike gordel. 
20. Op die suidelike gordel lyk die huise daar feitlik presies net 
so, die dakke is net nie spits nie, maar gerond. So is die pilare 
ook nie hoekig nie, maar rond. Dit is dus die hele verskil. 
21. Dat die huise van die suidelike gordel ietwat groter sal wees 
as dié van die noordelike, kan julle aflei uit die feit dat ook die 
mense van die suidelike gordel, soos reeds vermeld, ietwat groter 
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is as dié van die noordelike. 
22. Op beide hierdie gordels moet julle ook nog in gedagte hou 
dat die inwoners van hierdie gordels hul huise soveel moontlik op 
die hoogste plekke bou. Noudat julle dit weet, is ons ook klaar 
met die huise en sal ons ons aandag dadelik op die 
gemeenskaplike nedersettings rig. 
23. Hierdie nedersettings bestaan nie uit één gebou nie, maar na 
gelang die oppervlak dit toelaat, soms uit ’n honderd, soms ook 
wel uit ’n duisend geboue. Nie alle geboue is egter ewe groot nie; 
die doel waarvoor hulle egter dien bepaal hul grootte en hul vorm. 
24. In die sentrum van die nedersetting staan altyd die 
hoofgebou, wat tegelykertyd ook die grootste en hoogste van alle 
ander geboue van so nedersetting is. 
25. Die hoofgebou word altyd in die vorm van 'n lang reghoek 
gebou, waarby op elke hoek 'n baie hoë toring staan, wat 
gewoonlik geen dak het nie, sodat daar van daar af na alle 
rigtings waarnemings gedoen kan word. Die gebou self het 
dikwels 'n lengte van ’n duisend vadem, maar die breedte is egter 
hoogstens vyftig vadem. Die hoogte van so hoofgebou bedra 
soms so honderd-en-vyftig vadem. Die dak van die gebou is egter 
nog minstens die helfte hoër, en die kleur daarvan is 
donkerroosrooi, terwyl die mure van die gebou ligpers is, maar 
die mure van die torings is egter liggroen. 
26. Die mure van hierdie gebou is nie so afgesluit soos die van 
die huise nie, maar is aan elke kant van meer as vyftig vadem 
hoë en twee vadem breë vensters voorsien, wat op eweredige 
afstande oor die muur verdeel is. Daarom is die mure van so ’n 
hoofgebou ook nie deursigtig nie, omdat die lig immers deur die 
vensters na binne val. Die vensters self is egter nie oop nie, maar 
lyk effens soos julle Gotiese vensters en is deur 'n soort elastiese, 
maar buitengewoon goed deursigtige en uit allerlei kleure 
saamgestelde glas van die buitelug afgesluit. 
27. Die voorkoms van so hoofgebou bied weliswaar 'n imposante 
aanblik deur die kolossale grootte daarvan, maar origens is dit 
tog heeltemal sonder prag en praal. 
28. Maar die binnekant lyk egter des te pragtiger. Moet julle egter 
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net nie die onbeskryflike groot heerlikheid van 'n tempel van die 
eerste of tweede tipe op die hoofgordel voorstel nie, maar julle 
moet die prag op sigself beskou. Want ook al het 'n lig nie die 
sterkte van die sonlig nie, tog kan dit op sigself mooi wees, as dit 
maar 'n gelykmatige en rustige lig is. So is dit ook gesteld met die 
inwendige prag van die hoofgebou in so nedersetting. 
29. Die ingang van die gebou is eweneens nie gelykvloers 
aangebring nie, maar daar word in die middel van die kort sy van 
hierdie gebou ook 'n groot stoep geplaas, sodat ’n mens dit via 
verskeie trappe kan bereik. Die stoep self is 'n taamlike groot, 
vierkante ruimte, voorsien van 'n dak, wat op verskeie vierkantige, 
wit pilare rus. Via hierdie stoep kom ’n mens eers by 'n twintig 
vaam hoë toegangspoort, wat eweneens oopgemaak en 
toegemaak kan word. Binne-in die gebou loop die stoep, wat 
binne breër is as buite, ongeveer twintig vadem gelykvloers deur; 
eers daarna lei twee rye trappe omlaag die eintlike gebou in. 
30. In die middel tussen die twee trappe gaan die stoep oor na 'n 
derde van sy oorspronklike breedte en vorm so 'n sentrale gang, 
wat tot by die ander einde van die gebou deurloop. Links en regs 
daarvan loop eweneens op gelyke hoogte twee breë gange, wat 
beide in die middel, sowel as aan die einde van die gebou, met 
die sentrale gang in verbinding staan. Hierdie gange loop 
ongeveer tien vadem hoog bo die gewone vloer en rus op 
vierkantige pilare, wat vyf vadem van mekaar af staan. Dat beide 
die sentrale gang en die twee newegange van ’n baie smaakvolle 
balustrade voorsien is, hoef nouliks meer vermeld te word. Die 
balustrade word deur klein, liggroen, halfdeursigtige, agthoekige 
pilare gedra. 
31. Die vloer van die stoep, sowel as die van die gange self 
vertoon, in mosaïek uitgevoer, die veelsoortigste vorme en is 
daarby so glad gepoleer soos 'n spieël by julle. Ook al die ander 
in die gebou is presies so gepoleer. 
32. Tussen die sentrale gang en beide gange langs die mure 
staan twee rye groot pilare, wat beide die balke en die dak van 
die gebou dra. 
33. Benede in die gebou is rondom elkeen van hierdie pilare ook 



155 

 

rusbanke aangebring, wat gemaak is van elastiese, glansende 
rooi materiaal. Rondom hierdie rusbanke staan weer soortgelyke 
tafels soos wat ons reeds in die woonhuise leer ken het. 
34. In die middel van so 'n gebou tussen die sentrale gang en die 
rye hoofpilare staan, parallel aan mekaar, twee tafels opgestel 
wat ongeveer ’n honderd vadem lank is en waaromheen 'n groot 
aantal verplaasbare leunstoele neergesit is. 
35. Tussen die pilare wat die sentrale gang dra, is daar, in plaas 
van 'n tafel, 'n groot kas by elke pilaar, waarin die belangrike 
boeke bewaar word. Voor die kas is daar 'n verplaasbare, sierlik 
bewerkte trap, waarmee ’n mens maklik by elke rak van die kas 
kan kom. 
36. Julle moet egter nie dink dat hierdie kaste van hout gemaak is 
nie; - hulle is vervaardig van 'n soort rooi goud, wat in glans alles 
oortref wat julle ooit in glansende dinge gesien het. Ook hierdie 
kaste is buitengewoon sierlik bewerk en so goed geordend 
tussen die wit gang pilare geplaas dat hulle die argitektuur 
absoluut gladnie nadelig beïnvloed nie. 
37. Onder die sygange langs die muur, en wel tussen elke gang-
pilaar, is daar ook weer so ’n kas, gemaak van heldergeel goud. 
So ’n kas is egter nog ruim dubbel so breed as die wat tussen die 
pilare van die sentrale gang staan. Hierdie kaste, wat langs die 
muur van die hele gebou staan, vorm die argief. In menige 
hoofgeboue is daar meer as tweeduisend daarvan, en elke kas 
het dikwels duisend rakke, wat elk soms so `n tweeduisend 
boeke bevat. As julle dit met mekaar vermenigvuldig, maak dit 'n 
behoorlike groot biblioteek uit. Julle moet egter daarby nie aan 
julle dik boeke dink nie, want hier het 'n boek hoogstens tien 
bladsye, waarby op elke bladsy verskeie algemene afbeeldings 
voorkom. Elke afbeelding bevat egter soveel inligting, dat julle, 
wanneer julle dit in julle taal sou wou beskryf, sekerlik ’n duisend 
dik boeke van vyfduisend bladsye elk daarmee sou kon vul. 
38. Hieruit kan julle al ietwat aflei, hoeveel wysheid daar dikwels 
in so 'n hoofgebou van 'n gemeenskap sit. Maar as julle 
bowendien nog wil aanneem dat daar op so ’n songordel 
ongeveer vyfmiljoen sulke gemeenskaplike hoofgeboue staan, 
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kan julle wel bereken hoeveel dik boeke met wysheid, volgens 
julle skrif gemeet, op die twee gordels versamel is. 
39. En tog is al hierdie wysheid nog nie een druppel in 
vergelyking met die wysheid van één enkele man wat op die 
hoofgordel van die son woon nie. En dit is weer skaars een 
druppel vergeleke met die wysheid van ’n hoëpriester van hierdie 
gordel, wat sy wysheid reeds uit die liefde put. En hierdie wysheid 
is self weer nouliks een nietige druppel vergeleke met die 
wysheid van die allergeringste kindjie van My liefde nie! - Hoe 
groot is dan wel die wysheid van die reeds volmaakte inwoners 
van die hemele en hoe groot uiteindelik wel die van Myne ?! 
40. Kortom, ons sal die wysheid in hierdie argiewe maar laat rus 
en nog 'n bietjie aandag skenk aan die res van die inrigting van 
hierdie hoofgebou. 
41. Die balke van hierdie gebou is 'n drievoudige gewelf, wat baie 
stewig is en wat ook die glansende kleur van ligrooi goud het. Die 
mure self is blou en buitengewoon glad gepoleer. Vanaf die balke 
tot in die helfte van die gebou hang daar wit balle aan dik wit 
toue, wat weliswaar geen eie lig het nie, maar omdat hulle 
veelsydig geslyp en buitengewoon glad gepoleer is, breek hulle 
die opgevange lig deur die vensters in die mees uiteenlopende 
kleure, waardeur hulle die inwendige van die gebou 'n 
buitengewone pragtige aanblik gee. 
42. Die gange is langs die mure eweneens ononderbroke van 
gemaklike beklede banke voorsien, waarop die wandelaars kan 
uitrus as hulle deur die rondgewandel ietwat moeg geword het. 
43. Dit is dus die hele inrigting van so hoofgebou van 'n 
gemeenskap. Daar is slegs in die hoeke van so gebou nog oral 'n 
klein deurtjie ingebou, waardeur ’n mens in die torings kan kom. 
44. In die torings self is daar van binne niks anders te sien as 'n 
gemaklike trap vanaf die een vloer na die ander nie. Hierdie 
vloere is daar aangebring, sodat niemand by die klim van 'n toring 
hoogtevrees sal kry nie. Maar om dit des te makliker vir julle te 
kan voorstel, moet julle dink aan 'n byna duisend vadem hoë 
toring, wat van binne af elke tien vadem deur 'n vloer in vloere 
verdeel is, waarby elke verdieping dan met 'n ander verbind is 
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deur 'n trap, wat van 'n balustrade voorsien is. 
45. Stel jouself boonop nog voor, dat so 'n vierkante toring 'n 
omtrek van vierhonderd vadem het, dan kan julle vir julleself al 
van so 'n gebou `n voorstelling maak. Dat elke toring ook by elke 
verdieping van ten minste drie vensters voorsien is, spreek eintlik 
vanself, aangesien die mure van die toring ondeursigtig is. 
46. Dit is nou al. Die volgende keer sal ons die oorblywende 
geboue nog ietwat van naderby bekyk en ook 'n blik op die 
suidelike gordel werp. Hierby laat ons dit dus weer vir vandag! 
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HOOFSTUK 28 
Geboue vir kuns en wetenskap in die 

gemeenskaplike nedersettings 
1. Die ander geboue van so nedersetting verskil slegs van die 
oorblywende, aparte woonhuise, deurdat hulle mure van vensters 
voorsien is. Die mure is dus, asook as by die hoofgebou, 
ondeursigtig. Die vensters van die meeste gemeenskapsgeboue 
het gewoonlik die vorm van 'n halwe sirkel; slegs by baie min 
geboue is daar ook heeltemal ronde of seskantige vensters 
aangebring. 
2. Die dakke van die buitegeboue is ook nie so hoog soos die 
dakke van die gewone woonhuise nie, maar meer afgeplat en 
laag. Sommige gemeenskapsgeboue het 'n koepeldak en 
daardeur gee so ’n nedersetting tog die indruk van 'n taamlik 
beduidende stad. 
3. Rondom 'n nedersetting loop daar gewoonlik 'n taamlik hoë 
ringwal waarop verskeie torings staan wat vir allerlei waar-
nemings dien. By so nedersetting is daar ook gewoonlik 'n teater; 
egter nie met dieselfde funksie as by julle nie, maar die teater is 
eerder 'n huis om die ervarings wat die een of ander opgedoen 
het, visueel uit te beeld. Dit gebeur op 'n figuratiewe manier, 
waarby die omgewing waarin die persoon die ervaring opgedoen 
het, waarheidsgetrou uitgebeeld word. Daar moet hierby nog 
vermeld word dat die inwoners van hierdie gordel by uitstek groot 
liefhebbers van die beeldende kunste is. Daarom is ook feitlik 
elke bewoner van hierdie gordel, op enkele sporadiese uitson-
derings na, baie bekwame skilders. Want skilder is daar ook die 
enigste manier om te skryf; dit is slegs vir elkeen verpligtend dat 
hy die natuur getrou kan weergee. 
4. Noudat julle dit weet, sal julle des te makliker verstaan op 
welke wyse daardie teater gebruik word, want dit bestaan uit niks 
anders as louter volmaakte uitgevoerde beelde, wat gewoonlik 
heeltemal in die rondte aangebring word, sodat die hele teater 
dan lyk soos 'n groot panorama by julle, waarmee 'n hele stad of 
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'n ander merkwaardige omgewing aanskoulik uitgebeeld word. 
Julle moet natuurlik net so ’n panorama op ons gordel baie groter 
voorstel as 'n soortgelyke panorama by julle op aarde. Want die 
teater in so ’n nedersetting het ten minste 'n omtrek van drie- tot 
vierhonderd vadem en is dikwels vyftig vadem hoog. 
5. Julle sou hierdie gebou dalk wel wat naderby wil leer ken. Dit 
sal dan ook gebeur. In hierdie teatergebou kan ’n mens nie inkom 
soos by die ander woonhuise nie, want die ingang is onder-
gronds. Daarom is daar aan één kant van hierdie teatergebou 'n 
soort vooruitspringende deel gemaak, ongeveer soos 'n 
sogenaamde sy-kapel by julle gebedshuise. In hierdie kapel is 
daar ’n nis met 'n aansienlike diepte van ongeveer drie vadem. 
Aan die einde van die nis is ’n poort aangebring, waarvan die 
deure na buitentoe oopgemaak kan word. Vanaf hierdie poort lei 
daar dan taamlike breë trappe na benede, soos na 'n kelder by 
julle, en wel tot 'n diepte van ongeveer sewe vadem. Aan die 
einde van hierdie trap, op die laagste punt, gaan daar alweer 'n 
trap omhoog, waarlangs ’n mens weer presies in die middel van 
die teatergebou kan uitkom. 
6. Van binne is die teatergebou, op ongeveer drie vadem vanaf 
die wand, voorsien van 'n ry pilare, wat beide die balke en die dak 
ondersteun; boonop dra hierdie ry pilare ongeveer drie vadem bo 
die grond ook 'n ruim en sierlike, van balustrade voorsiene gang, 
van waar ’n mens die voorstelling eintlik die allerbeste kan bekyk. 
7. In die middel van die gebou, ruim een vadem vanaf die 
ingangspoort, staan daar nog 'n buitengewone sterk pilaar, wat 
eweneens die balke en die dak help dra, en wat vanaf die vloer 
tot by die balke van 'n wenteltrap voorsien is. 
8. Agter hierdie pilaar is daar nog 'n kleiner pilaar geplaas, wat 
ook tot by die balke reik. Vanaf die groot sentrale pilaar, ongeveer 
vyf vadem vanaf die balke, loop dan weer 'n gang via die tweede 
pilaar na 'n pilaar in die ry en van daar af tot by die muur van die 
teatergebou. Hierdie gang kan ’n mens bereik via die reeds 
genoemde wenteltrap van die middelste groot pilaar. 
9. Op gelyke hoogte met hierdie gang loop dan rondom, langs die 
hele muur van die gebou, 'n ongeveer anderhalf vadem breë 
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gang, wat natuurlik ook weer van 'n balustrade voorsien is. 
Hierdie gang word nie deur pilare ondersteun nie, maar in plaas 
daarvan is daar skuins muurstutte as skoorbalke aangebring, wat 
hierdie gang dra. 
10. Julle vra: Waarvoor dan hierdie gang? Dit dien slegs daarvoor 
om aan die balustrade daarvan, wat aan die buitekant van 
doelmatige hakies voorsien is, die panoramiese skildering op te 
hang, wat dan gewoonlik vanaf hierdie balustrade tot aan die 
grond reik en dus dikwels 'n hoogte van tagtig tot meer as 
honderd vadem het. 
11. Julle sal nou vra: Hoe bring mens eintlik so ’n groot skildery 
deur ’n nie al te groot ingangspoort na binne? Dit gebeur in 
stukke of stroke, waarby elke strook ongeveer drie vadem breed 
is. Hierdie stroke word in die korrekte volgorde langs mekaar aan 
die balustrade van die muurgang gehang en vorm dan volkome 
één geheel. 
12. Word die stroke later weer afgehaal, dan word hulle opgerol 
en vanuit die teater na die sogenaamde teater biblioteek gebring; 
ook staan dit die skepper vry om so ’n teaterstuk saam te neem, 
veral wanneer sy uitgebeelde ervaring geen groot byval gevind 
het nie. 
13. Poëtiese werk het by hulle in ’n sekere sin ook 'n groter 
waarde as prosa. Wat verstaan hierdie mense egter onder prosa 
en poëtiese stukke? 'n Prosastuk is 'n werkstuk, waarin 'n 
uitbeelder sy eie ervarings uit die gewone lewe afbeeld. Wanneer 
hierdie ervarings absoluut niks uitsonderlik en veral nie op sigself 
leersaam is nie, word hulle sondermeer weer aan die skepper 
daarvan teruggestuur en daarby kry hy die opmerking te hoor dat 
sulke voorstellings nie tuishoort in hierdie huis nie, waarin slegs 
dinge getoon moet word wat die wysheid van die menslike gees 
verryk. Blyk sulke prosawerk egter uitsonderlike tonele te bevat, 
dan word hierdie tonele opgeneem, maar die gewone word weer 
aan die uitbeelder teruggegee. Poëtiese werke is egter 
werkstukke wat nie vanuit die gebied van die ervaring gemaak 
word nie, maar is slegs voortbrengsels van die geestelike 
fantasie. Sulke stukke word dan ook gewoonlik vir 'n redelik lang 
tyd uitgestal. 
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14. Waarom is sulke poëtiese werke egter so geliefd? Omdat dit 
seldsamer is, veral by die inwoners van hierdie gordel, want op 
sigself is die wysheid heeltemal arm aan vrye fantasie, want die 
ryk van die fantasie behoort slegs aan die skeppende liefde. 
Daarom is daar by die uitbeelding van sulke poëtiese werke altyd 
die aan julle bekende sinspreuk van toepassing: 'Wanneer die 
grotes bou, het die kleintjies volop werk! "So word ook hier by so 
’n poëtiese werk buitengewoon veel gefilosofeer, waarby almal 
wel iets anders daarin ontdek, wat dan altyd lei tot 'n goeie 
gesprek en dit is dan weer 'n lieflingsbesigheid van die mense 
van hierdie gordel. 
15. Dit is dus die wesenlike van so teatergebou. 'n Slim kritikus 
sou dalk net hiermee 'n vraagteken plaas en sê: 'Bo langs die 
mure is 'n gang; vanaf die gang tot by die grond hang die 
panoramiese skildery; die mure is ondeursigtig en ook in die 
balke is daar nêrens 'n opening nie. Aangesien enige vensters 
klaarblyklik deur die skildery bedek moet wees, vra ons die 
skrywer om ons in hierdie teatergebou ook ietwat lig te gee, 
anders sal ons van die skilderye nie soveel te siene kry nie. Nog 
'n bietjie geduld, daar sal dadelik voldoende lig kom. Reeds by 
julle op aarde bestaan daar 'n spesiale manier om sekere teater 
dekorasies te verf. Kyk, iets soortgelyks is ook hier die geval, 
maar die skildery bestaan nie hier uit tipiese teatrale kleure nie. 
Hierdie teater skilderkuns beteken dat die skildery met tipes 
liggewende kleure uitgebeeld word. Hierdie kleure is terselfdertyd 
die mees aanskoulike en duursame, want elke kleur op die son 
wat geen eie lig het nie, doof weldra uit; het hulle egter wel 'n eie 
lig, dan dra hulle in ’n sekere sin in sigself die wapen om 
daarmee die vernietigende invalle van lig van buite te bestry. 
17. Kyk, dit is die verligting van so ’n teaterstuk. Die teater het 
dus wel vensters, maar dit dien net daarvoor om by die in 
gereedheid bring van 'n werkstuk te kan sien. Wanneer die 
werkstuk gereed is, word alle vensters noukeurig gesluit, sodat 
aan die bekoring van so ’n skildery, veral nie deur ander ligstrale, 
afbreuk gedoen word nie. 
18. Hoewel al hierdie kleure op die son nie so moeilik te bewerk 
is nie, is baie oefening tog daarvoor nodig om sodanig daarmee 
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te kan verf, dat oral, soos julle dikwels sê, skaduwee en lig in die 
regte verhouding verdeel word. Met kleure wat nie liggewend is 
nie, is die skaduwerking natuurlik veel makliker te bewerkstellig, 
maar met liggewende kleure is dit aansienlik moeiliker. Tog is 
veral die skilders in die gemeenskappe op hierdie gordel so 
bekwaam hierin, dat dit vir hulle maklik is om so baie panorama 
skildery in die verloop van één jaar, volgens julle tydrekening, te 
vervaardig. 
19. Sodat julle egter vir julleself ietwat kan voorstel hoe die 
skildery in so ’n werk gaan, wil Ek julle attent maak op 'n manier 
van skilder op julle aarde wat ’n groot ooreenkoms vertoon met 
die manier van die ligskilder op ons songordel. Hierdie manier 
van skilder op julle aarde is die sogenaamde porseleinskilder, 
waarby ook geverf word met kleure wat in hul oorspronklike 
toestand uiters dof en eentonig lyk. Eers wanneer so ’n 
geskilderde stuk breekware aan groot hitte blootgestel word, kom 
die mooiste kleure dan daarop te voorskyn. 
20. Kyk, so word ook hierdie teaterstukke geskilder. Nadat die 
stroke geskilder is, kom daar 'n soort lak daaroor. Daarna begin 
die kleure as’t ware tot lewe te kom, wat gebeur onder die invloed 
van die oraloor vrye spel van sonlig, sodat hierdie oorspronklik 
dowwe kleure opgesuig word en vir altyd baie lewendig beware 
bly. 
21. Dit is dus alles wat van so gemeenskapsteater besonder 
opmerklik is. 
22. Die ander geboue van so n nedersetting is deels bestem as 
huise vir die wysheidleraars, maar gedeeltelik ook vir 
versamelings van allerlei gedenkwaardighede en kleiner 
skilderye. 
23. Dat hierdie gemeenskapsgeboue gewoonlik in 'n verlengde 
sirkel rondom die hoofgebou geplaas word, is die enigste wat nog 
hieroor vermeld moet word. Dat sulke nedersettings gewoonlik 
aan die oewers van klein mere en op die hoogvlakte ook aan die 
oewers van groot riviere gebou word, kan nog hieraan bygevoeg 
word. 
24. Vir die suidelike gordel hoef julle dit alles maar net meer 
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afgerond en ook ietwat groter voor te stel, dan het julle ook alles 
wat die suidelike gordel in hierdie opsig bevat. 
25. Die volgende keer sal ons oorgaan tot die bodemkultuur van 
hierdie twee gordels; vir vandag is dit dus weer genoeg! 
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HOOFSTUK 29 
Bodem kultivering en dierewêreld op die 

eerste paar newegordels 
1. Die bodem kultivering word op die eerste paar newegordels in 
drie verskillende klasse geklassifiseer, naamlik in die kultivering 
van die oewerlande, die kultivering van die heuwels en die 
kultivering van die hooglande. 
2. Waaruit bestaan die kultivering van die laeveld? Die kultivering 
van die laeveld word deur die inwoners van die nedersettings by 
voorkeur bepaal deur die aanplant van allerlei soorte smaaklike 
vrugte, omdat dit die beste op die vogtige oewerland floreer. 
3. Tot hierdie aanplantings behoort hoofsaaklik die kweek van 
bome. Hoe word 'n boom egter hier geplant of gekweek? Op die 
hoofgordel het ons gesien dat enkel en alleen die wil van die 
mens die saad is vir talle verskillende gewasse. Is dit op hierdie 
newegordel ook die geval? Ek sê hier geen ja en nee nie. Uit die 
volgende sal blyk hoe dit plaasvind. 
4. Ook op hierdie gordel het die hele plantewêreld geen saad nie 
en die inwoners het die saad ook nie in hul swakkere wil nie. 
Desondanks is dit tog sterk afhanklik van die wil van die mense, 
waar hulle 'n plant of boom wil hê. Op hierdie gordel is weliswaar 
reeds deur My vir die groei van die plante gesorg en niemand kan 
ander plante tevoorskyn bring as alleen die, waarvoor hierdie 
gordel bestem is nie. Maar hierdie plante kan die mense dan wel 
deur 'n sekere mate van handearbeid, maar hoofsaaklik deur hul 
wilskrag, die plante vanuit die bodem ontlok. 
5. Hierdie manier om plante voort te bring, word daar die 'primêre 
kultivering' genoem, wat almal egter nie kan toepas nie, want dit 
is slegs weggelê vir enkele wyses met 'n kragtige wil, wat hulle 
spesifiek hierop toegelê het. 
6. Die ander inwoners van hierdie gordel bedryf gewoonlik die 
tweede of sekondêre kultivering, wat behels dat hulle jong lote en 
takke van die aanwesige bome neem en dit in die aarde steek, 
ongeveer soos wat wilgerbome en wingerde by julle geplant 
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word. 
7. Hoe gaan mens egter by die primêre kultivering te werk? Die 
planter het 'n gepunte stok. Hierdie stok steek hy ongeveer 'n 
halwe vadem diep in die grond in; dan neem hy 'n kan water, 
blaas eers 'n paar keer daarin, gooi dan die water druppelsgewys 
in die gemaakte gat en wanneer die water op is, bid hy tot God, 
die Hoogswyse, of Hy op hierdie plek 'n plant wat ryklik vrugte sal 
voortbring uit die grond sal laat ontkiem. Daarna staan hy 'n tyd 
lank by die opening, buig sy kop presies daarbo en hou sy 
wilskragtige blik vir ongeveer 'n uur, volgens julle tydrekening, 
strak op die gat gerig. Daarna gaan hy verder en maak op 
dieselfde manier 'n tweede gat in die aarde en verrig dieselfde 
handeling as by die eerste; en so gaan hy deur totdat hy die 
gewenste aantal van een en dieselfde boomsoort geplant het. 
8. As die hele werk gedoen is, dank hy God, die Hoogswyse, vir 
die krag wat aan hom verleen is, die geduld en die volharding, 
seën vervolgens die aanplanting, laat dan alles oor aan God se 
wil en keer huiswaarts. 
9. Na verloop van 'n jaar, volgens julle tydrekening, staan daar op 
die plek waar hy geplant het, ook swaarbelaaide bome met al die 
vrugte van die soort wat hy in gedagte gehad het. Sulke bome, 
wat deur die primêre manier van plant voortgebring is, is die 
mees volhoubare en menige boom bereik dikwels 'n ouderdom 
van meer as ’n duisend jaar, volgens julle tydrekening. 
10. Op dieselfde manier as die bome word ook ander kleiner 
plante, sowel as die lae gras geplant. Die mense gebruik net 
ander gereedskap om gate te maak in die aarde. Die stuk 
gereedskap is 'n soort wals, wat van vele punte voorsien is. 
Hierdie wals word dan oor die bodem gerol. Agter die wals loop 
dan 'n sogenaamde primêre planter met 'n groot houer 
beademde* water; dat houer het ongeveer die vorm van julle 
sproeiers of gieters. Met die houer begiet hy die aarde waarin die 
gate gemaak is, sorgvuldig. As hy dan 'n bepaalde gebied aldus 
bewerk het, dan spreek hy oor die hele gebied sy gebed uit en 
verrig in 'n sekere sin dieselfde handeling as by die aanplanting 
van elke afsonderlike boom. En na drie dae, volgens julle 
tydrekening, is die hele bewerkte gebied vol begroei met die soort 
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plante wat die planter hier wou hê. 
*water 	waarop 	die 	persoon 	geblaas 	het 	

11. Op dieselfde manier word ook uitgestrekte stukke grond met 
edel gras beplant. 'n Bepaalde soort gras egter, wat daar die 
wilde of onedele gras genoem word, asook 'n paar soorte 
onedele klein plante, groei hier en daar as’t ware vanself uit die 
grond en dien as voedsel vir die diere wat spaarsamig hier 
aanwesig is. 
12. So gebeur die primêre aanplantings, en veral in die 
oewergebiede, wat grotendeels die eiendom van die inwoners 
van die nedersettings is. 
13. Waaruit bestaan die heuwel kultivering dan? Dit bestaan 
uitsluitlik uit die kweek van bome, en wel langs die weg van die 
sekondêre aanplantings; kleiner plante kom gewoonlik nie daar 
voor nie. 
14. Wat die boomvrugte egter aanbetref, dit word in ’n sekere sin 
deur die sekondêre aanplantings veredel en word dan ook veel 
groter en smaakliker as die van die primêre aanplantings. 
15. Van die verskillende bome sal Ek julle slegs één, as die mees 
merkwaardige, van naderby beskryf. Hierdie boom word nie so 
baie hoog nie, maar brei homself des te meer uit oor die grond. 
Die hoofstam word gewoonlik nie hoër as hoogstens vier vadem 
nie, maar vanaf hierdie massiewe stam loop na alle kante 
straalvormig honderd tot tweehonderd vadem lang takke, wat 
voortdurend oorvol sit met buitengewoon heerlike, ryp vrugte, wat 
ongeveer lyk soos die grootste soort druiwe by julle. Hierdie vrug 
is buitengewoon smaaklik en soet, maar nie so sappig soos julle 
druiwe nie; eerder ongeveer soos julle spanspekke. Die vrug is 
terselfdertyd die belangrikste voedsel van die inwoners van 
hierdie gordel en kom die mees algemeen voor, omdat die boom 
oral buitengewoon goed floreer. 
16. Die vrugte van die ander bome is meer oordadige lekkernye 
as eintlike voedsel. Julle sal wel vra: Het hierdie mense dan geen 
brood nie, soos by ons op aarde? Nee, sulke brood is nie daar 
nie, maar in plaas daarvan droog hulle die oorskot van die 
voorafgenoemde boomvrugte, en hierdie droë vrugte neem dan 
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die plek in van die brood. 
17. So is dit dus met die landbou op die heuwels gesteld, waarby 
hoogstens nog vermeld kan word dat hierdie heuwelbewoners, 
om die aansien van hul bewerkbare grond te verfraai, die vry 
groeiende gras in 'n sekere sin kultiveer deur dit vlytig te maai. 
Daardeur lyk sulke heuwels dikwels asof dit met groen sy-fluweel 
oortrek is. 
18. Dit is dan ook wel heeltemal alles wat die kultivering van die 
heuwels aanbetref; en so moet ons alleen nog kyk na die 
kultivering van die lande op die hoogland. Hiermee sal ons egter 
gou klaar wees, want die hele kultivering van die hoogland 
onderskei homself van die twee tot nou toe bekendes slegs deur 
die feit dat in die lande op die hooglande, geen vrugte van die 
primêre kultivering genuttig word nie, maar slegs die van die 
sekondêre kultivering. 
19. Daarom word daar ten behoewe van die primêre kultivering 
net tipes boom- en plantkwekerye uitgelê, van waaruit die lote 
dan op die reeds bekende wyse verder uitgeplant word. Slegs die 
gras op die hooglande word oral deur primêre kultivering 
gekweek. 
20. Daarmee het ons ook al die kultivering van die hooglande 
uiteengesit, waarby hoogstens nog opgemerk kan word dat die 
vrugte op die hooglande verreweg die edelste is, soos wat ook 
die inwoners van hierdie grootste landstreek van hierdie gordel 
die wysste en edelste is. 
21. Nou sal julle wel sê: Gesien die wyse waarop die hoogvlakte 
bewerk en bewoon word, sal daar wel weinig diere voorkom. Ja, 
julle het gelyk; afgesien van enkele klein sangvoëls is daar glad 
geen diere nie. In die laer geleë lande bestaan daar wel 'n soort 
rooibok en wit skape. Die skape word deur die inwoners geteel, 
en hier en daar die bokke ook wel, maar nie oor die algemeen 
nie. 
22. Heeltemal benede by die oewers van die groot ringvormige 
see bestaan daar ook 'n soort koei, wat egter eerder lyk soos 'n 
reuse skaap. Die inwoners van die nedersettings maak dikwels 
jag daarop en probeer hulle lewendig in die hande te kry, maar dit 
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gaan altyd met veel moeite gepaard, want hierdie koeie is 
weliswaar nie boosaardig nie, maar tog buitengewoon vinnig, en 
daar is baie slimheid nodig om so `n dier te vang. 
23. Terwyl die land so arm aan diere is, wemel dit tog in die groot 
ringsee van allerlei waterdiere. En die hier en daar in hierdie see 
algemene, beduidende groot eilande word deur hele swerms van 
die mees verskillende soorte voëls bewoon. Om dié rede gaan 
die inwoners van 'n gemeenskap ook in stil tye graag na die 
oewers van die groot ringsee, waar hulle, sovêr die oog maar 
reik, al die veelsoortige lewende wesens van die groot water 
gadeslaan. 
24. Dit is dus alles wat by die kultivering van hierdie twee gordels 
hoort en wat op albei die gordels een en dieselfde is; alles is 
slegs op die suidelike gordel in alle opsigte ietwat groter as op die 
noordelike. 
25. En daarmee is ons ook weer met hierdie onderwerp klaar. Die 
volgende keer sal ons tot die huislike, en daarna ook na die 
geestelike en godsdienstige reëls oorgaan. Genoeg dus vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 30 
Huislike reëls op die eerste paar 

newegordels. Noukeurige ordening en die 
naarstigtelik soek na wysheid van die 

inwoners 
1. Wat die huisreëls aanbetref, dit is enersyds heel eenvoudig, 
maar andersyds tog ook weer heel ingewikkeld. Hoe is dit 
moontlik dat een en dieselfde gebied aan die een kant eenvoudig, 
maar aan die ander kant ingewikkeld kan lyk? Niks is makliker om 
te verklaar nie, want daarvoor is net die regte insig nodig. 
2. Neem byvoorbeeld 'n appel en bekyk hom aan die buitekant; 
dan sal hy tog sekerlik uiters eenvoudig en eentonig vir julle 
voorkom. Maar sny hom nou net oop en ondersoek al sy dele 
mikroskopies; dan sal julle sien dat hierdie baie eenvoudige appel 
so ingewikkeld is, dat julle sal begin om te duisel van die groot 
hoeveelheid afsonderlike deeltjies daarvan. 
3. Kyk, so is dit ook gesteld met die huisreëls van ons 
gordelbewoners. Wanneer julle hier 'n huis en sy inwoners 
gedurende tien jaar sou gadeslaan, dan sou julle byna niks 
anders as een en dieselfde sien nie, dat dit homself voortdurend 
herhaal, en boonop nog so eenvoudig en simpel as wat maar 
moontlik is, sodat 'n duiwehok op aarde waarskynlik vir julle meer 
afwisseling sou bied as 'n huis met sy inwoners. 
4. Maar van binne lyk dit nie so nie, want daar is alles weer so 
ingewikkeld en belangrik, dat dit julle sou laat duisel wanneer so 
’n huisvader julle die betekenis daarvan sou verduidelik en sou 
openbaar aan watter geheime en belangrike vereistes elke detail 
baie akkuraat aan moet voldoen. 
5. Sodat julle 'n goeie begrip kan vorm oor die ingewikkelde kant 
van die fasiliteit van so huishouding, wil Ek julle ten oorvloed 
slegs ’n paar duidelike voorbeelde gee. 
6. Julle weet ook iets van simmetrie en ewewig. Wat is julle 
simmetrie en ewewig egter vergeleke met wat sulke 
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gordelbewoners simmetrie en ewewig noem! 
7. Laat ons eers net 'n voorbeeld van die simmetrie neem. 
Wanneer 'n sonbewoner by julle in die kamer sou kom en hy sou 
daar voorwerpe soos kaste, tafels, banke, muurversierings en 
dies meer taamlik goed georden sien staan, dan sou hy 
oombliklik die hande bo sy kop teenmekaar slaan en julle, 
wanneer hy homself van sy eerste skrik enigsins sou herstel het, 
haarfyn aantoon dat die balans van 'n hele hemelliggaam van so 
’n wanorde afhang; is dit uit balans, dan moet alles mettertyd uit 
balans raak. Hy sou julle aantoon dat, wanneer 'n bepaalde kas 
of 'n ander meubelstuk nie met uiterste kalmte en behoed-
saamheid 'n paar millimeter opgeskuif word nie, die hele sigbare 
skepping oor ’n duisendmiljoen jaar in die grootste wanorde sal 
raak. En dit sal hy julle nie net in die natuurlike sin nie, maar ook 
met buitengewone uitgeslape, filosofiese geneentheid metafisies 
uiteensit. Hy sou byvoorbeeld sê: 'Maar merk julle dwase mense 
dan nie dat julle gedagtes hulself tog noodwendig sal orden en 
bind soos wat die huisraad in julle woning georden is? In welke 
orde egter sal dit wel bind as dit langs 'n kas 'n stoel sien, op die 
kas 'n vaas wat geen enkele verhouding daarmee het nie, in 'n 
ander hoek van die kamer 'n bed en daarnaas weer 'n tafel en 
langs die tafel weer iets wat geen enkele verband daarmee het 
nie en dat alles op 'n vaste plek is of, wat nog erger is, steeds van 
plek verander?' 
8. Verder sou hy julle vra: ‘Weet julle wat die Wysheid is? Die 
Wysheid is die oneindig volmaakte harmonie in alle dinge; sy is 
die aller skerpsinnigste berekende ordening, waardeur en waarin 
die allerhoogste Wysheid van God alle dinge geskape het en in 
stand hou. Hoe wil julle ooit tot wysheid kom, wanneer julle nie 
eens in die klein dingetjies verseker dat sy sodanig georden en 
gevorm word, sodat julle oë aan die orde gewoond kan raak en 
deur die dikwels herhaalde aanskoue, ook julle gedagtes, ten 
minste in hierdie klein dinge, 'n begin sou maak om aan 'n 
bepaalde ordening gewoond te raak en vanuit hierdie ordening 
dan ook tot 'n ander ordening oor te gaan? Wanneer julle egter 
daar waar julle dit kan, nie 'n bepaalde ordening in ag kan neem 
nie en nie daaraan gewoond kan raak nie, hoe wil julle dan met 
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julle gees wat aan wanorde gewoond is, 'n hoër orde ontdek en 
beskou? Is dit nie ewe onmoontlik as wanneer julle met die mees 
ongeskikte wiskundige breuk die wortel wil vind van 'n grootheid 
wat slegs uit ewe getalle bestaan? Julle moet dus julle kleinste 
gedagtes tot 'n ewe getal verhef; daarna kan julle julleself eers 
aan ander groothede waag, om daarin die korrekte geordende 
grondgetal te ontdek wat die hele grootheid bepaal.' 
9. En verder sou so 'n wyse bewoner van so gordel aan julle sê: 
'Ken julle die gewig van julle planeet? Weet julle wat julle planeet 
om sy as laat draai? Weet julle wat hom in die vrye ruimte op sy 
plek hou? Dit is die ewewig. As julle huise volkome simmetries 
gebou sou wees, die een nie groter of kleiner as die ander nie, en 
eweso alle kamers in die huise almal dieselfde indeling sou hê, 
die inrigting oral dieselfde en op dieselfde manier georden sou 
wees, dan sou dit geen storende invloed op die beweging van 'n 
planeet hê nie. Dit moet vir julle tog baie duidelik wees dat so 'n 
asimmetriese en oneweredige, soms naby aan mekaar geplaas-
de, dan weer meer verdeelde versameling van materiaal op een 
en dieselfde plek die balans van 'n geheel vry swewende 
hemelliggaam noodwendig moet versteur. As die balans egter 
ook maar ietwat versteur is, dan werk so ontwrigting ook deur op 
die beweging en bring mettertyd steeds meer wanorde teweeg; 
ten eerste in die temperatuur en ten tweede in die rotasie self, 
wat versnel en dan weer vertraag word. As die wanorde om julle 
heen, noodwendig deur julle eie onhandigheid moet ontstaan, 
hoe wil julle dan julle gees tot 'n hoër orde verhef en eers 
daardeur tot wysheid oorgaan?' 
10. Kyk, dit is 'n voorbeeld van simmetrie. Voordat ons dit egter 
van naderby sal toelig, sal ons nog 'n kleinigheid oor die eintlike 
ewewig daaraan toevoeg. Nou sal julle wel sê: Oor watter ewewig 
kan hierdie wyse dit dan nog hê; hy het tog met die vorige 
voorbeeld al sonder meer die ontbrekende simmetrie van ons 
huismeubels uitgebreid gekritiseer? 
11. Maar Ek sê vir julle: Dit was net 'n baie versigtige sinspeling 
op dit wat so hoogwyse gordelbewoner onder ewewig verstaan. 
Die ewewig gaan daar só ver, dat julle vir julleself op aarde 
absoluut geen voorstelling daarvan kan maak nie. 
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12. So word ten behoewe van die ewewig, die klere wat hulle dra, 
op 'n baie akkurate weegskaal geweeg. As gevolg daarvan moet, 
wanneer daar byvoorbeeld in 'n huis honderd mense lewe, elkeen 
'n presies ewe swaar kleed dra, en tewens moet almal hulle laat 
welgeval dat die klere weer van tyd tot tyd geweeg word. As dan 
blyk dat die ene een of twee sonstoffies minder swaar is as die 
ander een, moet daardie buitengewoon groot ondergewig 
onmiddellik weer presies in balans gebring word. 
13. Vervolgens word almal ook geweeg en diegene wat van 
nature die swaarste is, moet daarby dien as maatstaf. Die ligter 
een moet hom dan laat welgeval dat hy steeds soveel gewig met 
hom moet saamdra, sodat hy net soveel weeg soos die swaarste. 
So is dit ook by die vroue: Ook by hulle word die swaarste 
geweeg en moet die ligter een hom eweneens skik in die dra van 
'n gewig om die regte gewig te kry. Die kinders word ingedeel 
volgens sekere leeftydklasse en moet by die oorgang van die een 
leeftydklas na die ander steeds 'n bepaalde gewig hê. Die gewig 
word in stand gehou deurdat die kinders dadelik vanaf die begin 
'n klein loodgewig kry, waar aan die hand van die weegskaal iets 
van tyd tot tyd daarvan afgeneem word, sodat die aanvanklik 
aangenome gewig van die kind tot by die volgende leeftydklas 
konstant bly. 
14. Ook die voedingsmiddele word altyd baie noukeurig 
afgeweeg. Dit moet uiters behoedsaam van die bome gepluk 
word en dan altyd deur twee mense, wat dit presies tussen hulle 
dra waar dit na die huis gebring word, waar hulle dan presies in 
die middel van 'n daarvoor bestemde eettafel geplaas word. 
15. As daar eenmaal voldoende vrugte in 'n so simmetries 
moontlike orde op die tafel gepak is, kom daar twee wegers, wat 
met gelyke pas na die tafel toe loop en aan die hand van lyne wat 
oor die eettafel getrek is, teenoor mekaar gaan staan. Dan neem 
elkeen van hulle presies gelyktydig 'n vrug van so na moontlik 
gelyke grootte, en weeg dit akkuraat. As die eerste twee geweeg 
is, word hulle weer presies tegelyk van die weegskaal geneem en 
op 'n bord neergesit, wat vir daardie doel al op 'n lyn neergesit is. 
Daarna begewe die wegers hulleself met presies gelyke treë na 'n 
ander lyn en weeg daar 'n tweede porsie af; en dit hulle doen 
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totdat al die borde gevul is. Daarna begewe die twee wegers 
hulle weer in 'n reguit lyn links en regs van die tafel af weg en 
bêre hul weegskale op die daarvoor bestemde plekke. 
16. Daarna word daar 'n teken gegee en almal loop langs die 
voorgeskrewe lyne en sirkels, wat wiskundig akkuraat op die 
vloer aangebring is, met presies gelyke pas en so kalm moontlik 
na die eettafel, en daar moet almal dan weer volkome gelyktydig 
aansit en so die vrugte dus ook geordend opeet. As die vrugte 
verorber is, dan dank die mense die grote, wyse Gewer, loop in 
dieselfde orde van die eettafel af weg en gaan rus. 
17. Op 'n gegewe teken staan almal dan weer van die rusbanke 
af op en beweeg met gelyke treë, twee twee na die gallery binne 
in die huis en soms ook na die dakgalery. Elke beweging moet 
egter baie gelykmatig gebeur, waarby niemand 'n vinniger of 
langer pas mag aangee nie as wat op die vloer met lyne 
aangedui is. 
18. Hierdie bewegingsordening word egter by voorkeur slegs in 
die huis in ag geneem en buitenshuis slegs tot 'n bepaalde 
gebied rondom die huis. Buiten hierdie kring kan elke mens 
homself dan vryer en willekeuriger beweeg en wel omrede die 
bodem van hul wêreld daar geen ewewig-verstorende swaar huis 
meer hoef te dra nie. 
19. Op dieselfde uiters presiese wyse word simmetrie en ewewig 
ook in die nedersettings in ag geneem. 
20. Kyk, uit hierdie twee voorbeelde kan julle nou wel enigsins `n 
voorstelling maak van die karakter van die huisreëls by die 
bewoners van hierdie twee gordels. Ook elke ander besigheid en 
inrigting het sy afgemete en gebalanseerde ritme. Hierdie 
huisreëls lyk dan ook, soos gesê, enersyds uiters monotoon en 
eenvoudig, maar is andersyds weer so ingewikkeld, dat julle 
grootste selfverklaarde wyse verbaas daaroor sou staan. 
21. Julle verbaas julle wel daaroor en sê: 'Daar is tog wel `n 
behoorlike hoeveelheid dwaasheid voor nodig om sulke reëls, 
selfs op die gebied van die huislike orde, te betrek! "Maar Ek sê 
vir julle, dat julle kritiek ongegrond is, want dit is die aard van alle 
wysheid as sodanig, as sy nie op die fondament van die liefde 
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berus nie. 
22. Gaan maar net die woning van 'n ware hooggeleerde binne 
en slaan daar sy doen en late gade en laat julle ook net 
verduidelik word waarom die een meubelstuk hier en die ander 
daar neergesit is. Wanneer julle dan die geleerde man op sy 
swak plek geraak het, sal julle julleself verwonder hoe hy julle met 
historiese waardigheid en wiskundige akkuraatheid sal 
verduidelik wat die verskillende redes daarvoor is. 
23. Wanneer julle toevallig in 'n hoek van sy kamer 'n ou 
gebreekte kruik sien staan en aan die geleerde man sou vra of dit 
ook dalk 'n bepaalde betekenis het, dan sal hy julle eers die 
geskiedkundige agtergrond daarvan verklaar, byvoorbeeld dat 
Alexander die Grote die kruik sou gebruik het, toe hy die 
heildronk wat deur sy lyfarts voorgeskryf was, tot hom geneem 
het voordat hy teen die Perse ten stryde getrek het. Daarna sal 
hy julle agtereenvolgens die hele reeks eienaars van hierdie 
besondere kruik opsom en uiteindelik vertel hoe hy hom in die 
hande gekry het. 
24. As julle hom dan vra: 'Hoe kan jy so ’n buitengewone en 
waardevolle stuk oudheid op so ’n onopvallende, verlore hoek 
van die kamer plaas, terwyl ’n mens dit tog in 'n goue vertoonkas 
in 'n baie geheime skatkamer sou moet bewaar?', dan sal die 
geleerde onmiddellik met die grootste historiese en wiskundige 
sekerheid weet om uit te lê dat Alexander die Grote hierdie kruik, 
nadat hy daaruit gedrink het, in 'n soortgelyke hoek van sy 
veldtent neergesit het as die waarin hy nou hier staan en dat die 
afgebreekte skerf nog veroorsaak is deur die feit dat Alexander 
die Grote die kruik deur 'n onversigtige beweging van sy voet 
beskadig het. 
25. Kyk, so 'n verhaal het die geleerde al by 'n gebroke kruik, 
waar beslis eerder enigiets anders daarvan gesê kon word, as 
dat dit die koning der Macedoniërs vroeër sou gedien het. Sou 
julle hom na 'n stuk vra wat daar wanordelike en bestof in 'n 
ander hoek van die kamer lê, dan sal hy julle elke rimpel en selfs 
die stof wat daarop lê, so akkuraat verklaar, dat julle verbaas sou 
staan. 
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26. Daaruit kan julle tog wel baie maklik aflei hoe die wysheid op 
sigself geaard is en dus ook al haar voortbrengsels, as sy, soos 
reeds opgemerk, nie die korrekte mate van liefde as basis het 
nie. 
27. Dit het Ek julle nou meegedeel sodat julle die huisreëls van 
die inwoners van hierdie twee gordels daaruit kan aflei, maar 
terselfdertyd ook kan sien hoe dit met die wysheid op sigself 
gesteld is. Want My orde en My Wysheid is oneindig en 
ondeurgrondelik, en daarom het die suiwer wysheid-filisters niks 
anders gedoen as om met alle elemente daarvan die saak 
heeltemal te ver te dryf nie. 
28. Dat sulke verskyningsvorme vir 'n liefdevolle wyse wel absurd 
en belaglik moet wees, is tog sekerlik verstaanbaar en vir almal 
ewe belaglik as die aanskoue van 'n ware esel in 'n Romeinse 
toga. Want waarlik, so ’n sukkelaar wat suiwer op sy wysheid 
staan, lyk in ’n geestelike opsig geen haar beter as so ’n esel wat 
met ’n toga beklee is op 'n kansel nie. 
29. Die volgende keer sal ons nog die geestelike en 
godsdienstige gedeelte in oënskou neem en daarna na 'n ander 
gordel oorgaan. Genoeg dus vir vandag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 

HOOFSTUK 31 
Skoolopleiding in wysheid en wilskrag op 

die eerste paar newegordels 
1. Onder ‘geestelike grondslag’ word deur die inwoners van 
hierdie gordels alles verstaan wat die mens moet leer voordat hy 
'n volmaakte wyse kan word. 
2. Om hierdie geestelike basis dus beter te leer ken, hoef mens 
op niks anders te let as slegs op die onderwerpe wat geleer moet 
word nie; as dit bekend is, dan is ook die hele geestelike 
grondslag byna heeltemal bekend, veral wanneer die leermetode 
by die een of ander onderwerp nog in kort daaraan bygevoeg 
word. 
3. Wat is dus onder die vele lesmateriaal dus die basismateriaal, 
waarop al die ander in ’n sekere sin beoordeel word? Die 
basismateriaal word veral huidig, in julle tyd, ook by julle deur die 
geskoolde wêreld as die basis van alle wetenskappe beskou. By 
julle heet die onderwerp egter wiskunde oftewel rekenkunde. Op 
ons gordel egter word hierdie wetenskap 'inagneming' genoem. 
4. Hierdie wetenskap word daar vanaf die eerste begin en 
voortdurend tot by die laaste ontwikkeling van die gees onderrig. 
Aan die hand daarvan moet vervolgens elkeen van elke voorwerp 
noukeurig die afmetings kan bepaal en moet leer om met die 
grootste gemak, by enige wanstaltige voorwerp, 'n ronde getal te 
vind wat as basis bepalend is vir die hele vorm daarvan. Want 
hulle sê: Geen enkele berekening van 'n grootheid het enige sin 
as ’n mens nie die grondgetal daarvan ken nie. 
5. Daarom is die vernaamste oefening vir die leerlinge dat hulle 
na die voorafgaande basisonderrig moet leer om so op die oog af 
die inhoud en die afmetings van die oppervlak van 'n enige 
gevormde voorwerp te bepaal, en vervolgens vanuit die 
vasgestelde getal onmiddellik die grondgetal en daarin die 
eenheid te ontdek. Julle kan daarvan verseker wees dat hierdie 
mense op hierdie terrein mettertyd so ’n vaardigheid ontwikkel, 
dat hulle met slegs 'n vlugtige blik elke inhoud uiters akkuraat kan 
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bepaal, en net so met groot akkuraatheid die hoogte van elke 
voor die hand liggende berg kan vasstel. Ja, hulle is selfs by die 
bepaling van ver verwyderde hemelliggame so skerpsinnig, dat 
hulle met één blik 'n beter en korrekter berekening kan maak as 
wat julle skerpsinnigste sterrekundiges dit in die loop van 
verskeie dekades sou kon doen. 
6. So kan hulle ook elke getal ewe vinnig tot enige hoë mag 
verhef en hulle weet selfs om die gebreekte of onbepaalde getalle 
sodanig te verwerk, dat hulle dit ten slotte tot 'n hele breuk kan 
herlei. Dit is omdat hulle 'n ingebore talent vir getalsverhoudinge 
het en van kleins af daarmee grootgeword het. 
7. Dieselfde vaardigheid het hulle dus ook in die bepaling van 
gewig en ewewig. Ek hoef dit nie verder vir julle uit te lê nie, want 
uit die voorafgaande sal dit vir julle voldoende duidelik wees 
waaruit die basiswetenskap van hierdie inwoners bestaan, hoe 
hulle onderrig word en hoe dit uiteindelik in praktyk gebring word. 
8. Ons sal dan ook dadelik na 'n ander onderwerp oorgaan, en dit 
is 'n bepaalde vorm van argitektuur, wat die basis vorm van die 
eintlike boukuns. 
9. Hierdie soort argitektuur bestaan daaruit dat die leerlinge van 
allerlei massiewe figure, wat op sigself volkome asimmetries 
gevorm is, allerlei volmaakte simmetriese figure moet saamstel 
en dit ten slotte selfs moet opbou. Hierdie bousels word dan weer 
tot groter bouwerke saamgevoeg, en dit vir so lank, totdat daar op 
klein skaal die volledige vorm van 'n woonhuis, 'n sentrale 
gemeenskapsgebou, 'n argief, 'n teater of nog een of ander 
gebruiklike gebou tot stand gebring is. 
10. As die leerlinge hulleself met hierdie losse manier van bou in 
die kleine dit hul eie gemaak het, dan word hulle die vaste manier 
van bou geleer. As hulle dit uiteindelik ook hul eie gemaak het, 
word hulle na die versierings en daarna na die noodsaaklike en 
doelmatige meubilering van die een of ander gebou gelei. 
11. Eers as hulle hierdie vaardigheid verkry het, begin hulle om in 
'n sekere sin te leer lees en skryf; die laaste is op sigself egter 
niks anders as die teken en skilder by julle nie, wat egter by hulle 
op 'n veel volmaakter manier gebeur. Die lees hou egter in dat 
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hulle die ooreenstemmings van alle sigbare dinge moet leer ken 
en sodoende vanuit die uiterlike vorm van elke ding die innerlike 
betekenis moet leer begryp. Daarna moet hulle, deur self 
verskillende dinge saam te stel, 'n nuwe, arbitrêre betekenis 
daarin kan lê. Die eerste* leer hulle deur dit wat ons lees noem; 
die tweede* leer hulle deur dit wat ons skryf noem. 
15 	die 	dui 	van 	ooreenstemmings 	
16 	 die 	 uitdrukking 	 van 	 gedagtes 	 deur 	 middel 	 van 	 figuurlike 	
samestellings 	

12. As hulle beide hierdie vakke goed bemeester het, word hulle 
die uitbeelding, of in 'n sekere sin, die presiese kopiëring van 
woonhuise en hele gebiede geleer. 
13. As hulle ook dit volkome hul eie gemaak het, dan gaan hulle 
eers, as besondere talente daarvoor teenwoordig is, oor tot die 
poësie, waarmee hulle dan bepaalde aspekte van 'n innerlike 
wêreld op die wit rolle begin uitbeeld. Volmaakte produkte en die 
doel daarvan het ons al by die beskrywing van 'n 
gemeenskapsteater leer ken. 
14. As die leerlinge ook hierdie tak van hul geestelike 
ontwikkeling afgesluit het en wanneer hulle hierdie kuns volkome 
bemeester het, dan word die krag van hul wil uiteindelik beproef. 
Wie daar in 'n groep die sterkste wil het, gaan na die geheime 
skool, waar die wese van die primêre aanplanting onderrig word. 
In hierdie skool moet hy eers die hele botanie van hierdie gordel 
vir homself sy eie maak en elke plant vanaf die onderste wortel 
tot aan haar uiterste bladpunt in die kleinste deeltjies kan ontleed, 
en hy moet presies weet hoe al die dele verband hou, waardeur 
hulle verband hou en hoe die eintlike geestelik-substansiële 
homself in die materieel-sigbare uitdruk. 
15. Om hierdie hoër graad van kennis te verkry, word elke 
leerling eers gelei en aangespoor tot voortdurende selfbeskouing, 
want niemand kan vanuit sy eie materie die geestelike in ander 
materie aanskou, solank hy nie sy eie gees vrygemaak het nie. 
As iemand homself leer ken het en homself as’t ware in homself 
gevind het, eers dan word hy verder gelei en word aan hom 
getoon dat dit nou nie meer sy eie materie is wat werksaam mag 
wees nie, maar dat hy homself moet aanwend om geestelik 
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werksaam te wees. 
16. Aanvanklik word daar aan hom slegs klein proewe getoon 
waarby die gees vry en sonder hulp van die materie besig kan 
wees. Van daar af word die gees dan steeds verder en verder 
gelei, en hy bereik uiteindelik so 'n wonderbaarlike volmaaktheid, 
dat hy in sy volledige vryheid in één oomblik meer tot stand kan 
bring as vanuit die materie in 'n baie lang tydsbestek. 
17. Daarby word dit aan elke leerling ook baie duidelik gemaak, 
dat alle handearbeid ook in wese tog eintlik net die werk van die 
gees is, die gees kan egter sulke werk net nie so vinnig tot stand 
bring nie, omdat sy eie materie 'n groot hindernis daarby vorm. 
Wanneer hy egter op genoemde verstandige wyse hierdie 
hindernis oorwin het, kan hy in sy absolute vryheid ook des te 
kragtiger en vinniger werksaam wees. 
18. Waarom kan die gees in sy absolute vryheid dan vinniger, 
sterker en doelgerigter werk as met behulp van sy materie? 
Omdat sy materie die hardnekkigste is, en wel vanweë die feit dat 
dit 'n volmaakte gees gevange hou. As hy egter meester oor sy 
eie materie geword het, sal hy gevolglik ook meester wees oor 
enige ander materie, wat onuitspreeklik baie swakker en 
onvolmaakter geeste gevange hou. 
19. Het 'n leerling hom dit alles metterdaad of, soos julle graag 
sê, in die praktyk sy eie gemaak, eers dan word hy in die diepere 
kennis van die goddelike Gees en Sy ewige wil ingelei. Dan word 
daar die manier aan hom getoon waarop elke in homself vry 
geworde menslike gees homself na behore met die ewige, 
oneindige, goddelike Gees effektief in verbinding kan stel, vir 
sovêr dit binne die goddelike orde inpas. 
20. Na die verkryging van hierdie praktiese insig word die 
leerlinge ook met die liefde van hierdie ewige Gees 
bekendgemaak, en daar word aan hulle getoon dat slegs hierdie 
liefde die menslike gees met die goddelike kan verbind. 
21. Eers nadat die leerling dit alles daadwerklik in homself 
opgeneem het, gee die wyse leraar aan hom die plantstok en 
waterkruik, en dan probeer hy ook om die eerste manier van plant 
toe te pas, wat elke leerling wat so opgelei is, gewoonlik met die 
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eerste poging goed slaag. 
22. Met hierdie geestelike tak het daar dan op hierdie gordel ook 
'n einde aan alle skoolopleiding gekom, want so 'n ontwikkelde 
gees deursien dan alle vakke met sulke helderheid, dat elke 
woord van hom daaroor so goed as 'n volbragte daad is en 
daarom het hy op geen enkele gebied nog enige onderrig nodig 
nie. In hierdie toestand word elke gees voortaan in al die ander 
dinge deur God se Gees Self onderrig. 
23. N.B. So kweekskool sou ook op julle planeet 'n beter resultaat 
verkry het as alle gymnasia, lyceums, universiteite en geestelike 
seminare, waartydens die kwekelinge na afloop wel 'n uiterlike 
geestelike ontwikkeling, maar nie die ware Heilige Gees van 
volmaakte innerlike lewe ontvang het nie. Daarom dra hul werke 
naderhand dan ook net die stempel van die gees wat hulle 
ontvang het. En tog sê Ek aan julle: Hierdie skoolopleiding vir die 
ontvang van die ware lewende Gees sou veel minder kos as die 
skoolopleiding om uiteindelik ’n dooie gees te ontvang, wat niks 
is, nooit iets gewees het en ook ewig nooit iets sal word nie. 
Weliswaar bestaan daar hier en daar op hierdie aarde klein kieme 
wat mettertyd steeds groter sal word, maar nog buite verhouding 
groot is daarnaas die harde, klipskool. Julle verstaan wat Ek 
daarmee wil sê. 
24. Ons is nou egter op ons son, en daarom sal ons ons 
geestelike ontwikkeling dan ook daar afsluit, deur op te let dat 
dieselfde geestelike ontwikkeling ook op die suidelike gordel 
voortreflik toegepas word. Die verskil is net dat die opleiding op 
die suidelike gordel algemener is as op die noordelike. 
25. Nou ken julle die hele wese van die geestelike 
omstandighede; daarom sal ons die volgende keer nog die 
godsdiens behandel wat nou met hierdie geestelike toestand 
verbonde is, wat julle beslis nie onbevredig sal laat nie. Genoeg 
dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 32 
Godsdiens en huweliksvoltrekking op die 

beide eerste newegordels 
1. Wat die godsdiens aanbetref, bestaan daar op hierdie twee 
gordels deurgaans geen seremoniële of so gesê, uiterlik sigbare 
godsdienstige kultuur nie. Daarvan het die inwoners van hierdie 
gordels 'n groot afkeer, omdat volgens hul streng 
ordeningsbeginsels iets uiterlik materieel homself ook ewemin 
met die suiwer geestelike sou laat vermeng as die getal twee met 
die getal sewe. 
2. Daarom sal niemand op hierdie gordel iets ontdek wat hom 'n 
verwysing na iets hoër sou kon gee nie. Ook is daar by hulle om 
die rede geen sogenaamde rusdag of Sabbatdag nie. 
3. Om dieselfde rede het die inwoners ook absoluut geen enkele 
vorm van tydwaarneming en hulle bepaal dus nooit 'n tydsduur 
nie. Hulle sê naamlik: Die tydsbepaling lê in die hande van die 
hoogste Gees, die mens moet egter nie meet waarvoor God, die 
Allerhoogste, hom geen maatstaf gegee het nie. En verder sê 
hulle: Die groot kosmiese Boumeester het ons wêreld vir ons 
uitgesprei en het deur middel van die vlaktes almal 'n wenk gegee 
om dit te meet. Maar vir die tydsduur het Hy nêrens 'n maatstaf 
gegee nie, daarom moet die mens dit ook nie eiemagtig in stukke 
verdeel nie. Hy het ons weliswaar 'n maatstaf gegee, maar 
hierdie maatstaf is elkeen se eie lewe. Verder het Hy vir die 
uitgestrekte uitspansel nog 'n maatstaf gegee, waarvolgens verre 
wêrelde beweeg, en ons eie wêreld rig haarself in haar beweging 
ook volgens hierdie groot maatstaf. Maar Hy het ons ook nooit vir 
die een, nóg vir die ander 'n passer in die hande gegee om 
hierdie tyd te kan indeel of afmeet nie. 
4. Om hierdie rede bekommer die inwoners van hierdie gordel 
hulle gladnie oor tyd nie. By sommige gaan dat selfs so ver, dat 
hulle nie eens weet wie van hul volwasse kinders die oudste is 
nie. Ouderdom bepaal hulle daar slegs aan die hand van die 
volwassenheid van gees, en hier en daar ook wel aan die hand 
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van die gewig van die liggaam. 
5. Dat daar hierdeur dus geen sprake is van 'n Sabbat nie, sal 
julle maklik kan aflei uit wat reeds gesê is. 
6. Waaruit bestaan dan die godsdiens eintlik daar wat die uiterlike 
aanbetref, as daar nêrens iets te sien is wat ons daaraan sou kan 
herinner nie? By hierdie inwoners is, bekyk vanuit hul 
grondbeginsels, alles wat hulle doen godsdiens. Vir hierdie 
godsdiens, wat deur die wyses aan alle mense van hierdie 
gordels geleer word, het hulle die volgende grondbeginsel: Ons 
het nie deur onsself ontstaan nie, maar deur die krag van die 
allerhoogste Wysheid van God, Wie ons so gevorm het en op 
hierdie grond geplaas het. Juis hierdie krag hou ons in stand en 
lei ons voortdurend met Sy hoogs wyse hand. As hierdie krag ons 
egter so gevorm het, ons voortdurend in stand hou en lei en altyd 
op ons welsyn bedag is, hoe en wanneer sou ons dan 'n werk kan 
verrig, sonder dat ons by al ons handelinge daaraan herinner sal 
word dat ons dit alleen maar moet en ook altyd wil verrig ten 
dienste van Hom, Wie ons voortdurend van die grootste 
moontlike daadkrag voorsien? 
7. Daarom moet niemand ooit die voorneme hê om iets vir 
homself te doen nie, maar wat hy doen, moet hy doen vir die Een 
Wie hom die krag daartoe geskenk het en voortdurend skenk. Die 
wysheid en die getroue handeling daarvolgens is die ware 
godsdiens. Daarom moet almal sonder aarseling dit doen, wat hy 
onverwyld as volledig ooreenkomstig die ordening van sy 
wysheid herken het. Laat ons Hom daarom altyd dien, in wie se 
Allerhoogste Wysheid die plan beslote lê Wie vir ons bepaalde 
doelwitte gestel het, waardeur ons volgens die deur ons erkende 
ordening juis in daardie hoogs volmaakte plan van Hom moet 
pas. 
8. Daarom moet ons God met elke asemteug van ons longe dien. 
En elkeen van ons treë moet goed afgemeet en gebalanseer 
wees, want aan alles sien ons dat God in Homself die mees 
volmaakte orde is. 
9. Wie se werk dus met hierdie ordening ooreenstem, dien God, 
maar wie hierdie orde ligsinnig oortree en die maat van sy treë en 
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van sy hande nie voor oë hou nie, is soos 'n dwase plant wat sy 
wortels in die lug sou wil plaas en sy takke in die aarde sou wil 
insit. Op die lang duur sal die takke in die aarde ook wel wortels 
kry, maar tog sal die wortels wat na die lug gekeer is, nie in takke 
verander en enige nuttige vrugte voortbring nie. 
10. As iemand nog 'n kind is, gee hy maar net klein en 
onbeheerde treë, omdat hy met sy voete nog geen maat kan hou 
nie, want hy het op sigself nog geen gevoel vir afstand nie en is 
nog te swak om op die korrekte wyse te beweeg. Eers wanneer 
die kind die volwassenheid bereik het en in alle opsigte manlik 
geword het, het sy voete ook die korrekte grootte verkry om 
daarmee die korrekte maat van 'n groot vlakte te kan aftree. So 
moet ook elke mens by sy eie swakheid begin en geleidelik aan 
in staat geag word om vir homself die korrekte maat te vind. 
Indien hy dit volledig gevind het, dan sal hy die goddelike maat 
daarmee kan meet. 
11. Hierdie maatstaf is egter die orde, maar solank iemand nie sy 
eie orde leer ken het nie, kan hy ook nie die allerhoogste orde 
van God ken nie. As hy dit nie ken nie, is al sy doen en late 
nutteloos, want hoe sou enige handeling enige waarde kan hê as 
dit gedoen word deur iemand wat nie weet wat hy doen nie? 
12. Daarom moet niemand iets doen waarvoor hy geen maatstaf 
het nie. As hy egter die korrekte maatstaf het, laat hy dan ook 
daarvolgens handel, want die korrekte maatstaf is God se orde, 
en elkeen is geroep om volgens hierdie orde te handel. 
13. Kyk, dit is die ware hoofbeginsel van die godsdiens van 
hierdie gordelbewoners. Hulle is dus konstante dienaars van 
God, en hul hele lewe is vir hulle so één ononderbroke Sabbat. 
14. Om hierdie rede is ook hul hele huishouding en al hul 
bewegings so afgemeet, omdat hulle God as die hoogste orde 
erken en hulle wil ook in geen enkele opsig daarteen gaan nie. 
15. Slegs één enkele handeling kan ons in sekere sin as 'n 
godsdienstige seremonie beskou en dit is die sluiting van 'n 
huwelik tussen twee mense. Wanneer twee mense in die huwelik 
wil tree, gebeur dit op die volgende manier: Eers soek die man 'n 
uiterlik goedgevormde wese. Wanneer hy haar gevind het, dan 
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begeef hy hom dadelik na die ouers van hierdie vroulike wese en 
sê aan die vader, wat vir hierdie doel uit sy huis geroep word om 
die huwelikskandidaat te woord te staan: 'Ek het die gesig van jou 
dogter gesien; sy beval my goed. As jy wil, laat my dan die orde 
van haar hart ondersoek. ' 
16. Dan nader die vader die kandidaat met afgemete voetstappe 
en sê: 'Wys my die maat van jou voet en die van jou hand, dan 
sal ek jou my huis binnelei en jou die hele maat van my dogter 
laat sien. 'Hierop steek die kandidaat dan altyd sy hande uit en 
ook, sovêr moontlik, sy voete. Dan meet die vader die hande en 
voete en as hy die maat in orde bevind het, lei hy die kandidaat 
met afgemete treë sy woning binne en laat hom die maat van sy 
dogter sien. 
17. As dit nou ooreenkom met die maat van die kandidaat, dan 
gee die vader sy dogter sonder die minste bedenkinge aan die 
kandidaat. Kom die mates egter nie ooreen nie, dan tree die 
kandidaat onmiddellik self terug, want die maat van die dogter 
kom nie ooreen met syne nie. 
18. As die kandidaat egter by goeie maat-verhoudinge die bruid 
aangeneem het, lei hy haar dadelik buite die julle reeds bekende 
kring van die streng orde en wag daar vir die volkie van so 'n 
huis. 
19. Wanneer hierdie mense ook buite die streng kring tree, val 
hulle weldra almal op hul knieë en loof die grote God, omdat Hy 
die bruidegom 'n goedgeordende bruid laat vind het. Na hierdie 
lofprysing staan almal weer op en die vader lê die nuwe 
bruidspaar die hande op en sê aan hulle: 'God se orde het julle 
bymekaargebring, bly voortaan altyd en ewig binne hierdie orde! 
En as God se Wysheid nakomelinge aan julle sal gee, lei hulle 
dan binne-in dieselfde ordening, waardeur julle self tot 'n ordening 
gekom het.' 
20. Daarna gaan die vader weer met sy volkie sy huis binne, en 
die bruidegom lei sy bruid na die woning van sy ouers. Wanneer 
hy by die kring van hierdie orde gekom het, kom sy ouers, broers 
en susters hulle weldra met ope arms tegemoet en lei die 
bruidspaar die woning binne. 
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21. Ook hier lê die vader die bruidspaar die hande op en spreek 
daardie selfde woorde uit as vroeër deur die vader van die bruid. 
Daarna word God weer geprys, waarna 'n goedgeordende 
maaltyd genuttig word. 
22. Na die maaltyd begewe die bruidegom homself met sy bruid, 
onder begeleiding van sy ouers, as hulle nog in die lewe is, 
andersins met 'n broer en 'n suster, na 'n gemeenskaplike 
nedersetting van die gebied waaraan so ’n landbewoner behoort. 
Daar kry die nuwe bruidspaar van die hoogste wyse 'n nuwe 
naam en daar word hulle ook aan hulle 'n nuwe stuk grond 
toegeken wat ingerig moet word. 
23. Die bruidspaar bly dan in geestelike en uiterlike vreugde so 
lank in die gemeenskap, totdat die wyse bouers van só 'n 
gemeenskap 'n woonhuis gebou het en 'n stuk grond vir hulle 
gereedgemaak het. Daarna kry die bruidspaar lote van allerlei 
vrugtebome en begewe hulle onder leiding van ’n wyse na die 
nuwe woning. Vervolgens word hulle dan deur die gemeenskap 
so lank van kos voorsien, totdat hulle eie aanplantings voldoende 
vrugte oplewer, waarvoor gewoonlik, volgens julle tydrekening, 
ongeveer 'n tydperk van hoogstens een jaar nodig is. 
24. Die twee ouers, of egter die broer en suster, gaan sodra die 
hoogste wyse die sorg vir die bruidspaar op homself geneem het, 
weer na hul huis terug. Nóg die kinders nóg die ouers of bure 
besoek mekaar in die huise, maar wel herhaaldelik in die 
gemeenskapshuise, of in die vrye ruimte voor die woonhuise, en 
is altyd blymoedig wanneer hulle mekaar weer sien. 
25. Kyk, hierdie seremonie kan in ’n sekere sin as ’n uiterlike, 
sigbare godsdienstige kultuur genoem word, en wel omdat daar 'n 
handeling plaasvind waaraan, in die eerste instansie, 'n uiterlike 
maatstaf ten grondslag lê. By elke ander handeling moet die 
innerlike gedagtes en gevoelens eers ondersoek word, voordat 
daar tot 'n uiterlike handeling oorgegaan word, wat egter 
gewoonlik tog so geaard is, dat dit veel meer van 'n innerlike, 
geestelike aktiwiteit afhang as van die aktiwiteit van die hande. 
26. Julle sou ook hier graag nog iets wil hoor oor die verwekking 
van kinders en die uiteindelike sterwe van die mense, maar vir 
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hierdie twee handelinge verwys Ek julle na die middelgordel van 
die son. Op hierdie punt is dit by beide die newegordels dieselfde 
as op die middelgordel en is hulle onderling ook volkome gelyk. 
Sodoende weet ons ook al die gedenkwaardige, wat beide hierdie 
gordels aanbetref, en daarom sal ons ons aandag die volgende 
keer dadelik op die twee naburige gordels rig. Genoeg dus vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 33 
Die tweede paar gordels, ooreenstemmend 

met ons aarde 
1. Hierdie twee naburige gordels is eweneens van die twee vorige 
geskei deur 'n onoorklimbare hoë ring van berge. Vanaf hierdie 
hoë bergreeks loop daar in die beskrewe gordels uitlopers in alle 
rigtings, wat selfs hier en daar in verbinding staan met die 
volgende ring van berge, wat die derde gordel van hierdie tweede 
skei. 
2. Hierdie tweede ring of landgordel is aansienlik smaller as die 
twee voriges, maar daarenteen stem beide die noordelike sowel 
as die suidelike ook slegs met één enkele planeet ooreen. 
3. Daar is in hierdie twee gordels nêrens 'n ononderbroke 
deurlopende see nie, maar daar is redelik baie groot, uitgestrekte 
mere, sowel as groot en kleiner riviere. Veral die suidelike gordel 
is waterryker as die noordelike. Hiermee het ons dus al 'n 
algemene beeld van beide hierdie lande. 
4. By beide die vorige gordels het ons gehoor en gesien dat hulle 
met die planete Mercurius en Venus ooreenstem, maar met 
watter planeet stem beide hierdie gordels nou ooreen? 
5. Om in hierdie planeet julle aarde te herken, het julle geen sterk 
kykinstrumente nodig nie, want julle sit met die neus bo-op, 
omdat dit die aarde is wat julle dra. Dus is julle aarde die 
toepaslike planeet vir hierdie twee gordels, en wel die noordelike 
vir die noordelike halfrond, en die suidelike vir die suidelike 
halfrond. 
6. As julle nou die inrigting van beide hierdie gordels met één blik 
wil oorsien, dra dan maar net alle omstandighede van julle aarde 
in staatkundige en persoonlike opsig oor op hierdie twee gordels, 
en dan sal julle as’t ware tuis op eie bodem wees. Julle moet dit 
slegs op die deel van julle aarde neem wat op die korrekte wyse 
bewerk is en dit van beide die noordelike, sowel as die Suidelike 
Halfrond, op ons twee songordels oordra, dan sal julle heeltemal 
tuis wees. Want heidense volkere met hul hele huishouding 
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ontbreek daar, asook die negers en verskeie ander donker-
kleurige soorte mense, en derhalwe ook al hul huislike, politieke 
en godsdienstige inrigtings. 
7. Dit lyk egter oral soos wat dit vroeër op aarde in die goeie 
Christelike tye onder die ware Christene gelyk het en soos dit 
was by die Israelitiese volk toe dit nog onder bevel van Joshua* 
gestaan het en wel op die noordelike gordel soos by die goeie 
Christendom op aarde, en op die suidelike gordel as ten tyde van 
Joshua by die Israeliete. 
*die 	eerste 	rigter 	van 	die 	Israeliete 	

8. Noudat julle dit weet, sal ons ook gou klaar wees met ons twee 
gordels van die tweede ring, want wanneer julle alles daar in 
dieselfde orde vind soos op julle aarde, hoef ons dus niks anders 
meer te doen as om maar net oral die karakteristieke eienskappe 
van die son te noem nie, dan het ons alles wat ons nodig het om 
hierdie twee gordels presies te ken. 
9. Waaruit bestaan hierdie karakteristieke van die son dan eintlik, 
vergeleke met dit van die toepaslike planeet? 
10. Dit karakteristieke van die son bestaan ten eerste uit die 
groter volmaaktheid van alles wat julle maar op aarde, onder die 
twee gegewe voorwaardes, kan sien. 
11. Ten tweede is die verskil, dat daar op beide hierdie gordels 
absoluut geen sogenaamde amfibieë voorkom nie, nóg in die 
water, nóg op die land en ook geen roofdiere nie. Daar is wel 
diere wat uiterlik soos roofdiere lyk, maar hulle is edeler en sagter 
van karakter. Daarom val hulle mekaar ook nie aan soos op 
aarde nie. Hulle het as't ware die geaardheid van 'n lam, en voed 
hulleself met gras en wortels. 
12. Ten derde bestaan daar verskille in plantegroei. Weliswaar 
kan julle al meer as twee honderdduisend soorte grasse, plante 
en struike daar aantref wat op julle aarde voorkom, maar hulle is 
daar, net soos op die ander gordels, saadloos en groei oral op 
plekke wat vir hulle geskik is, vry uit die grond op, ongeveer soos 
die mos, verskillende swamme en ook enkele plante op julle 
aarde, veral in die omgewing van die ewenaar. Tog kan alle 
plante en bome op beide hierdie gordels nie alleen deur steggies 
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van takke voortgeplant word nie, maar ook deur die vrugte self, 
wat op sigself weliswaar heeltemal geen sade het nie, net soos 'n 
druif in die Môreland, wat eweneens pitloos is. As daar egter een 
of ander ryp vrug in die grond geplaas word, dan groei daaruit 
weldra weer net so 'n plant of boom daaruit. 
13. Kyk, dit is in hoofsaak die eintlike verskil en die karak-
teristieke op die son. 
14. Wat die mense en hul instellings nou aanbetref, beide 
staatkundige, huishoudelike, sowel as in godsdienstig opsig, stem 
hulle volkome ooreen met dit wat al hiervoor gesê is. 
15. Julle vra: Glo hulle in Christus, die Gekruisigde? Ek sê vir 
julle: Op die hele noordelike gordel ken niemand 'n ander God as 
alleen Christus, die Gekruisigde nie! Want dieselfde apostels wat 
Hom hier op aarde verkondig het, het Hom ook daar verkondig. 
Julle moet egter nie die Christendom daar met kerklike, 
hiërargiese oë bekyk nie en julle moet nie dink dat daar ook 
gebedshuise (kerke) en allerlei nuttelose, onbeduidende kloosters 
is nie, want die hele gordel is één Christelike gemeente wat maar 
één evangelie het en een en dieselfde Christendom getrou en 
waaragtig in die gees en alle waarheid erken. 
16. Die godsdiens op die suidelike gordel onderskei hom van die 
noordelike slegs daarin, dat die inwoners op die suidelike gordel, 
naas die Nuwe, ewigdurende Testament, ook die Ou Testament 
baie goed ken, terwyl die inwoners van die noordelike ring ook 
goed daarvan op die hoogte is, maar hulle sê: Ons eer en 
waardeer weliswaar alles, wat ook maar enigsins betrekking het 
op ons Heer, maar as ons Homself het, laat ons al die ander wat 
daarvoor was en hou ons aan Hom vas! Daarom is die inwoners 
van hierdie noordelike gordel ook veel wyser as die van die 
suidelike, want die eersgenoemde bevind hulself in hul wesenlike 
self, terwyl die ander hulself daaromheen beweeg, - óf hulle is in 
die tempel en is nog in die voorhof, óf hulle is in die liefde en van 
daaruit in alle wysheid, of hulle is in die wysheid, en van daaruit 
eers in die liefde. 
17. Julle sou graag wil weet of die mense hier ook in staat is om 
te sondig en of daar ook 'n doop tot wedergeboorte is en 
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derhalwe ook 'n verlossing uit die dood tot die verkryging van die 
ewige lewe? Alle mense op alle sterre is in staat om te sondig, 
dus ook hier, want waar daar ook maar wesens in absolute 
vryheid bestaan, daar bestaan natuurlik ook tydelike of vir altyd 
bestaande wette, waardeur die vrye wesens immers eers in staat 
gestel word om hul vryheid te herken. Vryheid bestaan immers 
enkel en alleen uit die feit dat 'n vry lewende wese deur 'n 
gegewe wet insien dat hy dit as gevolg van sy vrye wil kan 
opvolg, al dan nie. As daar egter, waar dan ook, vrye wesens 
bestaan waarvan die wil gebonde is deur een of ander vrye of 
morele wet, wat dan nie opgevolg kan word nie, dan spreek dit 
tog vanself dat die sonde, oftewel die oortreding van die wet, oral 
waar wesens bestaan wat so vryheidsproef moet ondergaan, 
moontlik is. 
18. So moet ’n mens dit ook by ons gordel opneem. As gevolg 
van die erns van hierdie sonbewoners, is 'n sonde teen die wet 
van die liefde byna nog seldsamer as die volkome opvolging van 
hierdie wet by julle. 
19. As daar egter desondanks hier en daar tog nog sondaars is, 
moet daar immers ook vergifnis van sondes en derhalwe doop en 
verlossing wees. Die verlossing, die doop en die boetedoening is 
daar egter één, want elke sondaar wat na die wet van die liefde 
terugkeer en berou het oor sy foute en Christus in sy hart insluit 
en tot lewe bring, het onmiddellik deel aan die verlossing, word 
gedoop deur die gees en verkry die wedergeboorte tot die ewige 
lewe. 
20. Dit is ook die geval op die suidelike gordel, maar daar kom, 
as gevolg van die groter weelderigheid van die land, die sonde 
ietwat meer dikwels voor en is die mense sinneliker as op die 
noordelike gordel. Kyk, dit is dus weer iets wat, veral in hierdie 
tyd, 'n groot ooreenkoms vorm met die aarde. 
21. Vir die res is alles net soos op julle planeet. Daar is selfs 
stede en dorpe en ook afsonderlik wonende groepe geesgenote. 
Julle sou julleself hoogstens verbaas oor die pragtige wingerde 
en die hoër gebergtes, wat met allerlei bebossing toegegroei is 
tot by die hoogte waar, ten gevolge van die suiwere lug, niks 
meer kan floreer nie. Ja, selfs die ploeg en die sekel sou julle nie 
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misloop nie. Julle moet egter net alles in 'n veel volmaakter 
toestand voorstel as op julle planeet. 
22. Die mense self is nie veel groter as op die planeet aarde nie, 
maar hulle is baie mooier en volmaakter. Hul klere is heel 
eenvoudig, ongeveer soos wat die Israelitiese volk vroeër geklee 
was. 
23. Hulle maatskaplike inrigting is suiwer patriargaal*, en in 
groter, staatkundige verband teokraties*. Daarom staan hulle ook 
voortdurend met die hemele in verbinding en het voortdurend 
sigbare geestelike kontakte. Ja, Ek self verblyf herhaaldelik onder 
diegene wat die suiwerste en volmaakste in die liefde en 
deemoed is! 
*aartsvaderlik; 	 'n 	ou 	wyse 	man 	het 	die 	leiding 	
*God 	se 	heerskappy; 	die 	opperste 	gesagsdraer 	is 	God 	

24. Oor hul huwelike kan gesê word dat hierdie waarlik in die 
hemel gesluit word, dit wil sê in suiwer liefde tot My, en hulle word 
deur die ouers en die engele in My Naam geseën. 
25. Die voortplanting van die menslike geslag gebeur weliswaar 
deur die byslaap, maar dit is daar 'n handeling wat tot die mees 
godsdienstige, plegtige en geestelike behoort. 
26. Die sterwe is gewoonlik 'n vrywillige uittrede uit die liggaam, 
wat na die uittrede op 'n spesiaal daarvoor bestemde akker 
begrawe word. Die ontbinding vind uiters vinnig plaas en word 
altyd vergesel van 'n aangename geur, waardeur alle gemoedere 
bly en versterk word, omdat hy hulle, in 'n sekere sin, 'n 
voorsmakie van die suiwer hemelse lug bied. 
27. Ook hierdie mense het geen rusdae en geen tydrekening nie 
en hulle bekommer hulle ook baie min oor welke geheime daar in 
die natuur van die dinge verborge lê. Hul hoogste wysheid kom 
enkel en alleen tot uiting deurdat hulle sê: As ons Christus het, 
het ons alles, maar sonder Hom is alle dinge in die oneindige, 
ewige ruimte niks anders as 'n leë dop nie! 
28. Wanneer julle egter oor die een of ander onderwerp tog nog 
nadere uitleg van hulle sou wil hê, dan sou hulle vanuit hul 
diepste wese tog in staat wees om dit aan julle te gee, hoewel 
hulle heeltemal geen skole het nie. Want Christus is hul enigste 
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skool en julle kan daarvan verseker wees dat die grootste 
geleerdes uit hierdie skool voortkom. 
29. Julle sal miskien dink dat daar tog wel 'n groot aantal treurige 
en mismoedige mense hier rondloop, wat skaars durf om hul blik 
omhoog te rig. Inteendeel! Ek sê vir julle: Sulke vrolike, 
opgewekte en gesellige mense soos hier, vind julle nêrens op die 
hele aarde nie! Hulle het selfs musiek en teaters, asook groot 
konserte, maar dit is natuurlik wel met 'n ander betekenis as 
gewoonlik by julle. By al hierdie vermaak is die Heer die stralende 
middelpunt waarom alles draai, terwyl Hy by julle op aarde, selfs 
onder die beste omstandighede, tuis gelaat word, om maar nie 
eers van ander omstandighede te praat nie! 
30. Nou het ons dus ook heel in die kort hierdie twee gordels 
volledig bekyk. Dat ook die klimaatstoestande op hierdie gordel 
egter feitlik dieselfde is as op die ander gordels, kan julle immers 
maklik aflei uit die feit dat hulle, sowel as die ander, tot die 
sonnewêreld behoort. 
31. Dat hierdie gordels dus ook ryk is aan die mees uiteen-
lopende en dikwels wonderbaarlike groot natuurverskynsels, wat 
egter nooit verwoestend van aard is nie, hoef nouliks vermeld te 
word. En daarom het ons ook niks meer besonder gedenk-
waardig om oor hierdie twee gordels te vertel nie. 
32. Miskien sou in julle die vraag kan opkom, of die maan van 
julle aarde nie ook met beide hierdie gordels die een of ander 
ooreenstemming het nie? Wat dit betref, kan julle onthou dat alle 
mane van die planete beslis geen ooreenkoms met die son het 
nie, want mane het slegs ooreenkomste met die planete waaraan 
hulle behoort. 
33. Maar nou is ons ook heeltemal klaar met beide ons gordels, 
en daarom sal ons ook die volgende keer dadelik tot die 
volgende, derde gordel wend. En dus genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 34 
Die derde gordelpaar, waarvan die 

noordelike gordel ooreenstem met die 
planeet Mars 

1. Soos afgespreek, begewe ons onsself nou na die derde gordel. 
Hierdie gordel is beide aan die noordelike sowel as aan die 
suidelike kant die kleinste van almal, en hy het van die een 
berggordel tot by die ander 'n gemiddelde deursnit van skaars 
iets meer as duisend Duitse myle. Desondanks beloop die omtrek 
nog altyd baie meer as driehonderdduisend Duitse myle. 
2. Ook het hierdie gordel geen ononderbroke seegordel nie, maar 
daarenteen veel groter en uitgestrekter mere as die vorige. 
3. Die land as sodanig is minder bergagtig as alle ander wat ons 
tot nou toe leer ken het, behalwe na die grensgebergte toe, wat 
natuurlik nog duidelike uitlopers in die laaglande het. Hierdie 
uitlopers en enkele kleiner aftakkings daarvan is dan ook die 
enigste berge in hierdie land, wat, soos reeds opgemerk, 
merendeels plat is. 
4. Tot nou toe het ons gesien, dat met die uitsondering van die 
hoofgordel, alle ander besproke gordels met die planete 
ooreenstem. Daarom sou julle dan ook nou kan vra of hierdie 
derde gordel dalk ook met 'n planeet ooreenstem. Daarop sê Ek 
aan julle dan dat dit ook hier die geval is, want hierdie gordel kom 
ooreen met die planeet Mars. 
5. Omdat hierdie planeet egter taamlik power is, ja in 'n sekere 
opsig die mees armsaligste van al die planete, is ook sy 
ooreenstemmende gordel die armsaligste van alle ander gordels. 
6. In watter opsig is hierdie planeet eintlik armsalig? Nie soseer in 
die geestelike nie, maar eerder in die natuurlike opsig. 
7. Ten eerste lyk die mense daar minder mooi, hulle is klein en 
ietwat dik en ook het hulle, wat hul voorkoms aanbetref, absoluut 
niks aantreklik nie. Hul kleur is ligbruin, maar gaan soms ook oor 
in 'n taamlike donker tint. Die bou van hul gesigte vertoon veel 
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ooreenkoms met die van die inwoners van julle Groenland, 
enkele Laplanders en Eskimo's. Hul klere lyk egter nie soos die 
van die genoemde volke op aarde nie, maar bestaan uit 'n soort 
voorskoot, wat om die nek vasgebind word en van daar af, 
hangend in voue, die hele liggaam tot onder die knieë bedek. Die 
voorskoot het beide vir die man sowel as vir die vrou dieselfde 
vorm. Aan weerskante is daar openinge, sodat die mense hul 
hande vry het om die een of ander arbeid te kan verrig. Wanneer 
hulle egter geen werk te doen het nie, steek hulle weer hul nie al 
te fraaie arms onder hul mantels in. Dit is dus die eerste vorm van 
armoedigheid. 
8. Ten tweede bestaan daar 'n armoedigheid in die plantegroei en 
in die diereryk. Die plantegroei is beperk tot slegs enkele soorte 
onaansienlike vrugtebome, wat deur die inwoners van hierdie 
gordels versorg word, maar skaars voldoende voedsel oplewer. 
Die gras van hierdie gordel, wat daar maar baie spaarsamig 
voorkom, lyk 'n bietjie soos die mos op julle aarde, wat julle 
dikwels op sommige ou bome en af en toe ook op ou strooidakke 
van armoedige plattelandse hutte sien. 
9. Die bodem is hier al taamlik stewig en af en toe ook heel 
steenagtig en sanderig, veral langs die oewers van die redelike 
groot mere en riviere. 
10. Die diereryk bestaan uit één enkele soort skaap, wat ietwat 
soos die bekende rendier in Siberië lyk. Hierdie dier voorsien 
hulle van taamlike goed smakende melk, en van die baie fyn wol 
vervaardig hulle hul noodsaaklike klere. Dan bestaan daar nog 'n 
tipe wurm, wat hulself voed met gras. Hierdie wurms het so 
ongeveer die hoedanigheid van julle sywurms en spin lang drade 
oor die grond, ongeveer soos die spin by julle. Hierdie drade word 
ook deur die inwoners versamel, wat 'n stof daarvan vervaardig 
wat by voorkeur deur die vroulike geslag vir mantels gebruik 
word. 
11. Die lug word slegs deur één enkele tipe voël verlewendig, 
maar daarvan is daar taamlik baie. Die inwoners hou hierdie soort 
voëls ook as troeteldiere en gebruik hul vere vir die maak van 
rusbanke, wat uit niks anders bestaan as 'n klein, van die grond 
opgewerpte wal, waar die vere daaroor geplaas word en daarna 
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afgedek word met die materiaal waarvan hulle ook hul mantels 
vervaardig. 
12. Daarenteen is dit taamlik lewendig op die water, wat deur die 
gordelbewoners met klein bote langs die oewers bevaar word. Dit 
is dus weer 'n natuurlike vorm van armoedigheid. 
13. Ten derde vind mens hierdie armoedigheid ook nog terug in 
die wonings, wat gewoonlik bestaan uit nisvormige uithollings in 
'n opgewerpte grondwal. Die grondwal is ongeveer drie vadem 
hoog. In hierdie grondwal word plekkies uitgegrawe met 'n diepte 
van ongeveer drie vadem. In die nis word die al voorheen 
beskrewe rusbank rondom aangebring, en agter staan 'n soort 
tafel wat uit grond vervaardig is, waarop die inwoners hul vrugte 
plaas wanneer hulle hul maaltyd wil gebruik. 
14. Hier en daar, veral na die berge toe, is daar ook groter 
wonings, wat egter in die berge uitgegrawe is. 
15. In hierdie wonings word die gebrekkige gereedskap ook 
vervaardig wat hulle vir hul powere werk nodig het. Dit is ook wel 
die hele nywerheid en die hele natuurlike rykdom van die 
inwoners van hierdie gordel. 
16. Kyk, op die manier is hierdie gordel, sowel as die daarmee 
ooreenstemmende planeet, in natuurlike opsig uiters karig 
toegerus. Maar in ’n geestelike opsig gaan dit op hierdie gordel 
nie so power nie. Want juis omdat hierdie inwoners weinig 
bekoring vind in die uiterlike vorm van hul wêreld, besit hulle wel 
'n voortdurende innerlike beskouing, waardeur hulle uiters powere 
wêreld in hulleself sodanig omstraal en verheerlik word, dat dit 
hulle 'n veel groter vreugde skenk as wat die wêreld van die 
middelgordel doen aan sy inwoners. 
17. Weliswaar beskik hulle nie oor al te veel wilskrag nie, maar in 
plaas daarvan is hulle des te sterker op die gebied van 
selfverloëning. In hierdie opsig is hulle ware Diogenesse*. Juis 
om hierdie rede kry hul innerlike, geestelike lewe dan ook 'n des 
te groter speelruimte, en hulle sien daarom met hulle geestelike 
oë in die mees onbeduidende dinge heerlikhede waarvan nog 
geen wyse op julle aarde van kon droom nie. 
*Diogenes 	was 	 'n 	Griekse 	wyse 	wat 	met 	weinig 	tevrede 	was 	
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18. Dat ook hul maatskaplike, huislike en godsdienstige reëls 
hoogs eenvoudig sal wees, kan wel baie maklik afgelei word uit 
wat daar tot nou toe oor hulle gesê is. 
19. Hulle maatskaplike inrigting is eintlik niks anders as 'n 
familieverband nie, op grond waarvan nader verwante gesinne 
hul wonings baie naby aan mekaar bou en daarin in volhoubare 
vrede en onafskeidbare eenheid met mekaar lewe. 
20. Hul ontwikkeling fokus suiwer op die geestelike. Die enigste 
waarvoor hulle sorg, is dat die gees van hul kinders so gou as 
moontlik 'n innerlike selfstandigheid bereik. As die kinders deur 
hul doen en late die vereiste bewyse daarvan gelewer het, dan 
word hulle na die 'Godmens' gelei, wat hulle as die basis van alle 
dinge en as die enigste leier van die menslike geslag moet erken. 
21. Want hulle sê: Wanneer jy in 'n vreemde huis is, is daar vir 
jou nie veel om te reël en te sorg nie, maar as jy in die huis van 
jou ouers is, is jy al daarin versorg. Ons is op die wêreld soos in 
'n vreemde huis, waarom sou ons onsself bedruk maak daaroor? 
As ons onsself in die selfstandigheid van ons gees bevind, is ons 
as’t ware in ons ouerhuis en dus goed versorg. God, die 
allerbeste mens, sorg immers in hierdie huis vir al Sy skepsele as 
'n allerbeste Vader vir Sy kinders in sy eie woonhuis. Daarom het 
ons maar één sorg, en dit is dat ons veral in daardie woonhuis 
kom! As ons daarbinne is, is ons in alle opsigte versorg, want 
hoewel die allerbeste Godmens ons uiterlike wêreld slegs power 
ingerig het, omdat dit vir ons 'n vreemde woning is, het Hy die 
vaderlike woning tog des te rykliker ingerig, waarin Hy alleen vir 
ons almal sorg soos 'n allerbeste Vader vir Sy kinders. 
22. Kyk, danksy hierdie baie eenvoudige beginsel bestaan hul 
godsdienstige instelling slegs uit 'n strewe van almal om in die 
eerste plek die selfstandigheid van sy gees te bereik, en wel 
langs die weg van nederigheid en selfverloëning, en dan die 
Godmens steeds meer te leer ken om deur Hom gelei te word. 
23. Dit is dan ook wel alles wat die inwoners van hierdie gordel 
met betrekking tot hul vorming te bied het. Julle tref daar geen 
tempels, geen gebedshuise en absoluut geen skole aan nie. 
Maar die vaderlike nis, wat in elke familiehuis aanwesig is, is die 
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allerbelangrikste, want in hierdie nis versamel die vader van tyd 
tot tyd sy hele familie, wat soms wel uit dertig lede kan bestaan. 
Hy leer hulle die weg na die innerlike huis en om daarin die 
enigste, ware Huisvader te vind. En wanneer hy hierdie onderrig 
deur middel van allerlei toepaslike samesprekings en stories 
beëindig het, seën hy sy familie, waarna hulle dan weer met een 
of ander eenvoudige arbeid kan begin. ’n Mens kan homself egter 
ook na die eie, ietwat kleiner nisse begewe, om daar in alle 
eensaamheid oor alles na te dink en ook te ondersoek in 
hoeverre die innerlike woning en die Vaderhuis Homself al by 
hom geopenbaar het. 
24. Die gebed en dus ook die hele godsdiens bestaan uit niks 
anders as die voortdurende, innige begeerte om so gou as 
moontlik met die allerbeste Godmens, en dus ook met die enige 
ware Huisvader, bo alles die gewenste innerlike ontmoeting te 
ervaar. 
25. Die teken dat iemand naby die ingang na die woning van die 
groot Huisvader staan, wat weldra vir hom geopen sal word, 
bestaan uit die waarneming van 'n buitengewone welluidend 
gesang uit die sfere. As gevolg van hierdie verskynsel het hierdie 
inwoners dan ook 'n gesegde wat as volg lui: As jy hoor hoe groot 
wêrelde ’n verhewe loflied vir die groot Huisvader sing, onthou 
dan dat jy op die drumpel van die deur staan wat na die heilige 
woning van die enige, ware en meer as goeie Huisvader lei! 
26. Wanneer iemand dan kan vertel dat hy dit gehoor het, is daar 
by die ander 'n groot blydskap, en hulle wens hom geluk en 
volharding toe in die navolging van sy weg. 
27. Wanneer iemand egter hierdie innerlike Vader-woning 
volkome binnegegaan het, word daar in die huis van so familie 'n 
ingetoë vreugdefees gehou, waarby ook die bure uitgenooi word. 
Die fees is egter ook die enigste wat julle hier te siene sal kry. Dit 
bestaan uit 'n vrolike en altyd sobere maaltyd en uiteindelik 'n 
algemeen loof van die enige ware Huisvader. 
28. Diegene wat al heeltemal tuis is in die innerlike woning, word 
ook op hoogte gebring van die menswording van die Heer en 
beleef baie vreugde daaraan. Daar word hulle egter nie vertel hoe 
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ondankbaar die mense van hierdie planeet aarde teenoor hulle 
meer as goeie Huisvader is nie, wat hul aarde die onuitspreeklike 
genade bewys het, dat Hy daar selfs die menslike, liggaamlike 
natuur wou aanneem. 
29. Wel, daar het ons nou die hele noordelike gordel. Sy suidelike 
eweknie stem egter ooreen met die vier klein planete, maar 
daaroor sal ons die volgende keer praat, waarna ons dan dadelik 
tot die vierde gordel sal oorgaan. Genoeg dus weer vir vandag! 
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HOOFSTUK 35 
Die suidelike gordel van die derde 

gordelpaar, ooreenstemmend met die 
asteroïdes 

1. Die reeds genoemde vier klein- en in sekere sin verstrooide 
planete* kan ook dooie planete genoem word, aangesien daar 
nog maar weinig lewende wesens aanwesig is en die wat nog 
daar is, is buitengewoon natuurlik van aard en staan feitlik 
heeltemal vreemd teenoor die geestelike. 
*asteroïdes; 	sirkel 	in 	 'n 	baan 	tussen 	Mars 	en 	Jupiter 	rondom 	die 	son 	

2. Hierdie planete is ook in die natuurlike opsig so klein, dat selfs 
die grootste daarvan nie eers die deursnit van julle maan het nie. 
Hul plantegroei is netso buitengewoon armsalig, sodat daar, 
behalwe vir enkele kruie en skraps gevormde bosse, niks 
voorkom nie. 
3. Slegs op die grootste kom ook 'n klein soort vrugteboom voor, 
wat egter skaars groter is as die sogenaamde dwergbome by 
julle, en selfs hierdie boomsoort lewer maer vrugte op, wat 
ongeveer ooreenstem met julle boekenhout en pynboom pitte. 
4. Die paar mense wat daar is, is baie klein van postuur, en voed 
heel genoegsaam met dit wat hul klein aarde vir hul oplewer. 
Hulle klee hulleself met die vere van enkele mak voëls, waarvan 
hulle die vleis eet, en ook met die velle van enkele huisdiere, wat 
ongeveer soos julle konyne, rotte en muise lyk. Dit is egter ook 
die grootste diere van hierdie planete. 
5. Daar is nog wel ietwat wurms, enkele vlieënde insekte asook 
enkele soorte paddas en visse in die water, maar hierdie diere 
word nie deur die min inwoners gebruik nie. 
6. Die wonings van hierdie mense bestaan gewoonlik uit gate in 
die grond, wat hulle, soos by 'n voëlnes, vul met allerlei sag afval, 
waarin hulle dan bymekaar lê soos jong voëls in 'n nes. 
7. Hierdie nouliks twee tot drie span grote mense het feitlik almal 
die winterslaap met die diere van julle aarde in gemeen, 
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aangesien die winter op hierdie vier klein aardes soms meer as 
twee jaar duur, maar soms ook korter is, na gelang so ’n planeet, 
as gevolg van sy onreëlmatige baan, nou eers meer, dan weer 
minder nader aan die son kom. 
8. Hoe verskillend en onreëlmatig hul baan is, kan aan julle 
duidelik gemaak word deur die feit dat hierdie vier planete tussen 
die bane van Mars en Jupiter sodanig rondom die son swerf, dat 
soms hierdie of die ander van die planete nou eers naby die baan 
van Mars, dan weer by die van Jupiter kom, terwyl hierdie twee 
bane tog 'n goeie aantal miljoene myl van mekaar verwyder is. 
9. Dat hierdie planete in 'n sekere sin verlate in die hemelruimte 
rondsweef, kom deurdat één planeet* voorheen in vier stukke 
uiteengebars het, waarby talle en baie groot stukke in die groot 
kosmiese ruimte verstrooi is en byna al die planete van hierdie 
son en ook die son self, verskeie, waaronder taamlike groot, 
brokstukke meegekry het. Tog het daar op hierdie wyse vier 
stukke as volledige klein planete saam met hulle waters 
agtergebly op die plek waar hulle uiteengeval het, waarby hulle 
baan rondom die son van rigting verander het. 
**sien 	 ook 	 'Die 	Groot 	 Johannes 	 Evangelie' , 	 deel 	 5, 	 hfst. 	 275: 	 10 	 en 	 deel 	
8, 	hfst. 	75: 	7 	e.v. 	

10. Die paar oorblywende mense saam met die weinige diere en 
plante verskrompel toe op in ’n sekere sin in die nuutgevormde 
planete net so inmekaar as die planete self. 
11. Wel, dit was nodig dit vooraf te vermeld, sodat ons die derde 
suidelike songordel des te beter kan verstaan. Hoe lyk dit dan 
daar? 
12. Hierdie gordel verskil enorm van sy noordelike eweknie. Ten 
eerste word hy, behalwe deur 'n hoë ring van berge, ook nog deur 
'n wye watergordel van die tweede suidelike gordel geskei. 
Daarna begin daar eers 'n buitengewoon bergagtige land, wat 
baie weinig vlaktes het, en die weinige vlaktes self is nog met 
water bedek. Op vier plekke word die land deur breë waters van 
die een ring van berge tot by die ander selfs sodanig geskei, dat 
dit vir die inwoners van die een land nie moontlik is om by die 
inwoners van die ander land te kom nie. Die inham van die 
werklike ringsee op so `n plek is naamlik so groot, dat julle 
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dapper seevaarders nie die moed sou hê om met hul bote 
daaroor te vaar nie. Ten eerste vanweë die groot watervlakte, en 
ten tweede omdat die water van die ringsee, veral in hierdie 
inhamme, voortdurend buitengewoon onstuimig is en golwe het 
wat soms groter is as die hoogste berge op julle aarde. En op so 
woeste wateroppervlak sou ook die allerdapperste kaptein van 
julle aarde dit nie waag nie. 
13. Hierdie vier aldus van mekaar geskeide lande is ook 
terselfdertyd die allerskraalste op die hele son. Hulle word 
bewoon deur die allerkleinste mense wat maar ook êrens op die 
hele son voorkom. Prag is hier nêrens te sien nie, behalwe die 
gelykelik verspreide eie lig oor die hele sonliggaam. 
14. Ook hier het die mense geen woonhuise nie, maar hulle 
grawe ook in die berge soortgelyke gate***, waarvan die opening 
lyk soos die deursnit van 'n stomp kegel. Sulke gate gaan 
ongeveer tien vadem diep die berge in en heeltemal agterin die 
ruimte is daar ook 'n soort nes, wat die inwoners van hierdie 
gordel as rus- en slaapplek dien. Wanneer so 'n nes na verloop 
van tyd te plat geword het, word dit vervang deur 'n ander. 
***(soos 	op 	die 	asteroïdes) 	

15. Die plantegroei lyk ook net so skraps. Dit bestaan eweneens 
uit enkele kruie en twee struikagtige boomspesies, wat 'n 
taamlike groot hoeveelheid vrugte voortbring wat soos julle 
haselneute en amandels lyk. Sappige vrugte is daar nêrens nie; 
slegs die wortels van 'n kruid wat enigsins soos julle wit knolle lyk, 
maar wat aansienlik kleiner is, is die enigste sappige voedsel wat 
op hierdie songordel voorkom. 
16. Netso power is dit op hierdie gordel met die diere gestel. Die 
inwoners het slegs twee soorte vierpotige huisdiere. Die een het 
ongeveer die gestalte van die sabeldier op julle aarde, behalwe 
dat die pels meer wol het en sagter is. Van hierdie wol maak die 
inwoners ook eenvoudige klere, ongeveer op die manier waarop 
die sogenaamde katoenwatte by julle gemaak word. Die wol word 
op 'n plat vlak geplaas, byvoorbeeld op 'n klip wat van nature plat 
is (want die aardbodem van die son is hier baie steenagtig), en 
op hierdie plaat word die wol dan plat uitgesprei, waarna die 
oppervlak met 'n taai sap, wat uit 'n wortel getrek word, bestryk 



202 

 

word. Deur dit te bestryk, word die wolhare taamlik duursaam met 
mekaar verbind. Op hierdie manier word taamlike lang en breë 
velle gemaak. Van hierdie velle sny hulle dan 'n eenvoudige 
kleed, wat uit niks anders bestaan as één enkele, ietwat stugge 
voorskoot rondom die lendene nie, ter bedekking van hulle 
skaamte, maar verder is hulle naak. 
17. Die gestalte van hierdie mense op sigself is nie afstootlik nie; 
veral die vroulike geslag lyk tog wel heel pragtig. Die mense is 
slegs gemiddeld nouliks so groot soos vyf- tot sesjarige kinders 
by julle. 
18. Hierdie mense woon die graagste in taamlike hooggeleë 
gebiede, want vir die water het hulle ’n groot vrees. Wanneer 
hulle groot water sien, dink hulle ook dat die wêreld daar ophou 
en dat die water steeds sal styg, watter idee hulle kry deur die 
sterk golwe van die groot waters, en om dié rede hou hulle 
hulleself dan ook, soos reeds opgemerk, by voorkeur op in die 
hoër geleë gebiede. 
19. Dit is dus tiperend van die land van hierdie gordel en van die 
manier waarop dit deur die mense bewoon word. Daarby hoef 
nouliks nog vermeld te word dat daar nêrens in die lug bo die 
land voëls te herken is nie; maar wel bo die water, waarin ook 
allerlei diere lewe. 
20. Noudat ons dit alles weet, bly daar nog net oor om die 
maatskaplike, huislike en godsdienstige reëls te leer ken, en as 
ons dit ken, het ons ook al die merkwaardige van hierdie hele 
gordel gesien. 
21. Die maatskaplike inrigting is daarop gebaseer dat die min 
mense soveel moontlik per familie van mekaar afsonder, sodat 
daar tussen die verskillende families nooit eiendoms- of grens-
twiste sal plaasvind nie. 
22. In 'n familie is die oudste in ’n sekere sin die heersende hoof; 
hy lei alle ander lede van sy familie en bepaal wat die een of die 
ander te doen het. 
23. Hul gereedskap bestaan slegs uit 'n klein grafie, wat hulle van 
'n soort klei maak. Dit aldus vervaardigde gereedskap word op 'n 
plek geplaas waar die strale van die son die sterkste is en deur 
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hierdie strale word hierdie instrument keihard en is dan volledig 
geskik vir gebruik. 
24. Dit gereedskap word hoofsaaklik gebruik om woongate in die 
berggrond uit te grawe. Ook gebruik hulle die taamlike skerp 
gereedskap om, so goed soos wat dit gaan, hul klere gepas te 
sny of eerder te kap. Ten slotte gebruik hulle hierdie voorwerpe 
ook nog om hul kruie en wortels uit die aarde te grawe. 
25. Nog 'n stuk gereedskap, wat hulle op dieselfde manier 
vervaardig, bestaan uit 'n soort kam. Met hierdie kam trek hulle 
die voorafgenoemde se wol van die liggaam af, maar gewoonlik 
is hierdie wol, wanneer dit in ’n sekere sin rypgeword het, baie 
maklik om af te haal. Dan gebruik hulle hierdie voorwerpe ook 
nog vir 'n tweede, maar slegs sporadies voorkomende huisdier, 
wat daar ongeveer lyk soos 'n dwergkoei by julle. Dit is 'n dier 
waarby daar geen verskil tussen die manlike en vroulike geslag 
bestaan nie. Hierdie dier het agt melkspene aan die pens. 
Wanneer hulle hierdie dier wil melk, skuif hulle die nie bepaalde 
groot spene tussen die tande van die kam en 'kam' as't ware die 
melk uit die spene, wat gewoonlik bo 'n ietwat uitgeholde gladde 
klip gebeur. 
26. Nadat ’n mens op hierdie wyse die dwergkoei gemelk het, laat 
hulle hierdie goedige dier weer sy voedsel soek. Hierdie melk 
word dan saam met fyngemaakte vrugte van hul dwergbome tot 
'n moes verwerk wat vir hulle baie lekker smaak, wat hulle dan 
met hulle hande uit die klip neem en heel genoeglik opeet. 
27. Dit is dan ook alles wat hul huishoudelike sake aanbetref. En 
dus het ons byna met één klap die maatskaplike en huishoudelike 
inrigtings afgehandel. 
28. Hul godsdiens is ook net so eenvoudig soos hul politieke en 
huishoudelike reëls. 
29. Hulle glo in een God, wat volgens hul voorstelling 'n 
buitengewone groot, volmaakte en bo alles magtige Mens is, en 
hulle weet ook dat hierdie buitengewone volmaakte Mens die 
hemel en aarde gemaak het. 
30. Hulle is uiters deemoedig en vreesagtig en het dus ook 'n 
buitengewone groot vrees vir hierdie allervolmaakste Mens. Hulle 
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is ook op hoogte van die hemel en hel en ken hul onsterflikheid. 
31. Vir die hel het hulle ’n groot vrees, en vir die hemel vind hulle 
hulleself altyd te sleg. Daarom is hulle dan ook buitengewoon 
bang vir die dood van hul liggame en probeer dus die lewe 
daarvan so lank as moontlik in stand te hou. 
32. Enkele oudstes het soms wel sigbare ontmoetings met die 
geeste van gestorwe mense van hulle soort. Maar hulle beleef 
nooit groot vreugde daaraan wanneer die aan hulle verskyn nie, 
want dit geld altyd by hulle as 'n teken dat hulle weldra hul wêreld 
sal moet verlaat. 
33. Wanneer sulke geeste hul meedeel dat die volmaakte Mens 
hulle buitengewoon liefdevol opgeneem het, verheug hulle hulself 
wel daaroor, maar hulle beskou hulself steeds as buitengewoon 
onwaardig vir sulke genade. Want hulle sê: Ons is immers te 
gering dat so ’n Heer ons wil aansien, laat staan nog die opneem 
in 'n hoër genade vanuit Hom! 
34. Daarom bid hulle ook baie ywerig en gee dank vir alles wat 
hulle gebruik, ja selfs wanneer hulle die maer vrugte van hul klein 
boompies afhaal, vir elke vrug afsonderlik. Eweneens dank hulle 
heel innig vir elke afsonderlike kruidjie wat hulle uit die grond haal 
en hulle beskou hulself egter steeds as onwaardig vir so geskenk 
en kan nie verstaan hoe hierdie uiters volmaakte Mens hulle so 
buitengewoon goed kan bedeel nie! 
35. Kyk, dit is die hele godsdiens, sonder enige seremonie. As 
julle egter beslis een of ander seremonie wil hê, dan bestaan dit 
enkel en alleen uit die egtelike verbintenis tussen man en vrou. 
36. Hierdie egtelike verbintenis bestaan egter weer uit niks 
anders as dat mense mekaar sal omhels en van die oudste van 'n 
familie die seën ontvang. Daarna volg 'n algemene danksegging 
en ten slotte weldra die byslaap, wat by hierdie mense tot die 
grootste en mees verhewe seremonies behoort. 
37. Hul dooies draai hulle met allerlei kruie toe, grawe dan in 'n 
laer geleë gebied 'n soortgelyke gat in die aarde as dit vir hul 
wonings en plaas hul oorledenes in hierdie oop graf. Die kruie 
word daarby geplaas sodat hulle, as hulle uiteindelik weer sou 
ontwaak, dadelik sommige stukke voedsel sal vind. 
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38. Mense besoek so ’n graf ook wel gesamentlik, maar omdat 
die liggame buitengewoon vinnig ontbind en hulle dus van hul 
oorledenes niks meer vind nie, is hulle die mening toegedaan dat 
die oorledenes, óf weer wakker geword het en nou iewers 
ronddwaal, óf deur geeste opgespoor is. 
39. Om hierdie rede bid hulle dan ook heel dikwels vir hul 
oorledenes en wens hul van ganser harte alle voorspoed toe. 
40. Nou het ons, wat hierdie gordel aanbetref, ook alles goed 
saamgevat. Daarom sal ons hom ook verlaat en die volgende 
keer die vierde gordel betree, waarby ons wel 'n bietjie langer sal 
moet vertoef, omdat ons daar weer baie groot dinge te siene sal 
kry. En dus is dit genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 36 
Die vierde paar songordels, 

ooreenstemmend met die planeet Jupiter. 
Die mense daar. 

1. Ek het julle al tevore gesê dat hierdie vierde gordel, beide aan 
die noordelike, sowel as die suidelike kant, met die planeet 
Jupiter ooreenstem. Julle weet dat hierdie planeet die grootste 
van al die planete is, en dat hy met inbegrip van alle mane en die 
hele atmosfeer wel so vierduisend maal groter is as julle aarde. 
Eweneens is ook die toepaslike gordels die grootste en 
pragtigste, op die middelgordel na, wat op sigself die eintlike 
sonnewêreld uitmaak en met alle ander gordels van die son 
ooreenkomste het. 
2. Hoe groot is dan wel die vierde, met die planeet Jupiter 
ooreenstemmende gordel, dit wil sê, die noordelike en die 
suidelike bymekaar? Beide gordels saam het ongeveer ’n breedte 
van twintigduisend myl en die lengte is so twee maal 
honderdduisend myl. Uit hierdie afmetings blyk goed dat hierdie 
vierde gordel dus ook baie reusagtige dinge moet bevat, 
aangesien hy so enorm uitgestrek is. 
3. Ook hierdie gordel is van die vorige deur 'n besonder hoë 
bergreeks geskei. Die buitengewoon hoë gebergte bestaan 
merendeels uit baie harde, wit marmer, wat selfs by die 
allergrootste hitte nie kan smelt nie. Die hoogste toppe, wat 
sekerlik tot in die hoogste lig-atmosfeer van die son reik, lyk 
weliswaar asof hulle voortdurend witgloeiend is, maar dit is 
absoluut nie die geval nie. Hulle lyk so glansend omdat hul 
hoogste pieke vir julle onbegryplik wit voorkom, waardeur alle 
strale wat daarop val, waar hulle ookal vandaan kom, volkome 
teruggekaats word. 
4. Die taamlik eweredig deurlopende wande van hierdie hoë 
gebergte word aan die onderkant weer deur 'n meer as 
tweeduisend myl breë, ringvormige see omgewe. Die water loop 
egter nie heeltemal ononderbroke deur nie, maar het op baie 
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plekke groot eilande en nog groter skiereilande, en al hierdie 
lande word deur die mense van hierdie gordel bewoon. 
5. Die land self is egter meer vlak as bergagtig, en die berge wat 
op die land voorkom, is by verre nie so hoog soos die berge van 
ander gordels wat reeds aan ons bekend is nie. Tog is hulle veel 
hoër (bo die seevlak van die son) as die hoogste berge op julle 
aarde, maar hulle is nie so steil en onbeklimbaar soos die van 
julle nie. Die land self het ook 'n groot aantal mere, groot en klein 
riviere, spruite en fonteine en is as sodanig dus buitengewoon 
geseënd en vrugbaar. 
6. Die diere is hier buitengewoon talryk en die land is deurgaans 
digbevolk met mense. 
7. Nou weet ons hoe dit met die land gesteld is en daarom wil ons 
onsself soos gewoonlik dadelik met die mense van hierdie land 
besighou. Hoe lyk hulle? Wat se maatskaplike inrigting en 
godsdiens het hulle en in welke verhouding staan dit tot alle 
ander dinge? Dit sal ons eerstens in die algemeen beantwoord, 
en daarna eers tot die besonderhede oorgaan. 
8. Die mense is liggaamlik buitengewoon groot, hul gestalte is 
besonder welgevormd en wat hul karakter aanbetref is hulle die 
allersagmoedigste en allerbeste mense van die hele son. 
9. Hul staatsinrigting is uitgesproke patriargaal, en in wese ook 
teokraties en sorg in alle opsigte vir die algemene welsyn. 
10. Hul godsdiens is uiters eenvoudig en sonder enige 
seremonie. Die opvoeding van hul kinders is ook op niks anders 
gefokus as slegs op die volkome eenwording met die hemele en 
met die Heer nie. 
11. So het ons dus in die algemeen die belangrikste 
omstandighede van die mense van hierdie gordel beskryf; 
vervolgens sal ons tot 'n beskouing in die besonderhede daarvan 
oorgaan. 
12. Wat die grootte van die man betref, kan gesê word dat hy 
dikwels van voet tot kop honderd vadem, volgens julle mate, 
groot is. Wat is sy velkleur? Sagte wit, wat ietwat oorgaan na 
rooiagtige blou, ongeveer soos die kleur van ametis, maar dan 
natuurlik veel ligter. Hier en daar kom hierdie velkleur selfs op 



208 

 

julle aarde voor, en wel by die bergvolke van die Kaukasus in 
Asië, waar ook besonder teer gevormde vroue 'n soortgelyke 
kleur het, veral in die tyd wat die algemene gletserlug oor hulle 
heen waai. Dit is dus die velkleur van die inwoners van hierdie 
vierde gordel. 
13. Hoe is hul gesigte gevorm? Hul gesigte is absoluut manlik, dit 
wil sê sonder die gryns wat ’n mens dikwels by die manne op 
aarde sien, maar is vir die res ronder en sagter van vorm as by 
die manlike geslag op julle aarde. Die lippe is prominent, sowel 
as die mondhoeke. Die ken steek taamlik kragtig vooruit, is egter 
nie skerp afgemerk nie, maar ietwat rond en gewoonlik 
baardloos. Die hare van die kop is weelderig en lank en is 
donkerbruin van kleur; ook die wenkbroue en ooglede het hierdie 
kleur. Die voorkop is hoog en na die hare toe uitgesproke wit. Die 
ore, sowel as die neus, staan in goeie verhouding tot die res van 
die gesig. 
14. Die nek is welgevorm, lank en rond, die skouers is baie breed 
en die arms het, ten opsigte van die skouers, die regte 
verhoudings. Slegs die palms is in verhouding tot die res van die 
hand, 'n vyfde deel groter as by julle. Die naels aan die vingers 
het dieselfde kleur as die liggaam, slegs aan die einde daarvan 
word hulle aansienlik ligter van kleur en hulle is buitengewoon 
sterk. 
15. Verder het die orige deel van die liggaam tot aan die heupe 
die regte verhouding. Die sitvlak steek egter ietwat meer uit as 
wat dit by die mense op julle aarde die geval is. Die gevolg 
daarvan is dat die man altyd 'n mooi reguit houding het, veral as 
hy staan, maar nie as hy loop nie. Dit is omdat hy al van kleins af 
gewoond is om sterk vooruit gebukkend te loop. 
16. Die voete het die korrekte verhoudings, net soos die 
geslagsdele. Die voetholte is net weer na verhouding ietwat 
groter as by julle. 
17. Hoe is die man geklee? Die klere van die man en ook van die 
vrou bestaan slegs uit 'n voorskoot om die geslagsdele te bedek; 
die res is kaal. Desondanks heers daar byna nêrens 'n groter 
kuisheid as by hierdie gordelbewoners nie. So is dit met die man 
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gestel. 
18. Die vrou is 'n kop kleiner as die man en al haar dele is mooi 
rond van vorm. Haar vel is nog veel fyner, maar desondanks op 
sigself tog dikker as die van die man. So het byvoorbeeld die vel 
van die man gemiddeld 'n dikte van ongeveer anderhalf span, 
maar van die vrou is dit ruim twee span dik; daarby egter veel 
sagter as die vel van die man (ook baie sagter en meer elasties 
as die vel van die vroue op julle aarde) en oral buitengewoon vol 
fyn porieë. 
19. Die borste van die vrou is volkome rond en sit aan die 
borskas as twee groot halwe bolle, wat daar as die allermooiste 
beskou word. 
20. Ook die gesig is besonder aantreklik, vriendelik en mooi. Die 
hare van die vroue reik tot ruim oor die knieë en is baie 
weelderig. Die kleur van die hare is egter ietwat ligter as by die 
man. 
21. Oor die algemeen is die vrou op feitlik geen enkele planeet so 
mooi gevorm as hier nie. En die manne heg behoorlik baie 
waarde aan die liggaamlike skoonheid van die vrou, want hulle 
sê: Wanneer die vrou 'n goeie hart en derhalwe 'n goeie gees 
besit, dan moet ook haar liggaam in goeie harmonie wees. Het 
haar liggaam egter nie hierdie harmonie nie, dan moet daar 'n 
rede wees waarom die vrou se liggaam nie volledig tot sy reg 
gekom het nie. Die hart kom eers volledig tot sy reg as sy 
voortdurend vervul is van liefde vir die Heer en dit is die voeding 
van die gees vir die ewige lewe. Die gees is egter die 
werkmeester van die liggaam; kwyn hy deur 'n sekere mate van 
disharmonie van die hart, dan moet tog sekerlik ook sy werk 
verskrompeld lyk. Of die disharmonie afhanklik is van die ouers of 
van die kinders, moet ondersoek word. As dit afhanklik is van die 
ouers, dan is die kinders vry van skuld en moet ons hulle hul 
verskrompeling nie aanreken nie. As die basis van die 
disharmonie egter in hul eie hart lê, dan is dit ons plig om hulle te 
help om hul hart in orde te bring om daardeur, as dit nog moontlik 
is, ook weer die harmonie van die liggaam te herstel. As die 
laaste ewenwel nie meer uitvoerbaar sou wees nie, dan is dit ons 
plig om ten minste die hart self op 'n sodanige manier in orde te 
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bring, sodat die gees voortaan die toepaslike voeding daaruit kan 
kry. 
22. Kyk, om hierdie rede heg die inwoners van hierdie gordel 
groot waarde aan 'n volmaakte liggaamlike skoonheid, in die 
besonder, soos reeds gesê, by die vroue, en hulle het hulle 
buitengewoon lief wanneer hulle aan hul ordening beantwoord. 'n 
Onordelike vrou word egter geminag en indien sy nie weer in 
haar ordening terugkeer nie, word sy baie gou aan 'n 
onaangename skoling onderwerp. 
23. Dit is nou wat daar alles oor die gestalte van die mense op 
hierdie gordel aan besonderhede vermeld kan word. Die 
volgende keer sal ons hul huishouding in oënskou neem. Genoeg 
dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 37 
Woonhuise en buitegeboue op die vierde 

gordelpaar 
1. Voordat ons tot die eintlike huishouding kan oorgaan, sal dit 
nodig wees om eers ietwat kennis te maak met die woonhuise 
van hierdie mense, want sonder ’n huis sou daar ook geen 
huishouding kan wees nie. Ons kan dus die vraag stel: Hoe lyk 
die huise waarin hierdie mense woon wat so groot soos berge is 
en waarvan is hulle gemaak? 
2. Die woonhuise van hierdie groot mense lyk baie soos die 
woonhuise van die middelste hoofgordel van die son en is gebou 
van klip en hout. Dit is net natuurlik proporsioneel groter, 
aangesien die mense ook groter is as op die middelgordel. Tog 
moet julle die verhouding nie al te presies neem nie, want op die 
middelgordel is die woonhuise, asook alle ander geboue, meer vir 
die prag as vir die behoefte, so hoog gebou. Die huise op hierdie 
gordel is egter nie vanweë die prag nie, maar ooreenkomstig die 
behoefte gemaak. Julle sal dus nêrens 'n gebou aantref wat hoër 
is as twee maal die hoogte van 'n mens daar nie en in die geboue 
is daar nêrens galerye en soortgelyke verhogings soos wat ons 
dit in die woonhuise van die middelgordel en ook die eerste twee 
newegordels leer ken het nie, want hulle word slegs gelykvloers 
bewoon. 
3. Voordat ons egter die inwendige inrigting sal beskou, moet ons 
tog die vorm van die huis en ook die moontlike omvang daarvan 
in oënskou neem. Die vorm en ook die grootte van so 'n huis sal 
vir ons die beste duidelik word wanneer ons so 'n huis van die 
grond af sien opgebou word. Let dus op. 
4. Kyk, daar op 'n groot vlakte word so pas 'n nuwe woonhuis 
gebou. Daarvoor is 'n reghoekige area van tweeduisend vadem 
lank en tweehonderd vadem breed bestem. Julle moet julle 
daarby egter nie 'n volkome wiskundige reghoek voorstel nie, 
maar eerder 'n honderd vadem breë en tweeduisend vadem 
lange baan, wat weliswaar aan beide kante in die lengte met 'n 
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reguit lyn deurloop, maar aan die begin, wat die breedte 
aanbetref, ietwat na binne gebuig is en aan die einde ietwat na 
buite gebuig is. 
5. Aan beide die lang kante sien julle hoe die bewoners 
vyfhonderd lang pilare bou, wat tweehonderd vadem hoog moet 
wees. Elke pilaar het 'n deursnee van vyf-en-twintig vadem. In die 
breedte sien julle aan die begin, en derhalwe by die ingang, slegs 
twintig pilare wat op dieselfde wyse opgerig word, maar wat nie 
so 'n groot deursnee het as aan die lang kant nie. Julle sien dat 
die ente volkome afgesluit is. 
6. Die bouers lê reusagtige balke oor hierdie pilare en aan die 
binnekant van die rye pilare word nog twee rye weliswaar ewe 
hoë, maar volgens deursnee veel dunner pilare opgerig en al 
hierdie pilare word weer met reuse balke kriskras met mekaar 
verbind. En kyk verder hoe daar oor hierdie balke oral sterk 
planke eweredig geplaas word, wat so presies teenmekaar pas 
dat daar nêrens 'n voeg gesien kan word nie. 
7. Nou is die planke geplaas. Kyk, nou word drie rye dakbalke 
daarop gebou, waarvan die middelste die helfte hoër is as die 
twee buitenstes. Nou is die dakkappe ook klaar. Hierdie kappe 
word met mekaar verbind deur latte, wat so naby teenmekaar aan 
die kappe vasgemaak word dat daar tussen die kappe nie meer 
as 'n spasie van 'n paar millimeter oorbly nie. 
8. Nou is ook hierdie werk gedoen. Kyk nou net, rondom die hele 
gebou is 'n groot hoeveelheid dakplate opgestapel. Met geweldig 
sterk lere klim die reusagtige mense op en af om die dak te dek 
en hierdie dekking vind plaas op dieselfde manier as wat ons op 
die middelgordel gesien het. Die plate is aan die binnekant 
heeltemal donker, maar aan die buitekant lyk hulle soos baie fyn 
gepoleerde goud. 
9. Dit goue dakmetaal word aan beide kante om die kante van die 
dak gebuig en so as’t ware sierlik omlys. Vir die res word die 
daksplete oopgelaat, sodat daar voortdurend vars lug daardeur 
kan vloei wat die hele gebou van bo af koel hou. 
10. Noudat ons dit alles in die gees gesien het, ken ons ook al die 
vorm en die grootte van die huis. Ons moet dus net die inwendige 
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daarvan nog in oënskou neem. So sal ons gou die hele gebou 
leer ken, sowel as die nie al te ingewikkelde doel daarvan. 
11. Kyk, tussen die middelste pilare is daar in die lengte, vanaf 
die tweede pilaar, 'n ongeveer twintig vadem hoë muur, wat in die 
middel tussen twee pilare aan beide kante 'n eiervormige 
uitbulting het. Ons sien verder dat die boonste deel van hierdie 
muur van sagte bekleding voorsien is. Ek dink dat julle nie lank 
hoef te raai wat die doel van hierdie muur kan wees nie. Hierdie 
muur is die eintlike rusplek van so woonhuis, waar die mense na 
werk uitrus. 
12. Tussen die buitenste pilare sien julle ook halwe pilare, 
ongeveer vyftig vadem hoog. Waarvoor dien dit dan eintlik? As 
julle bo-op kyk, kan julle sien dat daar op die plat bokante allerlei 
vrugte geplaas is en julle sal verstaan dat dit die eettafels van die 
inwoners van hierdie gordel is. 
13. Nou gaan ons nog na die afgeslote kant van ons groot 
woonhuis, wat 'n taamlike groot kromming na buite toe het. Sien 
hoe daar ongeveer dertig vadem bo die grond eweneens 'n 
verhoging gebou is, wat na die inwendige van die huis toe, in die 
rigting van die middelste ry van die binne pilare, uitgebou is en 
aan die bokant 'n oppervlak het wat by die uitgeboë ronde muur 
aansluit, sodat daardeur ongeveer 'n vorm ontstaan soos 
wanneer julle 'n eier in die lengte sou deursny. 
14. Ons sien ook dat hierdie oppervlak, wat etlike honderde 
vierkante vadem meet, oral van sagte bekleding voorsien is. 
Waartoe sou hierdie rusplek dien? Dit is die setel van die 
huisvader en ook die leerstoel van waar af die hele gesin deur die 
vader onderrig word. 
15. Kyk, nou is ons al klaar met die hele woonhuis, wat vir drie 
eenvoudige doeleindes gebou is, naamlik om te rus, om die 
maaltye te gebruik en om onderwys te gee. 
16. Is daar behalwe hierdie woonhuis nog ander, in 'n sekere sin, 
bedryfsmatige geboue? Elke woonhuis het aan weerskante van 
die ingang, op 'n afstand van ongeveer tweehonderd vadem, 
twee net sulke groot ronde geboue, bestaande uit 'n geslote, van 
’n paar ronde vensters voorsiene muur. Elke gebou het aan die 
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kant van die woonhuis ’n proporsioneel hoë en breë deur vir die 
mense. Dit het egter geen dak nie, maar is oop. Die mure is aan 
die binnekant van allerlei loopvlakke voorsien, wat egter nie 
bestem is om daarop te wandel nie, maar vir die bewaring van die 
noodsaaklike huishoudelike gereedskap, wat alles in die een 
ronde gebou gebêre word. 
17. Die ander ronde gebou is 'n voedsel voorraadkamer en in 
menige opsig ook 'n kombuis, want op hierdie gordel word 
sommige vrugte ook gestoof en eers daarna geëet. Vir daardie 
doel is daar in die middel so ’n vyftig vadem hoë stoof geplaas, 
wat 'n deursnit het van sestig tot sewentig vadem. In die middel 
van hierdie stoof is 'n uitdieping, waarin 'n soort aardolie gegiet 
word. Hierdie aardolie word met 'n uit bepaalde klip geslaande 
vonk sonder moeite aangesteek en brand dan met 'n helder, 
heeltemal wit vlam, wat 'n groot hitte om hom heen versprei, 
waardeur die vrugte wat in die goue bakke rondom die vlam 
geplaas is, baie spoedig tot die regte sagtheid gestoof word. Dit is 
dan ook die hele inrigting van hierdie tweede ronde gebou. 
18. Elkeen van hierdie ronde geboue het 'n deursnee van 
vyftienhonderd vadem. Aangesien julle by die beskrywing van 
hierdie geboue verneem het dat daar in die mure enkele ronde 
vensters is, vra julle nog in die geheim af welke bedoeling hierdie 
vensters wel sou kan hê, want die ronde geboue is immers oop 
van bo? 
19. Hierdie vensters word aangebring as gevolg van die 
ventilasie, want op hierdie waterryke gordel is die lug dikwels 
taamlik vogtig, waardeur dan in afgeslote ruimtes maklik 
verrotting of tenminste roes of swamme by die gereedskap en 
vrugte kan voorkom. Om hierdie euwel te voorkom, word daar 
oral ruim openinge aangebring, sodat die lug die ruimtes 
voortdurend kan uitdroog en suiwer 
20. Omdat veral hierdie gordel, as gevolg van sy groot vlaktes, 
baie ryk is aan verskillende lugstrominge, is dit ook begryplik dat 
die bewoners, wat baie wys is, weet om hierdie lugstrominge baie 
goed te benut. - Nou het ons weer 'n deel wat betrekking het op 
die woon omstandighede van hierdie mense leer ken. 
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21. Sodat ons egter van so 'n huishouding, wat die geboue 
aanbetref, 'n volledige indruk kan kry, maak Ek julle ten slotte nog 
opmerksaam op die groot dieretuin, wat homself agter beide die 
ronde geboue, na gelang van die gesteldheid van die 
grondoppervlak, strek. Hierdie dieretuin is ook omring deur 'n 
soort muur, wat oral eweredig sewentig vadem hoog is, 'n dikte 
van vyf vadem het en aan die buitekant elke honderd vadem van 
'n borswering of steunmuur voorsien is. Hierdie dieretuin het 'n 
gemiddelde lengte van tienduisend vadem en die breedte bedra, 
na gelang van die gesteldheid van die vlakte, ook dikwels ses- tot 
agtduisend vadem. 
22. Hierdie tuin is bestem vir 'n dier wat op hierdie aarde nie sy 
gelyke het nie, maar desondanks by die inwoners daar in 
dieselfde aansien staan as die skaap by julle. Die grootte van 
hierdie dier sou wel die grootte van 'n olifant by julle 
honderdvoudig, kan oortref. Die kop het ietwat ’n gelykenis met 
die kop van 'n kameel by julle; die liggaam lyk soos die van 'n 
koei, die pote soos die van julle bekende kameelperd, want die 
voorste pote is die helfte langer as die agterste. Die stert word 
gevorm deur 'n wollerige bol, waarvan die wol deur die inwoners 
vir die maak van hul skorte gebruik word, en dit is ook die enigste 
doel waarvoor hulle hierdie dier as 'n huisdier aanhou. 
23. Nou weet ons voorlopig alles oor die inrigting van die 
huishouding van die inwoners van hierdie gordel. Daarom kan 
ons onsself gevolglik aan hul huislike reëls wy, wat ons die 
volgende keer bekend sal maak. En dus vind ons die weer 
genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 38 
Oriëntasie en lewenswyse van die inwoners 

van die vierde gordelpaar 
1. As julle enigsins aandagtig gekyk het, kan julle al 'n gedeelte 
van die huislike reëls aflei uit die manier waarop so ’n woonhuis 
ingerig is. Desondanks is daar nog ander gedragsreëls, wat nie 
uit die ordening van die woongeboue afgelei kan word nie. Om 
hierdie gedragsreëls egter op oortuigende wyse te vind, is dit 
nodig om eers die karakter van hierdie inwoners wat naderby te 
leer ken. 
2. Die mense van hierdie gordel behoort tot die sagmoedigste wat 
daar maar êrens op die son of op 'n ander planeet woon; ja, uit 
hulle hele gedrag spreek so ’n sagte en deemoedige karakter, dat 
julle absoluut geen voorstelling vir julle daarvan kan maak nie. 
3. So durf byvoorbeeld geen enkele man in sy volle lengte regop 
loop nie, sodat die kleiner vrou nie genoodsaak word om op te 
kyk na hom nie. Ook maak die man, wanneer hy loop, taamlike 
groot bewegings om daardeur die lug af te koel vir die vrou wat 
hom steeds vergesel, en om dit in ’n sekere sin te verdun, sodat 
die vrou hom makliker kan volg. So hou hy ook sy voete, 
waarmee hy andersins baie lang treë kan maak, behoorlik in 
toom; hy maak uit louter sagtheid en agting, in plaas van vinnige 
sewentig vadem lange treë, nouliks treë van sowat twintig vaam 
lank, sodat die vrou hom oral maklik en ongedwonge kan volg. So 
sal 'n man byvoorbeeld nooit 'n vrou langs hom laat loop nie; sy 
sou dan gelykop met hom moet loop, en self stryd moet voer met 
die lug en hier en daar ook 'n ruie pad moet betree. Sy moet hom 
daarom volg, omdat sy 'n platgetrapte pad het en geen weerstand 
van die lug ondervind nie. 
4. So is die man ook teenoor sy kinders. Hulle word in absolute 
liefde opgevoed, en alle onderrig wat die vader aan sy kinders 
gee, is net so saggeaard, uitnodigend en aansporend soos die 
allersagste wol, vergelykenderwys gesproke. 
5. ’n Onvriendelike gesig word deur die sonbewoners van hierdie 
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gordel reeds as 'n sonde beskou. Daarom glimlag hulle altyd 
minsaam en is so weekhartig, dat hulle by die aanblik van 'n 
skynbaar lydende broer, al is dit hoe gering, onmiddellik tot trane 
toe geroer word en hulle alle moontlike moeite doen om hom te 
help. 
6. Wanneer die een buurman na die ander gaan en hom om 'n 
vriendediens vra, kom hy hom heel blymoedig tegemoet, want 'n 
groter bereidwilligheid om sy naaste ter wille en van diens te 
wees, soos wat by hierdie inwoners van hierdie gordel gebruiklik 
is, kan julle julleself absoluut nie indink nie. Soos wanneer die 
een buurman byvoorbeeld na die ander toe kom met die versoek 
om aan hom een of ander stuk gereedskap of iets anders te leen, 
dan gee hy hom nie net die gevraagde met die mees opsigtelike 
vriendelikheid nie, maar hy vra hom ook nog heel dringend of hy 
nie iets meer nodig het nie. Wanneer die ander een dit dan heel 
vriendelik ontken, weerhou die buurman hom nie daarvan om die 
gevraagde self na die woning van die ander te bring nie; boonop 
bied hy daar nog sy dienste aan, ingeval die buurman dalk nie so 
goed met die gereedskap kan omgaan nie. 
7. Vra die buurman hom eventueel vir vrugte of stof vir klere, dan 
word die versoek nie net tienvoudig aan die gevraagde gegee 
nie, maar bring die gewer dit, sowel as die gereedskap, eiehandig 
na die woning van sy buurman, terwyl hy hom indringend versoek 
het hom tog beslis nooit daarvoor te vergoed nie. 
8. Nog uitsonderliker is die algemene vriendelikheid teenoor 
vreemdelinge, wat soms reise maak om hul wêreld beter te leer 
ken. Hulle word altyd met die grootste onderskeiding opgeneem 
en aan so iemand word die grootste eer betoon wat maar by 
hierdie inwoners gebruiklik is. Hierdie eer hou in dat 'n vreemde 
gas dadelik die woonhuis binnegelei word en met alle 
voorkomendheid die stoel van die huisvader aangebied kry. Dan 
doen alle gesinslede niks anders nie as om so ’n gas alle 
denkbare aandag te gee. Wanneer so ’n gas dan weer sy 
vriendelike gasheer verlaat omdat hy weer verder moet reis, is 
daar altyd 'n buitengewone ontroerende afskeid. 
9. Werklik, as 'n liefdevolle moeder by julle op aarde afskeid moet 
neem van 'n seun wat na 'n ver land moet reis, dan is die 
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smartlike afskeidstafereel nouliks 'n swak afspieëling van wat 
hom daar afspeel wanneer so 'n gas hulle weer verlaat. 
10. Wanneer hy hulle verlaat, word hy eers deur die huisvader en 
al sy gesinslede geseën, sodat hy baie voorspoedig alle lande 
mag deurgaan en daar word gevra of hy hulle nie dalk weer op sy 
terugreis wil besoek nie. Vervolgens word hy voorsien van alles 
wat hy maar nodig het. En wanneer hy ten slotte sy gasheer 
verlaat, word hy deur byna die hele gesin só ver vergesel, totdat 
hy hom weer in die buurt van 'n ander huis bevind. Daar word hy 
weer geseën, en as hy dan alleen verder gaan, natuurlik 
buitengewoon dankbaar vir al die ontvange vriendskap, kyk die 
begeleiders hom agterna totdat hy volledig uit hul gesigsveld 
verdwyn het, dan eers keer hulle weer om, en daar word 
gedurende die hele terugweg oor niks anders gepraat as oor die 
vreemdeling nie, waarby hulle die wens uitspreek dat die liewe, 
goeie Heer van hemel en aarde hom tog teen iedere ongeluk 
mag bewaar. 
11. Uit hierdie paar voorbeelde kan julle al heel goed die 
oorblywende karaktereienskappe en daaruit ook die ander 
huisreëls van hierdie buitengewoon saggeaarde mense aflei. 
12. Daar word ook aan niemand opgedra om die een of ander 
arbeid self te verrig nie. As daar iets gedoen moet word, dan 
wedywer mense onderling om mekaar te help en te ondersteun, 
sodat niemand dit te swaar sal hê nie. Die hele huislike 
regulasies bestaan dus uit niks anders as die volmaakte, mees 
waaragtige naasteliefde, waaruit alle ander reëls voortspruit. 
13. Daar bestaan by hulle geen enkele voorgeskrewe wet nie. Die 
liefde is hul enigste wet, wat egter nie soseer voorgeskrewe is 
nie, maar lewend is in iedere hart. 
14. Wanneer iemand soms, al is dit maar in ’n geringe mate, 
hierdie wet oortree het, dan word hy dadelik met die grootste 
liefde en sagmoedigheid vermaan. Die huisvader sê dan aan 
hom: "Kyk, my liewe seun, jy het jouself in jou hart ietwat vergeet 
en jy het nie bedink dat die broeder wat jou om 'n klein diens vra, 
net soos jy, 'n ewige, onsterflike gees in homself dra nie. Hierdie 
gees is 'n lewende gees uit God en is 'n deel van Sy oneindige 
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liefde, wat in gelyke mate oneindig en ewig van Hom af uitgaan. 
Hoe kan ons iets beters doen en wat sou die grote, liewe en 
goeie Heer van hemel en aarde meer welgevallig wees as dat 
ons Sy oneindige liefde in al ons liewe broers herken en hulle 
daarom ag en liefhê uit die grond van ons hart, omdat hy, net 
soos ons, deel van die oneindige liefde van God is !? Ons het 
immers geen ander wet nie as: Het die liefde lief! Ons broers is 
immers net soos ons, naamlik liefde uit God. Waarom sou ons 
hom dan nie liefhê nie en nie met die grootste vriendelikheid 
graag alles wat maar nodig is, vir hom doen nie!? Daar is immers 
tog maar min geleenthede om ons geliefde broers en susters te 
dien. As ons selfs hierdie min geleenthede nie in ag neem nie, 
hoe staan dit dan met ons liefde vir God, Wie ons met Sy 
oneindige liefde in alles tegemoet kom?' 
15. So ’n les is volkome toereikend om die een wat één keer ten 
opsigte van sy broer iets versuim het, so aan te raak, dat hy sy 
broer naderhand die versuimde of verontagsaamde met die 
allergrootste sagmoedigheid en vriendelikheid honderdvoudig sal 
vergoed. 
16. Kyk, dit is dan ook wel alle huislike reëls. Ek sou egter wil hê 
dat dit ook by julle so gehanteer word! As dit op hierdie manier 
toegepas word, sou iedereen My woord lewend in hulleself gedra 
het. In plaas daarvan geld slegs die reëls van volkome eiebelang 
by julle. En My woord in julle en in buitengewoon baie ander 
mense lyk soos 'n ontbindende lyk in 'n graf, wat niks meer 
lewend het as die rondom kruipende wurms van die eiebelang, 
wat mettertyd selfs ook nog die lyk, wat die letterlike betekenis 
van die woord is, volkome opvreet en uiteindelik vernietig en so 
van die tempel des lewens 'n huis van die dood maak! 
17. Slaan dus goed ag op hierdie huisreëls en vergelyk dit met 
My wet van die liefde, dan sal julle insien, dat slegs in hierdie 
liefde die ewige lewe verborge is. Ten tweede sal julle ook insien 
dat Ek oral een en dieselfde suiwerste liefde is. En ten derde 
moet dit vir julle ook 'n waarborg wees vir die waarheid van alles 
wat Ek aan julle meedeel. Want die waarheid is net 'n lig wat uit 
die vlam van die liefde voortkom. En as julle hier die ware liefde 
vind, dan sal julle ook die ware lig hê, wat julle die volle waarheid 
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sal waarborg van dit wat hier uit dieselfde liefde ontvlam en wat 
die grondslag van alle ewige waarheid is. 
18. Noudat ons dit weet, sal ons ons eweneens vanuit hierdie 
beginsel die maatskaplike reëls van die bewoners van hierdie 
vierde gordel die volgende keer baie goed voor die gees bring en 
dit deeglik bekyk. En hiermee is dit weer vir vandag genoeg! 
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HOOFSTUK 39 
Algemene voorskrifte. Sosiale verhouding 

tussen man en vrou 
1. Die maatskaplike inrigting behels op sigself niks anders as die 
eintlike seremoniële deel van die godsdiens nie en bevat die reëls 
wat, met betrekking tot die innerlike godsdiens, altyd nougeset in 
ag geneem moet word. 
2. Weliswaar is hierdie reëls op hierdie ooreenstemmende 
planeet Jupiter aansienlik veelsoortiger as op hierdie songordel, 
maar desondanks staan die reëls van hierdie songordel, wat die 
goeie deel aanbetref, in die korrekte verhouding tot dit wat op die 
planeet Jupiter is. 
3. Want hier is daar geen ander politieke leier as die huisvader 
nie, terwyl daar op die planeet Jupiter hier en daar mense is wat 
hulself ook as here beskou en wat wil hê dat hulle ook as sodanig 
erken word en diegene wat dit weier, selfs met geweld en 
tugtiging daartoe dwing. En so is daar op hierdie planeet ook 
mense wat hulself as halfgode beskou en middelaars wil wees 
tussen My en die volk. Hierdie mense wil dan ook heer en 
meester wees en as sodanig erken word. Wie hom nie daarby wil 
hou nie, word deur hulle verdoem en in besondere gevalle word 
sulke opstandige mense selfs daadwerklik tot die vuurdood 
verdoem en veroordeel! Hierdie here is in ’n sekere sin ook 
heidene en aanbid die son as die aangesig van God, hoewel 
hulle My nie direk as Heer ontken nie. Die verskil tussen hierdie, 
egter nie so dikwels voorkomende nasies van hierdie planeet en 
die goeie inwoners van hierdie planeet, is dat hierdie here oor My 
beweer dat Ek die allerhoogste en allergrootste Heer is, terwyl die 
goeie sê, dat Ek die enigste Heer is! 
4. Kyk, onder sulke en nog ander omstandighede, wat op die 
planeet gangbaar is, moet die maatskaplike reëls dan natuurlik 
ook wel onvergelyklik veelsoortiger wees as op die 
ooreenstemmende gordel van die son, waar absoluut geen here, 
geen middelaars en wel allermins heidense halfgode is nie. 



222 

 

Daarom moet julle die reëls wat hier bekendgemaak word, op die 
toepaslike planeet ook nie as algemeen geldend beskou nie, 
maar slegs die beste deel daarvan. 
5. Waaruit bestaan die maatskaplike reëls op die vierde 
songordel dan? Enkele het ons al leer ken toe ons die huisreëls 
beskryf het en dus bly daar nog enkele besonder kenmerkende 
reëls ter beskouing oor. 
6. Die eerste reël het betrekking op die taal. Op grond daarvan is 
dit vir elke gordelbewoner 'n innerlike plig om hom veral oor 
geestelike sake nooit deur middel van die gesproke woord te uiter 
nie, maar slegs deur mimiek of gebaretaal, wat uitgebeeld word 
met die oë, die voorkop, die lippe, die mondhoeke, die ken en 
beide kake, ondersteun deur die hande. Net oor natuurlike dinge 
en met vreemdelinge mag en kan hulle hulleself van die 
spreektaal bedien. 
7. Deur dit vroegtydig te oefen, is elke bewoner van hierdie vierde 
songordel in staat om dit te doen op 'n soortgelyke ongedwonge 
wyse as waarop julle op aarde in 'n pragtige tuin sou wandel, 
veral wanneer dit heeltemal julle eiendom sou wees. 
8. Dit is dus één reël. 'n Ander reël is dat die mense van hierdie 
gordel, as hulle gesamentlik iewers heengaan, nooit agtermekaar 
mag loop nie, behalwe die vroue, wat agter hul mans loop. Op die 
planeet is dit nie eers vir die vroue toegestaan nie. Daarom kyk 
beide die inwoners van die planeet Jupiter, asook die van die 
toepaslike songordel, telkens agterom om te sien of daar nie 
iemand agter hulle loop en hulle van agter bekyk nie. Word daar 
iemand gesien wat so `n geselskap, of ook 'n individuele mens 
volg, al is dit ook op ’n taamlike groot afstand, dan bly die hele 
geselskap en ook die individuele persoon staan. Almal draai om 
met hul gesigte na hom toe gerig, en keer hulleself nie weer om, 
alvorens die agter opkomende hulle ingehaal het nie. 
9. Op daardie oomblik word hy ook dadelik gevra of hy, toe hy 
hulle gevolg het, nie iets van hul rûe gesien het nie. As die 
ondervraagde toegee dat hy wel iets daarvan gesien het, word hy 
met 'n sagte berisping verwyt en daar word vir hom gesê dat hy 
dit beslis nie verder teenoor niemand moet vertel nie. As hy egter 
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niks gesien het nie, dan word daar net aan hom verduidelik dat hy 
maklik in 'n gevaarlike situasie kon geraak het as hulle hierdie 
keer nie so vinnig omgekyk het nie. 
10. Nou sal julle julleself sekerlik afvra: Waar kom hierdie origens 
so buitengewoon saggeaard en goeie mense aan sulke 
kinderagtige gedrag? Ek sê egter vir julle: Hoe kinderagtig hierdie 
gedragsreël met die eerste oogopslag mag lyk, tog het dit 'n heel 
wyse rede, wat julle weldra sal insien. 
11. Daar is al gewag gemaak van hierdie sosiale inrigting, in ’n 
sekere sin, wat die seremoniële deel van die innerlike 
godsdienstige kultuur behels; daarom is so ’n gedragsreël ook te 
verontskuldig. Hoe egter? Dit sal dadelik volg. 
12. Die gesig en trouens die hele voorkant van die mens stel die 
waarheid voor; die agterkant egter die leuen. Omdat hierdie 
mense egter die leuen as die mees mensonterende sonde 
beskou en hulle, uit groot liefde vir hulle broers, altyd die volle 
waarheid praat en daar absoluut niks slegs by hulle te vinde is 
nie, wil hulle selfs dat die deel van hul liggaam, wat met die leuen 
ooreenstem, nooit aan 'n baie geliefde broer getoon word nie, al 
is dit ook net sinnebeeldig. Want hulle sê: Die een broer sal vir sy 
ander broer niks hê wat so geheim is dat hy dit vir hom sou moet 
verberg nie, want niemand kan met sy rug aan sy broer toon wat 
daar in sy hart omgaan nie. Wie dus sy broer die rug toekeer, 
probeer om sy hart vir hom te verberg, maar wie altyd teenoor sy 
broer openlik en eerlik wil wees, moet steeds sy rug van die 
aangesig van sy broer wegkeer, sodat hy nooit ook maar die 
minste aanleiding sou hê om van sy broer te dink dat hy iets van 
hom wil verberg nie. As die mees liefdevolle, enigste Heer van 
hemel en aarde nou teenoor ons mense en al Sy skepsele reeds 
baie versigtig vermy om hulle die rug toe te keer, in plaas van die 
allerheiligste aangesig, waaruit ons die ewige lewe en alle 
wysheid ontvang het, waarom sou ons mense dit dan nie onder 
mekaar in ag neem wat die mees liefdevolle, enigste Heer van 
hemel en aarde vanuit Sy ewige en eindeloos wyse orde teenoor 
ons mense en teenoor alle skepsels in ag neem nie?! 
13. Kyk, vanuit hierdie oogpunt beskou, verloor die 
gordelbewoner deur die inagneming van hierdie reël, deur die oë 
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van die ware wysheid gesien, dan ook niks nie. Want waar daar 
ook maar een handeling in liefde vir My en vir 'n broer 'n 
toepaslike agtergrond het, daar hou dit ook op om onsinnig te 
wees. As 'n handeling egter, al lyk dit ook hoe pragtig, eieliefde 
en eiebelang as agtergrond het, dan is dit ook in die oë van 
suiwere geeste dwaas en kinderagtig. 
14. Nou het ons ook hierdie reël leer ken en ons sal dadelik weer 
'n ander in oënskou neem. Hierdie derde reël word by voorkeur in 
die woonhuis in ag geneem. Wat hou hierdie reël in? Dit hou in 
dat tydens die rusperiode binnenshuis niemand na buite mag kyk 
nie, maar dat almal hul oë op die inwendige van die huis moet rig. 
Waarom dan eintlik? Omdat hierdie mense sê: Tydens die rus 
moet ons ons oë op God rig. God is egter die inwendige van alle 
dinge, ooreenkomstig Sy oneindige liefde. Daarom stem die 
inwendige van die woonhuis ooreen met God se liefde, waarvan 
geen mens ooit sy blik moet afwend nie. 
15. Op die ooreenstemmende planeet het die mense in hul ietwat 
anders gevormde woonhuise ook beddens, wat hulle gewoonlik 
met vyeblare opgestop het, want vye kom volop op hierdie 
planeet voor. Hierdie beddens is steeds so geplaas dat die 
slapendes met hul gesig na die inwendige van die huis gekeer lê. 
Op die ooreenstemmende songordel is daar in die woonhuise 
egter geen beddens nie, maar slegs die reeds beskrewe 
rusbanke tussen die pilare. Op hierdie rusbanke sit, soos al 
voorheen genoem, die mense dan sodanig dat hul gesigte na die 
inwendige van die huis gekeer is. 
16. Slegs wanneer hulle die maaltyd gebruik, gaan hulle die twee 
buitenste gange van hul woonhuis binne en keer dan hul gesigte 
na buite toe, omdat hulle, soos hulle self sê, daar hul liggaam óf 
hul uiterlike natuur dien, en hierdie diens moet nie met die dien 
van God vermeng word nie. 
17. Kyk, daarmee het ons weer 'n paar van sulke maatskaplike 
reëls, wat by noukeurige ondersoek beslis 'n baie wyse basis het. 
Ons gaan dus nou weer oor tot 'n ander maatskaplike reël. Hoe 
lui dit en wat hou dit in? 
18. Die reël het betrekking op die sit buitenshuis op 'n vrye plek, 
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soos byvoorbeeld in die skaduwee van reusagtige groot bome. 
Elke mens, van beide die manlike sowel as die vroulike geslag, is 
verplig om te sit, ongeveer op die manier soos die Turke by julle, 
naamlik met gekruiste bene, en wel altyd in 'n kring, met die rug 
na buite en die gesig na die middel van die kring gekeer en daar 
moet altyd, sovêr moontlik, 'n vrou tussen twee mans sit. 
19. Hierdie sit ordening van die gordelbewoners behoort tot die 
eintlike sosiale lewe, want gedurende so `n sessie word daar ook 
altyd baie gepraat, en so word die tyd met aangename dinge en 
in ’n verhewe stemming deurgebring. 
20. Waaroor praat hulle dan gewoonlik? By so 'n geleentheid, 
waarby `n mens homself gewoonlik van die spreektaal bedien, 
maar nooit hard nie, word daar allerlei sake en verskynsels 
bespreek. Die mees geliefde tema van hul gesprek bly egter altyd 
die mees liefdevolle, enige Heer. Wanneer hulle oor Hom begin 
praat, kom daar in die gesellige kring nie maklik 'n ander tema 
aan die beurt nie. 
21. As 'n mens egter op hierdie onderwerp kom, word daar ook 
onmiddellik met die gesproke woord gestop en die mense gaan 
oor in die gebaretaal. Julle moet egter nie die gebaretaal voorstel 
as die onbegryplike, dwase mimiek van julle aardse komediante 
nie, want die taal van hierdie gordelbewoners is 'n taal van die 
gees en dit is 'n volmaakte taal, waarmee iedere ding aangedui 
kan word, terwyl die spreektaal daarenteen, selfs in haar grootste 
volmaaktheid, maar hoogs armsalige lyk. Sodat julle egter van 
hierdie taal 'n beter begrip vir julleself kan vorm, sal Ek dit vir julle 
met 'n voorbeeld toelig wat vir julle begryplik sal wees. 
22. Sit net twee sogenaamde heldersiende mediums bymekaar; 
laat die een byvoorbeeld in gedagtes 'n brief aan iemand opstel 
en stel die tweede met die eerste in 'n magnetiese verbinding en 
hierdie tweede een sal dan dadelik in staat wees om die brief, wat 
die ander in sy gedagtes gehad het, op te skryf. Kyk, hierdie heel 
verstaanbare voorbeeld gee aan julle 'n helder begrip van die 
hoedanigheid van die gebaretaal van hierdie gordelbewoners. 
23. Dit is dus weer 'n goedgegronde en doelmatige reël. Laat ons 
nou weer na 'n ander oorgaan, wat behels dat elke man, wanneer 
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hy die woord tot 'n vrou rig, baie goed moet oplet dat hy nie te 
hard praat nie. Want 'n te hard gesproke woord, gerig aan ’n 
saggeaarde vrou, sou haar kon laat dink dat die man iets teen 
haar het en dit sou dalk, beide op die tere organisme sowel as op 
haar gees, so ontstellend kan inwerk, dat sy daardeur onvrugbaar 
kon word. 
24. Om hierdie rede is die sagtheid wat die man vir die vrou aan 
die dag lê dan ook so buitengewoon, dat julle op julle ruwe aarde 
onmoontlik 'n voorstelling daarvan kan maak. Hierdie sagtheid 
bring dan ook by die eggenote 'n geluksaligheid teweeg, waarvan 
julle ook geen voorstelling kan maak nie. 
25. Dat die waarde van 'n vrou deur haar betoonde 
sagmoedigheid en sagtheid ongelooflik sterk bevorder kan word, 
kan julle selfs op julle aarde ietwat verstaan. As julle julle in 'n 
geselskap sou bevind, dan sou die vroulike wese wat daarin die 
algemene agting geniet, julle tog sekerlik die meeste beïndruk en 
hoe meer so wese met agting, onderskeiding en inagneming 
behandel sou word, des te gelukkiger sou julle julleself in haar 
nabyheid voel. Dit is weliswaar net 'n baie swak voorbeeld, omdat 
’n mens op julle aarde absoluut geen beter kan vind nie. Maar 
desondanks kan dit julle tog ietwat help om te verstaan en van 
naderby te kan beskou, waarom daar op die vierde paar 
songordels, die vroulike geslag ten eerste so buitengewoon sag, 
sagmoedig en vol innige liefde is, en ten tweede, waarom daar 
aan hierdie karakter ook altyd op 'n heel natuurlike wyse 'n 
uiterlike, buitengewoon bevallige skoonheid verbonde is. 
26. Want dit is tog meer as seker dat die uiterlike vorm van die 
liggaam 'n afdruk van die innerlike karakter is. Wanneer daar by 
julle afstootlike vorme bestaan, is dit veroorsaak deur die baie 
jare lange verdorwenheid van die karakter van die stamouers. 
Word die karakter egter steeds meer veredel en gaan sy in haar 
diepste wese steeds meer na My lyk, dan sal ook die uiterlike 
afdrukke daarvan steeds edeler en meer verheerlik tevoorskyn 
kom. 
27. Daaruit kan julle dan ook aflei dat die vroue van hierdie gordel 
buitengewoon mooi is en in 'n sekere sin oral liefde en die 
grootste bevalligheid en lieftalligheid uitstraal. Daardeur word die 



227 

 

reël dan ook weer verstaanbaar dat die man homself in ag moet 
neem wanneer hy teenoor die vrou spreek. 
28. Met hierdie reël sal ons vandag dan ook afsluit en die 
volgende keer voortgaan met enkele nog veel belangriker 
maatskaplike reëls. Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 40 
Plante- en dierewêreld op die vierde 

gordelpaar 
1. Voordat ons egter tot die nog belangriker maatskaplike reëls 
oorgaan, is dit nodig om ietwat op hoogte te kom van die plante- 
en dierewêreld op hierdie gordel. 
2. Nou sal julle dink: Omdat ons eers die buitengewone ryk plante
- en dierewêreld op hierdie gordel, al was dit maar vlugtig, van 
naderby bekyk het, sal dit wel nog ’n tyd duur voordat ons verder 
kan gaan met die res, naamlik die belangrike sosiale reëls. Maar 
Ek sê vir julle: Maak maar vir julle geen sorge daaroor nie, want 
by sommige geleenthede verstaan Ek die kuns om die boom met 
één hou te laat val. En dit sal ook hier die geval wees. 
3. Voordat Ek egter die hou gaan gee, moet Ek julle weer na die 
planeet Jupiter self bring. Hoewel hierdie planeet ruim 
vierduisend maal so groot is as die aarde wat julle bewoon, is 
daar geen planeet wat, met betrekking tot beide die 
klimaatsgesteldheid en ten gevolge hiervan, die plantegroei en 
dierewêreld, groter ooreenkomste vertoon met julle aarde as juis 
hy nie. Hy besit weliswaar nog vele, op julle planeet onbekende, 
kenmerkende eienskappe, wat ook op ander planete in 'n sekere 
sin volop is, beide op die gebied van die plante- sowel as die 
diereryk, maar ten spyte van hierdie kenmerkende eienskappe, 
sal julle op hierdie planeet, hetsy op veel groter skaal, alles 
aantref wat daar ook maar op en in julle planeet teenwoordig is. 
4. So ’n kenmerkende eienskap met betrekking tot die planteryk 
is byvoorbeeld, dat daar op hierdie planeet baie wyse en innige 
vrome mense is wat 'n wilskrag besit wat ooreenstem met die van 
die inwoners van die middelgordel; gevolglik kan hulle ook 
heeltemal nuwe soorte bome en plante vanuit die bodem van hul 
aarde ontlok. Sulke bome en plante het dan net geen saad nie en 
is dus nie tot voortplanting in staat nie, terwyl die oorspronklike 
plante en bome, sowel as op julle aarde, lewedraende saad 
voortbring. 
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5. Hierdie oorspronklike plante is egter nie anders as die van julle 
aarde nie, maar het wel 'n meer veredelde vorm. So sou julle in 
die warm lugstreek van Jupiter alle tropiese gewasse ontdek en 
in sy twee gematigde lugstreke alle vrugte en gewasse wat op 
julle aarde ook in hierdie lugstreke voorkom en so is dit ook in die 
koue lugstreke. Julle moet dit slegs baie meer veredel en ook 
veel groter voorstel as by julle op aarde. 
6. Julle sou daar byvoorbeeld op 'n grasryke grasland ongeveer 
net so tussen die grashalms rondwandel as in 'n jong woud op 
julle aarde, terwyl die bome ook seker tien maal groter is as by 
julle. Tog sal julle nêrens op hierdie planeet sulke reusagtige 
bome en ook sulke reusediere aantref, as wat ons op die planeet 
Saturnus leer ken het nie*. 
*sien 	die 	boek 	 'Saturnus’ 	deur 	Jakob 	Lorber 	

7. So is ook die mense van Jupiter by verre nie so groot soos die 
mense op Saturnus nie en nog veel kleiner as die inwoners van 
ons met Jupiter toepaslike songordel. Die mense van die planeet 
Jupiter is nouliks drie tot vier keer groter as die op julle aarde. 
8. Noudat ons dit weet, kan ons ook die hou fel en julle kan 
daarvan verseker wees dat ons daarby beide die plante- sowel as 
die diereryk van ons vierde gordel sal leer ken. Beskou dus die 
plante- en dierewêreld op julle aarde, stel dit vir julle op elke 
gebied honderd maal groter voor, en dan sal julle die hele plante- 
en dierewêreld voor julle sien. 
9. As julle byvoorbeeld 'n vlieg van hierdie songordel sou neem, 
dan sou vyf van julle mense soveel daarvan kan eet, dat hulle in 
geval van nood hulle voldoende daarmee sou kon versadig. So 
sou julle ook nie maklik in staat wees om tien aarbeie te eet nie 
en twee taamlik sterk mense by julle op aarde sou 'n druif nie so 
maklik van sy plek afkry nie. En soos wat dit hiermee gestel is, so 
is dit ook met al die ander. By die diere is dit presies so, met as 
enigste uitsondering die slang, wat nóg op Jupiter, nóg op hierdie 
toepaslike gordel voorkom. Daar bestaan wel akkedisse, maar 
hulle is almal goedaardig. Hulle hou hulleself gewoonlik op by die 
oewers van mere en riviere, maar kom nooit by die huise van die 
mense nie. 
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10. Wel, nou eers kan ons voortgaan met ons maatskaplike reëls. 
11. So is daar 'n reël wat voorskryf dat daar, behalwe vir enkele 
huisvoëls soos hoenders en duiwe, geen ander dier by die huise 
aangehou mag word nie. Nou sal julle vra: As hierdie 
maatskaplike reël volkome doeltreffend moet wees, moet die 
intelligensie van die diere dan nie ook daarin betrek word nie? Ek 
sê egter vir julle: Dit is nie nodig nie, want hierdie reël vertel die 
inwoners maar net dat hulle hul nie veel vierkante myle groot 
stukke grond by die huis sodanig moet omhein dat dit nie deur die 
diere betree kan word nie. 
12. Nou sal julle weer sê: Maar hierdie heining sal die inwoners 
van hierdie gordel tog sekerlik baie werk besorg. As hulle dit op 
dieselfde manier sou aanpak as julle, sou hulle met so 'n heining 
beslis baie werk gehad het, want so ’n omheining is dikwels 
verskeie honderde myle lank. 
13. Hoe pak hulle dit dan aan? Hulle neem 'n behoorlike 
hoeveelheid goeie boomsade en trek dan met 'n werktuig wat 
soos julle ploeg lyk 'n voor rondom hul stuk grond; dit word egter 
nie deur diere nie, maar met speelse gemak deur die 
buitengewoon sterk mense voortgetrek. In hierdie voor word die 
saad dan deur 'n vrou geplaas en deur 'n volgende vrou word die 
voor weer met 'n daartoe gerigte stuk gereedskap diggemaak. 
Die werk gebeur so vinnig, dat die vinnigste voël nie by die drie 
persone wat die heining aanlê, sou kan byhou nie. Danksy die 
groot vrugbaarheid van hierdie bodem het die gesaaide bome 
binne ’n kort tydjie twintig vadem hoog bo die aardbodem 
uitgegroei, en na verloop van ongeveer drie jaar, volgens julle 
tydrekening, is so ’n lewende heining so goed as voltooid. 
14. Wil julle ook weet watter boomsoort daar vir hierdie heining 
gebruik word? Dan sê Ek vir julle dat hierdie bome die meeste 
met julle seders, sipresse en denne ooreenkom. Die stamme 
groei so naby teenmekaar, dat hulle as’t ware 'n muur vorm wat, 
wanneer dit volgroeid is, dikwels meer as duisend vadem hoog is. 
15. Wel, oor hierdie muur sal daar dan beslis geen enkele dier op 
die omheinde grond kom nie. En dus hou hierdie huisreël in dat 
elke stuk grond op die aldus beskrewe wyse voldoende omhein 
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moet word. 
16. Wanneer iemand sou vra waarom die inwoners van hierdie 
gordel so 'n sterk afkeer van diere het, sou die volgende hom tot 
antwoord dien. Hulle sê op grond van hul innerlike wysheid: Die 
diere wat almal nog onsuiwer siele het, sou die siel van die mens 
kan besoedel deur hul gedrag, omdat hulle al hulle handelinge 
vanuit hul geoordeelde siele verrig. As die mens een of ander 
handeling van 'n dier sou nadoen, wat maklik gedoen kan word, 
dan sou hy homself vanuit sy vryheid in die oordeel van die dier 
skuif, wat hom geleidelik skade aan sy siel sou kan veroorsaak. 
17. Daarom is dit ons plig om uit liefde vir mekaar die diere van 
ons af weg te hou en liewer ’n vrees vir hulle te koester, as 'n 
ondoelmatige aanhanklikheid. Liefde vir diere veroorsaak metter-
tyd 'n onsuiwer gemoed en maak die siel self dierlik. Niemand 
hoef die diere te vervloek nie, maar ’n mens moet sekerlik nie met 
sy eie geheiligde hart aan 'n dier hang nie. 
18. Kyk, dit is die vernaamste bestaansgrond waarop die 
voorafgenoemde maatskaplike reël berus, soos wat die bewoners 
van hierdie gordel trouens vir elkeen van hul reëls 'n hoër, wyse 
bestaansgrond het. 
19. Nou sal menigeen weer vra: Kan die inwoners van hierdie 
gordel vir vlieë en ander vlieënde insekte, asook vir die wilde 
vlieënde voëls 'n heining plaas? Want dit is tog ook diere wat 
beslis nie sulke suiwer siele het as die mense self nie. 
20. Wat die vlieë en ook ander vlieënde insekte betref, die word 
deur die wil van die inwoners met die grootste gemak op 'n 
afstand gehou. Verder hou hierdie diere hulleself gewoonlik net 
op by die oewers van die seë, mere en riviere. 
21. Die voëls is egter in hul vlug vir niemand gevaarlik nie, en as 
hulle iewers neerstryk, bly hulle nie so lank daar nie, terwyl die 
skade wat hulle aanrig, nie opweeg teen die veel groter voordeel 
van die reiniging nie, wat bestaan uit die opeet van allerlei onrein 
wurms. 
22. Daarom is daar 'n tweede maatskaplike reël wat sê dat 
niemand 'n voël mag wegjaag van die plek waar hy neergestryk 
het nie. En dan sê die inwoners: Wat homself bo ons heining kan 
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verhef en hierdie grens nie in ag wil neem nie, word tot ons heil 
deur 'n hoër wil gelei. Daarom moet ons nooit dit wat van bo 
neerdaal, op die vlug jaag nie, maar ons volgens God se wil 
daardeur laat dien, want sulke wesens is sekerlik bestem om ons, 
volgens hul aard, vir ons welsyn te dien. So laat die inwoners dan 
ook dikwels groot swerms voëls op hul grond kos soek en sê 
daarby: Almal wat werk is sy voedsel werd. Ons sal dus ook 
hierdie arbeiders laat eet, aangesien hulle gewerk het, want hulle 
kom nie sonder die wil van God en kan ook nie sonder Sy wil 
verder trek nie. 
23. Kyk, so het ook hierdie maatskaplike reël goeie gronde. 
Mettertyd sal julle egter vra: Maar as die inwoners van hierdie 
gordel hul grondgebiede almal so omhein, waar lewe die baie 
groot diere dan? Wees maar nie besorg daaroor nie, want die 
grondgebiede van die inwoners grens nie so naby aanmekaar 
soos by julle nie; daar is naamlik tussenruimtes wat dikwels ’n 
honderd myl breed is en wat aan die diere oorgelaat word. 
Sodoende het die diere gemiddeld dus meer woonruimte as die 
mense. 
24. Nou sou iemand dalk kan vra: Ons het gehoor dat die mense 
van hierdie gordel dikwels op reis gaan. Loop hulle dan geen 
gevaar om deur die baie wilde diere aangeval te word wanneer 
hulle deur hul gebiede trek nie? Dit is 'n onnodige vraag, want ten 
eerste is die diere daar meestal saggeaard en hulle vrees die 
mens en ten tweede is die mens hier, op grond van sy geestelike 
en ook liggaamlike krag, 'n ware heerser oor sy wêreld; en ten 
derde word elke reisiger begelei tot by die eersvolgende naburige 
grondgebied. Danksy hierdie drie omstandighede kan almal dus 
wel veilig reis, veral ook omdat hy op die son geen nag hoef te 
vrees nie. 
25. Kyk, dit is dus weer 'n maatskaplike reël, wat aandui dat daar 
tussen die omheinde grondgebiede, altyd 'n behoorlike ruimte vir 
die diere oorgelaat moet word, en dat elke grondgebied rondom 
sewe ingange moet hê, wat presies so gemaak is soos die 
sogenaamde wild klimlere by julle heinings, waar net die mense 
daaroor kan loop, maar die diere absoluut nie. 
26. Hoe lyk hierdie tussenruimtes vir die diere, waar ’n mens via 
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die wild klimlere oorkom? Hulle is meestal dig bebos. Slegs waar 
die wild klimlere is, is die woude uitgedun tot by die wild klimleer 
van 'n naburige grondgebied, en dit is in werklikheid die weë 
waarlangs almal veilig kan reis. 
27. Met betrekking tot die onderhoud van hierdie paaie bestaan 
daar dan ook 'n gemeenskaplike maatskaplike reël tussen die 
bure, op grond waarvan almal die helfte van so ’n verbindingsweg 
voortdurend goed moet skoonhou. Want ook hiervan sê die 
inwoners: Net die onreine diere dwaal deur die struikgewasse van 
die bos, maar die mens moet altyd op oop paaie kan wandel. Dit 
lê nie in die mag van die diere om hul pad uit te dun nie, maar die 
mens het wel die mag om al sy paaie skoon te hou; ook moet 
elke pad reg wees, sodat dit onderskei kan word van die krom 
paaie van die wesens wat die weldaad van reguit lyne nie ken 
nie, maar in alle rigtings deur die struikgewasse van die woude 
dwaal. 
28. Dit is dus wel die belangrikste sosiale reëls met betrekking tot 
die grondgebruik. Die volgende keer sal ons wel nog aan enkeles 
aandag gee om ons daarna op die godsdiens te rig. Vir vandag is 
dit weer genoeg! 
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HOOFSTUK 41 
Die sorg vir die koringkorrel en die 

oorblywende planteteelt 
1. ’n Ander maatskaplike reël hou in dat die inwoners van hierdie 
gordel koring kweek en, wanneer dit rypgeword het, in bundels 
vergaar, die are leeg vryf en sodoende die suiwer saad bekom. 
2. Waarvoor word die graan gebruik? Die graan, waarvan die 
korrels byna so groot is soos 'n klein hoendereier by julle, word 
op die manier, wat reeds aan julle bekend is, gekook en daarna 
dadelik genuttig. As julle die koring op hierdie manier sou kook en 
daarna eet, sou julle daardeur weliswaar 'n baie voedsame 
voedsel verkry, maar dit sou nie so goed gesmaak het nie, omdat 
die koring van julle aarde nie soveel suiker bevat as die koring 
van hierdie gordel nie. Vir die inwoners van hierdie gordel is hul 
gekookte koring egter hul smaaklikste en mees geliefde voedsel. 
3. Nou sou iemand kan sê: Hoe kan dit nou as 'n maatskaplike 
reël beskou word? Maar Ek sê: Nog 'n bietjie geduld! Met één 
woord kan ’n mens vir die uiterlike sintuie nie onmiddellik 'n hele 
onderwerp beskryf nie. Luister maar wat die inwoners oor hierdie 
graan sê: Onder alle gewasse wat die groot en enigste Heer van 
hemel en aarde ons geskenk het, is daar geeneen wat ons 
aandag soseer verdien soos die koring nie, omdat daar nêrens so 
'n groot ooreenkoms is met die lewende brood uit die hemele as 
dit nie. Alle ander vrugte soos julle dit ken, groei sodanig dat ons 
hulle sondermeer direk vanaf die plant, struik of boom in die 
mond kan steek, maar die koringkorrel, hoewel hy die beste van 
al ons vrugte is, moet eers uit die aar, wat vol dorings en hake sit, 
losgemaak word, daarna gesuiwer en as ons hom wil nuttig, in 
die (deur die vuur aktief gemaakte) water geweek word. 
4. Beskou daarenteen die brood uit die hemele, wat die heilige 
Woord is wat die geeste uit die hemele aan ons verkondig; lyk dit 
nie soos hierdie koringkorrel wat uiteindelik, na moeisame 
toebereiding, ons liefling voedsel word nie? Deur allerlei 
inspannings en stekelrige beproewings kom ons eers in die besit 
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van hierdie hemelse broodwoord. As ons dit eenmaal ontvang 
het, dan moet ons onsself eers suiwer deur ons doen en late, 
want soos julle weet, word dit altyd so aan ons gegee dat die 
eintlik voedende dele vir die onsterflike gees, steeds ingeslote is 
deur moeisaam breekbare omhulsels van diepe hemelse 
wysheid. As ons ten slotte die suiwer inwendige korrel van hierdie 
omhulsel bevry het, dan moet ons nog die harde korrel in ons eie 
lewende water van die gees op die vuur van die liefde vir God 
sag kook, sodat dit vir ons onsterflike gees tot 'n ewige voedende 
spys kan word. 
5. Kyk, wanneer julle die woorde wat hier uitgespreek word, ook 
maar enigsins van naderby beskou, sal dit beslis vir julle daaruit 
duidelik word waarom die kweek van hierdie graan op hierdie 
gordel as 'n maatskaplike reël beskou moet word. Ons het dus 
weer 'n baie belangrike reël leer ken. 
6. Een ander reël bepaal weer die orde waarin alle grond met 
bome, struike en ander gewasse geklassifiseer moet wees. Ook 
hierdie staan almal in langwerpige kringe rondom die woonhuis. 
Die vêrste verwyder van 'n woonhuis staan die groter vrugte-
bome, tot by die heining van denne wat reeds aan julle bekend is 
en wat ten slotte die laaste afsluiting vorm. 
7. Ook hierdie orde het weer haar goeie rede, want dit stem 
volgens die wysheid van hierdie inwoners ooreen met My 
ordening, waarvolgens ook die grof materiële, as sinnebeeld van 
ontoeganklike en verhewe wysheid, die vêrste van my sentrale 
liefdesvuur afstaan. Alles wat teerder, kleiner en swakker is, 
bevind hulself egter steeds nader aan die ewige hoofwoning van 
My liefde. Daarom is daar 'n oue spreekwoord wat sê, selfs op 
julle aarde: 'Die liefde van God is op die kleine gerig! "En Ek het 
self eens op aarde gesê: 'Laat die kinders na My kom; Verhinder 
hulle dit nie, want aan hulle behoort die hemelryk! " 
8. Hieruit kan julle maklik aflei waarom die orde van die 
vrugteteelt op hierdie land ook 'n maatskaplike reël is. En julle sal 
dit des te makliker verstaan wanneer julle alles in julle herinnering 
terughaal wat daar al vóór die aankondigings oor hierdie 
maatskaplike reëls gesê is, naamlik dat hierdie sosiale reëls op 
sigself die werklike seremoniële deel van die godsdiens van die 
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inwoners van hierdie gordel is. 
9. Daar is weliswaar nog enkele reëls, maar as julle die reeds 
meegedeelde reëls goed beskou, dan kan julle daaruit baie goed 
verstaan dat alle ander reëls op dieselfde grondbeginsel berus as 
die reeds bekend gemaakte, wat dan ook op sigself die 
belangrikste is. 
10. Daarom sal ons dan ook die verhandeling oor die 
maatskaplike reëls van die inwoners van hierdie gordel afsluit en 
ons aandag op hul godsdiens rig. 
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HOOFSTUK 42 
Die godsdiens van die inwoners van die 

vierde gordelpaar 
1. Wat die godsdiens aanbetref, dit is feitlik nêrens so maklik 
soos hier nie. 
2. Dit bestaan slegs uit die lewende geloof in 'n God wat die mees 
volmaakte mens is, en dat hierdie mees volmaakte mens die 
hemel, hul wêreld en alle dinge en wesens vanuit Sy vrye wil 
geskape het, die mens na Sy ewebeeld gemaak het en hom op 
die wêreld as heer daaroor geplaas het, sodat hy beide die 
uiterlike sowel as sy eie wêreld, wat die natuurlike van elke mens 
is tydens sy liggaamlike lewe, sou beheers. Dit word as 
grondbeginsel van hul godsdiens geleer en maak in 'n sekere sin 
die eerste gedeelte van hul godsdiens uit. 
3. In die tweede deel van hul godsdiensleer word egter getoon 
dat die mens die mees geëiende houer is om die goddelike wil op 
te neem, en verder word daar aangetoon hoe die mens slegs 
deur die opneming van hierdie wil 'n waarlik magtige heer oor alle 
ander skepsele van die wêreld en ook oor die wêreld self kan 
word. 
4. Verder word in hierdie gedeelte nog getoon hoe die mens die 
goddelike wil volkome sy eie kan maak, naamlik deur die wil op te 
volg. Want hulle sê daar: Wie volkome volgens God se wil leef, 
moet Hom tog eers volkome in homself opgeneem het. Niemand 
kan egter die goddelike wil in homself opneem, solank as wat hy 
sy eie skynbare wil nie laat vaar nie. Maar hoe laat die mens sy 
wil vaar? Dit doen hy wanneer hy dit gebruik vir die doel waarvoor 
die Skepper dit aan hom gegee het. 
5. Wat is nou hierdie doel? Dit lui as volg: Die mens moet met sy 
eie wil die wil van God wil vervul en daardie wil vir daardie doel 
wil leer ken. Aan diegene wat volledige erns daarmee het, sal 
God ook weldra in die korrekte mate Sy wil bekendmaak. As 
iemand egter die goddelike wil herken het en dan, vir sovêr hy dit 
herken het, met sy eie wil volgens God se wil handel, verenig hy 
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die eie wil met die Goddelike, waardeur dan eers 'n werklike 
hernude verbinding tussen God en die mens bewerkstellig word, 
en dit is die werklike godsdiens. 
6. Hoe meer die mens dus op die gebied van die godsdiens 
daarna streef om die goddelike wil te verstaan en daarvolgens te 
handel, des te meer verbind hy homself ook met die krag van die 
Goddelike wil. Het iemand die goddelike wil dermate sy eie 
gemaak sodat hy absoluut geen eie wil meer het nie (selfs nie 
eers om die goddelike wil daarmee te vervul nie), maar elke wil in 
hom al suiwer goddelik geword het, dan het die mens nie net met 
God verbind nie, maar het hy homself met Hom verenig. 
7. Die doel van die godsdiens is naamlik dat die mens hom met 
God moet verenig, dit wil sê, dat hy geen ander wil as 
beweegrede vir sy handeling sal hê nie, as net die Goddelike wil 
alleen nie. 
8. Wie nou enkel en alleen die goddelike wil as beweegrede vir al 
sy handelinge het, handel maklik en buitengewoon effektief. Want 
die almag van die goddelike wil openbaar homself oral en in elke 
mens, wanneer hierdie wil as die suiwer beweegrede van die een 
of ander handeling na vore tree. 
9. Kyk, uit hierdie kort beskouing bestaan die tweede gedeelte 
van die godsdiens van die inwoners van hierdie gordel. 
10. Nou kom daar nog 'n derde deel by. In hierdie gedeelte word 
slegs die innerlike lewe beskryf, eweneens op die kortste en 
maklikste wyse. Dit sal julle dadelik sien in die leer wat Ek, net 
soos die vorige, letterlik vir julle sal aanhaal. 
11. Aldus lui die leer van die derde deel: God is die mees oer 
ewige Lewe Self. Daarom heers daar in God Self as sodanig ewig 
en onverbiddelik die grootste vyandskap teenoor die dood, want 
die lewe kan nooit op vriendelike voet staan met die dood nie. 
Hoe sou God, as die oer ewige, mees eie, fundamentele Lewe 
van alle lewe, ooit 'n verbondenheid en vriendskap kan hê met 
die dood, wat die aller uiterste teenstelling van alle lewe is ?! 
12. Hierdie vyandskap, wat in die ewige orde van God gewortel 
is, is die 'toorn van God'. As God egter, as die basis van alle 
lewe, die wêreld en die dinge uit Homself geskape het, dan het 
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Hy dit beslis nie vanuit Sy toorn nie, maar vanuit Sy eindelose 
vriendskap geskape. Hierdie vriendskap is as liefde die eintlike, 
fundamentele wese van God, waaruit ons en alle dinge 
voortgekom het. 
13. As ons as selfstandige lewende, denkende en willende 
wesens tog duidelik en onmiskenbaar voortgekom uit die lewe 
van God, waarin geen dood denkbaar is nie, dan is ons tog 
sekerlik nie geskape vir die dood nie, maar uitsluitlik vir die lewe. 
Dat dit so is, kan ons immers duidelik aflei uit die feit dat ons as 
lewende wesens bestaan. 
14. Want die dood, die onding sonder bestaan, enkel as begrip vir 
die teenstelling van die lewe, kan immers onmoontlik iets voort-
bring nie. Sou hy dit kon doen, dan sou hy eers moet bestaan. 
Hoe en waar sou hy kan bestaan, as die lewende Wese van God 
Sy eie oneindigheid geheel en al vul, waarbuite geen tweede 
oneindigheid meer denkbaar is nie, aangesien die een 
oneindigheid van God ewig onbegrens is? 
15. Maar omdat ons nou lewe, in staat is om te dink en ons van 
onsself bewus is, bestaan ons tog onteenseglik vanuit die 
oerlewe van God en waar ons onsself ookal bevind, midde in sy 
oer ewige, allervolmaakste lewe. Niks kan ons daarvan skei nie 
as slegs, vir 'n kort tydjie, ons eie wil wat deur God aan ons 
gegee is. 
16. As ons dit weer met Sy wil verenig het, dan het ons daardeur 
ook weer teruggekeer in die oerfundamentele lewe in en niks kan 
ons meer daarvan skei nie, as skynbaar slegs die swak huid van 
die liggaam. Wanneer dit, volgens God se wil, van ons afgeneem 
word, is ons weer volkome één lewe met God, wat homself dan in 
die hoogste mate van helderheid ewig in alle volmaaktheid sal 
kan herken en beskou. 
17. Maar hoe bespeur ons die oer goddelike lewe in ons? Die oer 
goddelike lewe voel en beleef ons deur die liefde. Wie dus die 
liefde het, het ook al die lewe in homself. Wie egter die liefde nie 
het nie, sal nog verdere beproewinge moet deurstaan, en wel vir 
solank totdat die liefde in hom ontwaak het. 
18. Die liefde vir ons broeders en susters is die begin van die 
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innerlike lewe. Wie vanuit hierdie liefde in die liefde vir God 
oorgegaan het, het ook in beginsel in die oorvloed van die 
Goddelike lewe self oorgegaan. 
19. Wie sy broers en susters liefhet, leef al in hul harte en hulle in 
syne want wie God egter liefhet, leef in God en God in hom! 
20. Niemand kan egter vanuit sy eieliefde vir God liefhê nie, 
omdat God die volheid van die lewe is. Maar as iemand deur sy 
liefde sy broers en susters lewendig in hom opgeneem het, dan 
het hy daardeur sy eie lewensfeer verruim, sodat hy dan eers 
hierin die oorvloed van die goddelike lewe kan opneem. 
21. Want die eie lewe is met die eieliefde nie by magte om die 
oorvloed van die goddelike lewe te dra nie. As die liefde in die 
menslike hart haarself verenig het met die lewe van broers en 
susters, kan sy daardeur geleidelik aan so versterk word, dat sy 
dan in staat sal wees om die volheid van die goddelike lewe in 
haarself op te neem. 
22. Hoewel elke mens op sigself weliswaar 'n lewende wese is, 
sou die lewe van die individuele mens tog ten opsigte van die 
volheid van die goddelike lewe, na 'n ware dood lyk, en niemand 
sou dit kan verdra wanneer dit in die armsalige afgeslotenheid 
van sy lewe oor hom sou kom nie. Sprei daarom die arms van 
julle harte wyd uit en omvat alle broers en susters daadwerklik 
met die innigste liefde; dan sal julle daardeur julle harte omvorm 
tot 'n ruim woonplek, waar die oorvloed van die goddelike lewe 
sal kan binnetrek om daar vir ewig haar intrek te neem. Want God 
is groot, en oneindig is die oorvloed van sy lewe. 
23. Ons weet immers dat daar in één punt geen groot krag kan 
heers nie. Maar as die punte hulleself verenig, sal hulle ook 'n 
krag besit wat ooreenstem met die omvang van hul vereniging. Is 
ons groot wêreld nie saamgestel uit loutere punte nie? As ons 
nou één punt daarvan neem en die krag daarvan beproef, hoe 
gering blyk dit dan te wees, vergeleke met die van ons, want ons 
kan dit tussen ons vingers vernietig. Is ons ook daartoe in staat 
met ons groot wêreld? O, by verre nie! Want die krag van die 
wêreld is 'n volheid wat ooreenstem met die eindelose veelheid 
van punte waaruit sy bestaan. En hierdie krag is eweneens niks 
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anders as die voortdurende magtige werkende lewe van God in 
ons wêreld nie. 
24. Die alleen van eieliefde vervulde mens lyk soos 'n punt, wat 
alreeds deur óns krag vernietig kan word. Wat sal daar dan met 
hom gebeur in die hande van die Goddelike lewenskrag? 
Wanneer ons ons hart uitbrei deur liefde vir ons broeders en 
susters, dan vergroot ons, deur die lewende, afsonderlike punte 
in onsself saam te trek, ons eie innerlike wêreld (en dit doen die 
liefde vir ons broeders en susters alles) en vorm sodoende 'n 
kragtige orgaan om steeds groter kragte op te neem. As die 
orgaan ooreenkomstig God se wil volmaak gevorm is, net soos 
die uiterlike wêreld wat ons dra, dan eers sal hy in staat wees om 
die volheid van die hoër kragte in homself op te neem, wat 
uitgaan van die oer ewige, eindelose rykdom van die goddelike 
lewenskrag. 
25. Wees daarom lief vir julle broers en susters, sodat julle God 
kan liefhê, want sonder die broeder- en susterliefde kan niemand 
God liefhê nie. 
26. Kyk, dit is die hele derde grondbeginsel van die lewe, wat 
gebaseer is op die ware godsdiens. 
27. Hierdie grondbeginsel vorm ook die basis vir die huwelik. 
Daarom is daar ook in die huwelik nêrens so ’n innige band as 
hier nie. 
28. Dat dit sonder enige uitsondering die geval is op die beide 
gordels wat met die planeet Jupiter ooreenstem, kan julle wel 
aflei uit die feit dat Ek by die beskrywing van die noordelike 
gordel die suidelike heeltemal nêrens spesifiek genoem het nie. 
En daarmee is ons ook klaar met hierdie vierde gordel en sal ons 
onsself dadelik na die vyfde begewe. 
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HOOFSTUK 43 
Die vyfde gordelpaar, ooreenstemmend met 

Saturnus. Die land en die mense 
1. Oor die vyfde gordel hoef Ek julle maar net mee te deel dat 
beide die noordelike sowel as die suidelike kant ooreenstem met 
die planeet Saturnus* wat julle al goed ken; want daarmee het 
julle al 'n aansienlike deel daarvan leer ken, en daarom sal ons 
met die beskrywing van hierdie gordel veel gouer klaar wees as 
met die die voriges. 
*sien 	die 	boek 	 'Saturnus' 	

2. Die gordel as sodanig is eweneens deur 'n hoë muur van berge 
van die vorige geskei, maar vanaf hierdie gebergte loop daar dan 
dadelik groot bergreekse oor die hele, byna vierduisend myl breë 
gordel. Aan die noordekant het hy ’n watergordel, wat ewenwel 
nie oral ewe breed is nie, maar op baie plekke landinwaarts 
inhamme het. Sommige inhamme strek twee- tot drieduisend myl 
landinwaarts uit. Die noordelike oewer van die water loop in 'n 
taamlike reguit lyn en word deur uiters steil bergwande begrens. 
3. So is dit ook by die ooreenstemmende suidelike gordel, maar 
dan natuurlik in omgekeerde volgorde, as gevolg waarvan die 
noordelike gedeelte bewoonbare land is, deurweef met die vele 
bergreekse, terwyl die watergordel aan die suidekant lê, wat 
eweneens groot inhamme landinwaarts het. 
4. Tog sal ons slegs die noordelike gordel beskryf en met die 
omstandighede van die noordelike gordel in 'n sekere sin 
stilswyend ook die van die suidelike saamneem. 
5. Hoe is dit dus op die noordelike gordel met die land gesteld? 
Kyk maar na Saturnus, dan sien julle ook die gesteldheid van die 
landerye van hierdie gordel. 
6. Die woonboom hoort ook hier tuis, sowel as die reënboom, die 
straalboom, die tregterboom, die spieëlboom, die muurboom en 
die allerleiboom en ook die piramideboom; hulle word oral hier 
aangetref. Hulle is net in alle opsigte nog reusagtiger, 
verhewener, mooier en vuriger hier as op die planeet Saturnus. 
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7. Net so is ook al die struike en plante wat ons op die planeet 
leer ken het, in meer glorieryke mate teenwoordig. Selfs die 
skeepsplant ontbreek nie en word hier vir dieselfde doel gebruik 
as op die planeet, want op hierdie gordel begin ook die skeep-
vaart. 
8. Wat die diere betref, is die goedaardige ook almal hier te vinde. 
Die grootste dier egter, die mud, en nog enkele ander meer 
boosaardige diere van die planeet Saturnus, sowel as die groot 
vis en die groot voël is nie hier te vinde nie, en ook nie die 
verskillende mossel diere nie. Al die ander gediertes is hier ewe 
tuis as op die planeet. Selfs die groot koei ontbreek nie, sowel as 
die skaap van die bergbewoners wat aan julle bekend is. Soos 
gesê is alles hier slegs veel meer veredel en nog baie 
sagmoediger as op die planeet. 
9. Wil julle die algehele omstandighede van hierdie gordel as’t 
ware op één slag oorsien, begeef julle dan maar net na die 
bergbewoners van die planeet. Daar kan julle alle omstandighede 
leer ken, sowel in burgerlike, huishoudelike, maatskaplike en 
godsdienstige opsig. 
10. Ook hier word tempels vir die godsdiens gebou. Die 
tydrekening is by die inwoners van hierdie gordel feitlik dieselfde 
as op die planeet; die verskil is net dat hulle die tyd bepaal aan 
die hand van die rotasie van die son om haar as, waarvan hulle 
die voltooiing herken aan die verskynsel dat daar dan by hulle by 
die hoogtepunt 'n spesifieke sterreteken te staan kom. Die rotasie 
van die son, wat ongeveer nege-en-twintig aardse dae in beslag 
neem, gee hulle dan een tydsduur, wat hulle in sewe periodes 
indeel. 
11. Die tyd van die hoogtepunt is gewoonlik 'n feestelike tyd, soos 
ook by die inwoners van Saturnus die sewende dag 'n feesdag is. 
Hierdie tydperk word op die gordel op dieselfde wyse gevier as 
op die planeet. 
12. Wat verder die woning, die klere en die voeding van die 
inwoners van hierdie gordel aanbetref, dit is presies dieselfde as 
op die planeet (dit spreek vanself dat hier steeds die berg-
bewoners van die planeet bedoel word). 
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13. Die mense self, beide die man en die vrou, lyk in alles 
volkome soos die mens van die planeet, behalwe wat die grootte 
aanbetref. In daardie opsig is die inwoners van hierdie gordel ’n 
derde kleiner as die van die planeet. 
14. Hulle is buitengewoon sagmoedig van karakter, verafsku niks 
soseer as een of ander gemoedsbeweging nie en het daarom 
selfs vir die te groot liefde 'n buitengewoon groot ontsag. 
15. Om hierdie rede gaan alles op hierdie gordel daar so rustig 
aan dat iemand van julle, ondanks die groot lewenskrag van 
hierdie gordel, sou kon dink dat die dood hier onmiskenbaar sy 
intrek geneem het. Dit is egter nie so nie. Die inwoners is onder 
mekaar heel vrolik en opgewek. Daarby is hulle ook groot 
liefhebbers van mooi klanke en geniet dikwels ure lank, volgens 
julle tydrekening, van die lieflike gesang van hul talle sangvoëls. 
Self is hulle egter ook nie sangers en musikante soos die 
inwoners van die planeet Saturnus nie. 
16. Hulle het met die geeste en ook dikwels met Myself meer 
gereelder kontak as hulle broers op die planeet. 
17. Hulle is besonder kuis en dra die agting vir hul buitengewoon 
pragtige vroue slegs in hul harte. 
18. Die voortplanting verloop hier op dieselfde manier as op die 
planeet. En die wil is nog aansienlik kragtiger as die van die 
planeet bewoners. Gevolglik kan hulle selfs enkele saadlose 
plante kweek en met hulle wil al die diere in bedwang hou. 
19. Ook kan hierdie gordelbewoners hulself soms deur middel 
van hul wilskrag vry in die lug verhef en in geval van nood ook 
kort afstande oor die water loop. Maar dit waag hulle nie om oor 
groot afstande te doen nie, aangesien hulle sê: So iets is 'n 
wonderwerk, waarvan die mens homself slegs in geval van 
uiterste nood mag bedien. Niemand moet egter 'n gewoonte 
daarvan maak nie, want die Gees van God bedien Haarself slegs 
van wonders wanneer Sy eindelose Wysheid dit noodsaaklik ag; 
vir die res moet alles binne die ewige ordening beweeg. Daarom 
durf hulle ook nooit onafgebroke gebruik te maak van hul wilskrag 
nie, maar hulle bedien hulleself slegs in uiterste noodsaaklikheid 
daarvan. 
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20. Dit is wel alle wesenlike verskille tussen die inwoners van die 
planeet en van hierdie gordel; die res is presies dieselfde. 
21. Dat die inwoners van hierdie gordel merendeels op die berge 
woon, hoef nouliks genoem te word, want die laagland word 
gewoonlik aan die vele diere oorgelaat. 
22. Oor die sogenaamde 'huiskneg' kan nog gesê word dat ’n 
mens hulle ook hier aantref, egter nie meer as ’n dier nie, maar 
as 'n aparte, ietwat ondergeskikte menseras wat, ten opsigte van 
die eintlike inwoners van hierdie gordel, ongeveer so in 
verhouding staan soos die wilde negerstamme ten opsigte van 
julle. Hier is hulle egter nie meer bestem om die werklike 
inwoners te dien nie, maar meer om, as inwoners van die 
laaglande, van die werklike inwoners die ware menslike manier 
van lewe te leer en deur hierdie leer dan self tot die graad van 
werklike mens op te klim. Daarom is hul lewenswyse dan ook 
presies dieselfde as dié van die hoofbewoners van hierdie gordel. 
Daar is slegs by die voortplanting in soverre 'n verskil dat hierdie 
ondergeskikte menseklasse voortplant deur 'n soort byslaap, wat 
egter nog lank nie so sensueel is soos by julle nie. 
23. Dit is dan ook wel alles wat hierdie gordel aanbetref. 
Daarmee is ons ook met die beskrywing van hierdie vyfde gordel, 
beide die noordelike sowel as die suidelike deel, heeltemal klaar 
en sal ons onsself die volgende keer dadelik na die sesde gordel 
begewe. 
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HOOFSTUK 44 
Die sesde gordelpaar, ooreenstemmend met 

Uranus. Beskouing van hierdie planeet 
1. Reeds by die beskrywing van die vyfde gordel is vermeld dat 
die waterring deur 'n hoë, in 'n taamlik reguit lyn deurlopende 
bergwand begrens word. Hierdie bergwand is tegelyk ook die 
begin van die sesde gordel, beide aan die noorde- sowel as aan 
die suidekant; die berge aan die suidekant is slegs minder steil as 
aan die noordekant. 
2. Hoe hoog is hierdie bergwand eintlik? Die baie steil gedeelte 
verhef homself net so tien myl bo die waterspieël. Na hierdie 
steilte rys die ringgebergte egter met ietwat minder steil hellings, 
egter nie omlaag nie, maar nog verder omhoog tot 'n hoogte van 
twintig Duitse myl bo die steil wand. Wanneer hierdie helling haar 
hoogste punt bereik het, loop die ringgebergte aan die ander kant 
die sesde gordel in, heel geleidelik afdalend, sodat die val van die 
verskillende, dikwels verskeie myl breë bergrante oor 'n afstand 
van 'n myl skaars tweehonderd vadem bedra. 
3. En so loop die gebergte heel geleidelik afwaarts tot by die 
volgende watergordel. Slegs hier en daar verhef daar weer 
aansienlike heuwels hulleself, wat dan natuurlik steiler afloop. 
4. So is die hele sesde gordel dus gevorm, wat derhalwe tot by 
die hoogste gedeelte bewoonbaar is, wat by geen enkele ander 
gordel die geval is nie. 
5. Dat ook die ooreenstemmende suidelike sesde gordel die vorm 
het, hoef nouliks vermeld te word; julle moet dit egter nie as 
presies simmetries voorstel nie, maar slegs in die algemeen. 
Want in elke gordel is verskillende soorte bergreekse, groot 
bergvlaktes, mere, riviere en strome en tewens ook vele en baie 
groot watervalle, wat in beide die gordels verskillend is en wat 
nou eers hier, dan weer daar voorkom, sonder om daarby 
simmetries ooreen te stem. 
6. Die totale breedte van hierdie land, van die hoogste tot by die 
laagste deel daarvan, beloop ruim drieduisend myl, en die 
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watergordel is iets meer as 'n duisend myl breed. So het ons nou 
die geografiese gesteldheid beskryf van die gebied waarop ons 
onsself sal begewe. 
7. Om nou egter die gesteldheid en die bestemming daarvan des 
te deegliker te leer ken, sal dit ook hier nodig wees om eers 'n blik 
op die planeet te werp wat met hierdie gordel ooreenstem. 
8. Afgaande op die voorafgenoemde volgorde, sal julle wel maklik 
kan verstaan dat hierdie gordel met geen ander as met die 
planeet Uranus ooreenstem nie. Ons sal dan ook eers hierdie 
planeet ietwat breedvoerig beskou. 
9. Die afstand en grootte van hierdie planeet kan elke almanak 
julle vertel; dit is egter die mins belangrike vir die doel, waartoe 
ons die planeet enigsins in oënskou wil neem. Maar die 
allerbelangrikste is dat ons ’n idee daarvan kry, hoe en waarom 
hy so gevorm is. 
10. Die volume van hierdie hemelliggaam oortref die van julle 
aarde wel met so ’n duisend keer. Hieruit kan al afgelei word dat 
die oppervlak daarvan aansienlik groot is. Uranus kan dan ook 
baie goed as planeet van nagenoeg die eerste orde beskou word. 
Die bewoonbare land daarvan is, net soos op Saturnus, 
merendeels rondom die ewenaar, want die poolstreke is vanweë 
die te groot koue wat daar heers, geheel en al onbewoonbaar. 
Maar die gebiede rondom die ewenaar het voortdurend 'n heel 
aangename klimaat en is heeltemal bergagtig. 
11. Geen enkele van al die planete wat julle tot nou toe leer ken 
het, het soveel vuurspuwende berge soos hy nie; veral die 
noordelike en suidelike oewers van die bewoonbare landstreke 
by die ewenaar word begrens deur 'n feitlik ononderbroke ring 
van vuurspuwende berge. Die meer na binne geleë landstreke 
daarenteen het maar selde vulkane en in plaas daarvan taamlik 
baie vlak en goed bewoonbare grond. 
12. Die plantegroei van die landstreke is buitengewoon weelderig. 
Die vernaamste kleur van die plante is rooierig blou, terwyl die 
kleur van die bloeisels gewoonlik óf van wit na liggroen, óf van wit 
na ligblou oorgaan. Heel afwisselend is die plantegroei hier egter 
nie, en nog minder ryk aan spesies, maar des te weelderiger en 
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reusagtiger groei alles wat maar op die bodem voorkom. 
13. Net soos die planteryk, bly ook die diereryk, wat rykdom aan 
soorte betref, sterk agter die rykdom van ander planete, maar die 
min diersoorte wat daar beide in die waters sowel as op land en 
in die lug voorkom, is buitengewoon kragtig en gewoonlik 
reusagtig groot. Klein diere, soos wat byvoorbeeld in die ryk van 
die insekte en wurms by julle voorkom, vind mens nêrens daar 
nie, behalwe die vlieg, wat presies so lyk soos by julle. 
14. Die mense is taamlik groot; die man meet ongeveer agt 
vadem en die vrou byna sewe. Hul karakter is egter heel 
onstuimig en heftig; daarom beter julle dit nie teen hulle opneem 
nie. Hulle is buitengewoon stoutmoedig en het 'n baie 
ondernemende gees. Hulle vermy geen enkele gevaar nie en 
vrees vir die dood is by hulle heeltemal vreemd. 
15. Daarom moet hulle ook steeds met alle moontlike middele 
stewig in toom gehou word, sodat daar uit hul dikwels oordrewe 
deug, nie so maklik 'n ernstige ondeug sou kan ontstaan nie. 
16. Ook die geeste van die gestorwenes van hierdie planeet moet 
in streng afsondering gehou word, want in 'n konflik met ander 
geeste behaal hulle gewoonlik die oorwinning. 
17. Wie by iemand niks bereik met die innigste, alles-opofferende 
liefde nie, moet maar sien om homself te red, want via die weg 
van die wysheid is hulle heeltemal ontoeganklik. Wanneer 
iemand hulle egter deur liefde gewen het, kan hy ook in elke 
opsig van geluk spreek, want hulle trou en volharding is ook net 
so groot en onversetlik, en kan deur geen enkele beproewing 
versteur word nie. 
18. Daarom is al hul voorskrifte ook uiters eenvoudig en uitsluitlik 
beperk tot die liefde. Wat die liefde hulle ingee, dit doen hulle ook, 
en wel met soveel volharding, dat niks hulle van 'n taak waaraan 
hulle eenmaal begin het, daarvan sal weerhou nie. ’n Mens sou 
hulle geheel en al moet vernietig, as ’n mens hulle onaktief sou 
wil maak. 
19. Om julle enigsins 'n idee te gee van die volharding van hierdie 
mense, sal Ek julle 'n klein voorbeeld daarvan gee. 
20. Veronderstel dat iemand met 'n bepaalde taak begin het, 
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waarby hy halfpad deur die dood verras word en dan natuurlik as 
gees en siel sy liggaam moet verlaat. Dink julle dat hy as gees 
weg te kry is van die plek waar hy halfpad deur die bemoeienis, 
sy liggaam moes verlaat? Op geen enkele manier nie, want as 
gees neem hy die werk weer op en gaan nie weg voordat die 
werk voltooi is nie! 
21. Om hierdie rede moet ook aan die geeste van hierdie planeet, 
na die dood van hul liggaam, 'n natuurlik vermoë om te handel 
gelaat, totdat 'n werk wat eenmaal begin is, voltooi kan word, 
anders sou so 'n gees, as gevolg van sy vrye wil, tot in ewigheid 
nie van hierdie plek weggekry word nie. 
22. So is dit dus gestel met die volharding van die lewende 
mense op hierdie planeet. As daar sou gesê word: Vanaf hierdie 
hoë bergtop tot by die volgende moet daar 'n brug gebou word, 
dan sou die inwoners, indien hulle hierdie projek aangeneem het, 
nie rus alvorens die twee bergpieke deur die beplande brug 
verbind is nie. 
23. Daarom is sulke gedurfde strukture ook op geen enkele ander 
planeet te vinde as juis op hierdie een nie. Wat stel julle 
piramides van Egipte en al julle sogenaamde wonders van die 
wêreld voor, vergeleke met die mees reusagtige argitektuur 
waarvan die mens hom op hierdie planeet bedien ?! Om 'n nog 
beter begrip daarvan te kry, sal Ek julle nog 'n paar klein 
voorbeelde gee. 
24. Stel jou net voor dat die inwoners van hierdie planeet hulself 
op julle aarde, en hulle hulself by name in julle land* sou bevind. 
’n Paar van hulle sou egter 'n reis gemaak het na Switserland; 
daar het hulle 'n gletser gesien wat hulle besonder goed beval 
het. Die beeld van die gletser het so ’n diep indruk op hulle 
gemaak, dat hulle dit voortdurend voor hulself sien. Wanneer die 
twee reisigers nou weer terugkeer, word hulle dadelik baie 
liefdevol deur die ander gevra wat hulle op hierdie reis as 
besonder besienswaardig opgemerk het en of hulle van plan is 
om dit ook te verwesenlik? Dan word die geliefde voorwerp 
dadelik deur beide die reisigers beskryf en naderhand op panele 
geteken. As dit dan eenmaal geteken is, dan is dit al as’t ware ’n 
beëdigde belofte dat so berg ook in 'n ander omgewing opgerig 
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moet word. Vir daardie doel word dan onmiddellik beslag gelê op 
byvoorbeeld julle Schöckel* met alle newe gebergtes, en nog 
dieselfde dag sou julle sien dat daar baie duisende hande in 
beweging gesit word en voordat daar tien jaar, volgens julle 
tydrekening, verloop het, sou julle 'n ware Jungfrau, 'n Wetterhorn 
of 'n Schreckhorn op die plek van julle beskeie Schöckel sien 
staan. 
*Stiermarke 	 in 	Oostenryk 	
*'n 	1400m 	hoë 	berg 	ten 	noorde 	van 	Graz 	

25. Kyk, dit is 'n voorbeeld van hoe ver die inwoners van hierdie 
planeet die boukuns deurdryf! Ons sal nog 'n voorbeeld bekyk. 
26. ’n Bewoner van hierdie planeet besit byvoorbeeld 'n stuk 
grond, wat natuurlik baie uitgestrek is. Dwarsdeur die stuk grond 
loop daar egter, irriterend genoeg vir hom, 'n taamlik hoë bergrug, 
ongeveer so groot soos julle Koralpe*. In daardie geval word daar 
dadelik besluit om die berg met al sy uitlopers óf vir die helfte af 
te grawe en alle klowe daarmee op te vul, of daar word, deur die 
berg in twee te deel, 'n deurgang met 'n breedte van 'n uur 
gemaak, sodat die grondbesitter heeltemal gelykvloers daardeur 
kan loop. Die materiaal wat by hierdie afgrawe vrykom, word 
gedeeltelik gebruik om die stuk grond af te grens, gedeeltelik ook 
om daarmee ander bergklowe af te seël. 
* 	 'n 	2000m 	hoë 	gebergte 	ten 	suidweste 	van 	Graz 	

27. As so ’n grondbesitter dit egter aangenaam en doelmatiger 
vind, dan lê hy oor die hele berg 'n pragtige weg aan en verfraai 
dit aan weerskante met die skitterendste piramides en ander 
versierings wat vir hom welgevallig is. Die weg mag egter nie, 
soos by julle op aarde, kronkelig wees nie, maar moet altyd 
volkome reguit loop. Probeer maar net om 'n reguit pad oor 'n 
berg aan te lê; dan sal julle spoedig merk met watter koste en 
met welke afskuwelike arbeid en moeite vir julle, die aanlê van so 
`n weg gepaard sou gaan. 
28. Slegs vir die inwoners van Uranus is dit eintlik 'n welkome 
aangeleentheid, want hoe moeiliker 'n spesifieke terrein te 
bewerk is en hoe groter die krag en die uithouvermoë moet wees 
om die werk te volbring, des te groter is die begeerte om hierdie 
werk te doen. 
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29. So is hul huise ook deurgaans nouliks vir julle te begrepe 
reusagtige monumente van boukuns. Dink julle dat 'n Uranus-
bewoner genoeë sou neem met ’n huis wat van stene gebou is, 
soos die huise op julle aarde? Dink nie eers daaraan nie, want 
daar sou julle gesegde "Hy moet weer iets besonders hê!' wel 
heel goed van toepassing wees. 
30. Om sy huis te bou, soek 'n bewoner van hierdie planeet 
naamlik 'n berg uit, wat uiteraard 'n volkome gesonde gesteente 
moet hê. Dadelik word die berg rondom tot 'n kegel afgeskuins. 
Vervolgens word daar deur honderde hande gelyktydig groot 
beitels en stewige hamers opgetel waarmee so ’n berg dan 
omvorm word tot 'n woning, en wel op geweldig grasieuse wyse, 
volgens die smaak van hierdie inwoners. 
31. So woonhuis het dan ook verskeie verdiepings, wat deur 
stewige, breë trappe met mekaar verbind word. En rondom elke 
verdieping moet daar aan die buitekant sterk galerye rondom 
loop. ’n Op hierdie manier voltooide huis lyk dan, natuurlik op 
vergrote skaal, ongeveer soos die toring van Babel, soos wat julle 
hom sou teken. Julle moet egter nie dink dat elke woonhuis daar 
so lyk nie, want daar het elkeen werklik 'iets besonders’. 
32. Die mees indrukwekkende is egter hul tempels, want 
daarvoor word op heel verskillende plekke baie besonderse 
geëiende bergreekse gebruik. In hierdie opsig is die inwoners 
naamlik van mening dat Ek aan die een of ander gebergte 'n 
besonder welgevalle sou hê, wat hulle herken aan die feit dat 'n 
dikwels wel tien myl lange bergreeks baie min gesplete is. 
33. So ’n bergreeks, egter altyd net die boonste helfte, word dan 
sondermeer tot 'n tempel van God omskep, want die tempel ter 
verheerliking van God moet altyd veel hoër staan as enige huis. 
Die dakke van sommige tempels is so hoog, dat hulle selfs by die 
ewenaar, waar dit steeds netso warm is as in die hoogsomer by 
julle, met ewige sneeu en ys bedek is. 
34. Uit hierdie weinige voorbeelde kan julle wel aflei wie se 
geesteskinders die inwoners van hierdie planeet is. Hoe 
pragliewend hulle egter ookal in hul strukture is, so eenvoudig is 
hulle wederom in hul ander sedes en gewoontes. Ook hul klere 
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en kos is hoogs eenvoudig. 
35. Hul vernaamste wet hou in dat mense mekaar wedersyds in 
alles en sonder enige bedenking sal bystaan. 
36. Die bewys van die hoogste moontlike eer aan God is die 
enigste grondslag van hul godsdiens. En hierdie leer is in hierdie 
opsig so eenvoudig as wat hulleself is. Dit lui as volg: Wat ons 
ookal doen, dit doen ons ter ere van God! In die gees eer ons 
God wanneer ons onsself as gering beskou, mekaar almal in 
liefde omvou en mekaar in alles bystaan. Ons eer God 
daadwerklik wanneer ons ons kragte gebruik om dit wat Hy ons 
aangewys het, te veredel en tot Sy eer te voltooi. Dit is dan ook 
die hele godsdiens van die inwoners van hierdie planeet. 
37. In die tempels word nie gebid soos by julle nie, want hierdie 
tempels is in werklikheid niks anders as, enersyds monumente 
van goddelike grootheid en verhewenheid, maar andersyds ook 
pragtige, algemene vergaderplekke, waar beraadslaag word oor 
die een of ander groot onderneming ter ere van God. 
38. Priesters en ander leiers van die volk is hier nie, want hierdie 
take neem die oudste huisvader van die familie, wat soms uit 
verskeie duisende persone bestaan, op homself. 
39. Aan die huwelike word hier streng die hand gehou. Die 
voortplanting van die mens gebeur eweneens deur die byslaap. 
40. Die lyke van die oorledenes word verbrand en hul as word in 
sierlike houers gesit en daarna in die tempels geplaas. 
41. Die manlike bewoners onderhou voortdurend die kontak met 
die geeste, egter nooit sigbaar nie, maar hoorbaar. Die vroue het 
herhaaldelike visioene. 
42. Die daaglikse aktiwiteite van die vroue bestaan uit die 
versorging van die kleding en die daaglikse maaltye. Die manne 
verrig ander werke en is tewens bekwame metaalbewerkers en 
boumeesters. 
43. Op hierdie planeet word ook geskryf en geteken; vandaar dat 
die mense ook 'n geskrewe woord het, waardeur die mense My 
ook ken in menslike gestalte as Skepper en Heer van hemel en 
aarde, dit wil sê, van hulle aarde. Hulle weet ook dat Ek op 'n 
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soortgelyke aarde liggaamlik as mens geleef het. Omdat hulle 
daardeur van mening is dat die planeet wel die hoogste hemel 
moet wees, vermy hulle dit te alle tye om die posisie van hierdie 
planeet te bepaal, omdat hulle andersins goddelike verering aan 
die planeet sou betoon. 
44. Dit is in die algemeen wel alles wat julle voorlopig oor hierdie 
planeet moet weet, waarby julle van hierdie kennis kan baat by 
die oorgaan na die ooreenstemmende songordel. 
45. Dat hierdie planeet origens nog vyf mane en rondom die 
ewenaar ’n digte dampkring het, wat deur julle sogenaamde 
sterrekundiges as 'n soort Saturnus-ring aangesien word, hoef 
eintlik nie hier vermeld te word nie, omdat eerstens, die mane van 
'n planeet tog nie in die sonnegebied, vir sovêr ons dit volg, 
opgeneem word nie. Die dampkring behoort egter tot die 
natuurlike sfeer van 'n planeet en het eintlik ook niks met die son 
te make in die raamwerk waarin ons die son beskou en ons 'n 
duidelike beeld van haar gesteldheid wil vorm nie. Derhalwe kan 
ons onsself dadelik na ons sesde songordel begewe. 
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HOOFSTUK 45 
Dit met Uranus toepaslike sesde 

gordelpaar. Mense, plante- en dierewêreld 
1. Hoe die grondtoestande van die grond op die sesde songordel 
is, het ons alreeds by die eerste kennismaking met hierdie gordel 
beskryf. 
2. Daar bly dus nog net oor dat ons die lewensomstandighede 
van die mense beskou en in hoeverre hulle geheel in ooreen-
stemmende ordening met die planeetbewoners lewe. Hoe lyk die 
mense op hierdie gordel dan nou? 
3. Hul gestalte is, soos wat ons tot nou toe op alle gordels gesien 
het, 'n volmaakte menslike, omdat hulle 'n ewebeeld is van My 
wese. Slegs die grootte is op elke gordel verskillend. Die mense 
van hierdie gordel is nog net so groot soos die van die planeet en 
meer as tien maal so kragtig as hul ooreenstemmende planetêre 
broeders. 
4. Daarom is hulle werk en geboue nog baie reusagtiger as wat 
ons op die planeet leer ken het. Ook het hierdie mense 'n 
buitengewone ondernemende gees en skep baie genoeë in 
allerlei reusagtige ondernemings. 
5. So sal julle daar geboue sien, waarvan julle sal sidder. Selfs 
hulle woonhuise sal vir julle begrippe so enorm wees, dat dit alles 
sal oortref wat daar vir julle tot nou toe op hierdie gebied beskryf 
is. Dit sal selfs nog moeiliker wees om van die grootsheid van hul 
tempels 'n goeie beeld te kan gee. 
6. Voordat ons egter beide die een, sowel as die ander, met 
betrekking tot die geboue van naderby leer ken, sal ons die 
gestalte van die mens nog ietwat van naderby beskou. Van hul 
grootte kan julle, deur dit te vergelyk met die van die 
planeetbewoners, sondermeer 'n maklike voorstelling maak, maar 
nie van die vorm van die mens nie. Dit sal ons van naderby 
beskou. Hoe lyk die mens daar? 
7. Die voete is nie bepaald groot nie, maar daarenteen heel 
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gespierd en stewig gebou. Die voetsool is feitlik heeltemal 
eelterig en hard. Die totale been kan in verhouding tot die hele 
voet egter eerder klein as groot genoem word. Die knie is, soos 
julle gewoonlik sê, taamlike punterig, omdat die knieskyf, vanweë 
die krag van die voet, voortreflik moet wees. Die dye is nie baie 
rond nie, maar by die geringste beweging van die voet wys die 
spiere hulself kragtig. Die sitvlak is relatief groot en baie ferm en 
elasties. 
8. Die ruggraat is na bo toe behoorlik stewig en breed, maar by 
die lendene aansienlik smaller as bo by die skouers en die arms. 
Die bors is breed en effens vlak en is ook ryklik voorsien van 
spiere, wat by die beweging van die arms geweldig opswel. 
9. Die arms en hande kan eweneens nie baie omvangryk genoem 
word nie, maar hulle het, net soos die voete, buitengewoon 
prominente spiere en sterk uitstekende elmboë. Veral die plat 
hand en die vingers verdien spesiale aandag. Die plat hand het 'n 
buitengewoon nadruklik uitspringende duimspier, wat in 'n breë, 
kort, maar uiters sterk duim eindig. Die vingers is feitlik ewe lank 
en ook ewe sterk. Net die pinkie is ietwat korter. Die drie 
middelste vingers wyk egter baie min van ’n reguit lyn af. So lyk 
die hand. 
10. Die nek is na verhouding eerder kort as lank en ook eerder 
vierkantig as rond. Op die nek rus 'n kenmerkende kop, dit wil sê, 
'n kop waarvan die afsonderlike dele sterk prominent is. Die voor-
kop is hoog, maar na die hare toe in 'n sekere sin na vore geboë 
en loop bo die slaap as die ware uit in twee bulte. Die slape steek 
eweneens uit as twee langwerpige knolle. Ook die wenkbroue 
steek erg uit. Die wangbene is eweneens redelik sterk na vore 
geboë. Die oë lê diep, is in verhouding tot die kop middelmatig 
groot en die blik is lewendig en vurig. Die neus is sterk en het 
halfpad 'n taamlik sterk uitspringende neusbrug. Die mond is in 
verhouding eerder groot as klein en het aan beide hoeke sterk 
gespierde plooie. Die ken steek ook baie uit en het geen baard 
nie. So kan ook die ore eerder groot as klein genoem word en 
hulle staan verder van die kop af as by julle. 
11. Die hare is ruig en groei nooit in lokke nie, maar lyk ongeveer 
soos die hare van 'n neger by julle. Die velkleur is ’n ligte 
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rooibruin. 
12. So lyk die man. Dit hoef hier nouliks vermeld te word dat die 
geslagsdele ook in die regte verhouding tot die ander dele van 
die sterkgeboude liggaam staan. 
13. Oor die klere kan gesê word dat die man 'n soort broek dra, 
wat baie ooreenkom met die Israelitiese broek. Hierdie broek 
word deur middel van 'n band om die lendene vasgemaak. Onder 
die knie word die broek ook met 'n band nousluitend saamgebind. 
Dit is dan ook die hele kleding van die mens, dit wil sê, van die 
man op hierdie songordel. Op die planeet egter gaan elke man 
ongeveer geklee soos die Israeliete van vroeër; die kleur is egter 
eerder lig as donker. Nou het ons die man beskryf. 
14. Maar hoe lyk die vrou? Die vrou het oor die geheel geneem 
van nature baie ronder vorme as die man. Desondanks sou hulle 
by julle op aarde beslis nie in die kategorie van vroulike 
skoonheid ingesluit word nie. Die kleur is opvallend ligter as die 
van die man. Vir die res sou ’n mens egter die liggaamlike vorm 
van die vrou nog wel die beste kan vergelyk met die liggaamsbou 
van 'n taamlike maer vrou by julle. 
15. Haar hare is ook eerder wollerig as krullerig en dit hang 
skaars tot op die skouers. 
16. Die borste is meer afhangend as eiervormig, en na vore toe 
by die tepels groter as by die hegting. 
17. Die klere van die vrou bestaan ook slegs uit een soort 
broekrok, wat soos by die Turke met baie plooie onder die knie 
diggemaak word. 
18. Op die kop dra die vrou 'n hoed, wat ongeveer soos 'n kegel 
lyk en wat met 'n band onder die ken bevestig is. 
19. Nou het ons man en vrou so goed as moontlik in beeld 
gebring. Wanneer julle nou die liggaamlike vorm van hierdie 
mense beskou, hoef julle geen al te groot gelaatkundige kennis te 
hê om te raai wie se geesteskinders hierdie mense is nie. Wat 
ons hulle op die planeet sien doen het, dit doen hulle ook hier, net 
op veel groter skaal. 
20. Oor die plantegroei kan gesê word dat dit ook net soos die 
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van die planeet lyk. En so is dit ook met die diere. Van hierdie 
laasgenoemde word egter op die songordel minder gebruik 
gemaak as op die planeet 
21. Daarenteen word daar meer sorg aan die plantegroei bestee 
as op die planeet. Ons aandag verdien veral drie soorte bome, 
want hulle lewer die belangrikste voedsel op vir die inwoners van 
hierdie gordel. Een boom lyk soos die kokospalm by julle op 
aarde. Hy groei soms, veral in die medium streke van die land, tot 
so 'n omvang uit, dat hy met sy takke byna julle hele land sou kon 
bedek. Die stam van hierdie boom is dikwels so dik en sterk, dat 
julle, wanneer dit plat afgesaag sou word, op die stomp daarvan 
tien stede die grootte van julle stad* kan bou. Die hoogte van 
hierdie boom staan origens nie in verhouding tot sy sterkte nie, 
want hy bereik op sy hoogste slegs driehonderd vadem, maar sy 
voortdurende vrugdraende takke is des te kragtiger en strek baie 
wyd uit. En julle kan wel aanneem dat so 'n boom, binne ’n 
tydperk van één aardse jaar, volgens julle tydrekening, sowat 
twintig miljoen vrugte oplewer, terwyl elke vrug so groot is dat dit 
by julle 'n houer met 'n inhoudsmate van twintig emmers sou kan 
vul. 
*Graz 	

22. Die vrug self is gehul in 'n dik vlegsel van sterk woldrade, wat 
die inwoners vanweë die sterkte, buigsaamheid en taaiheid 
gebruik om dik en dun toue van te maak. Onder hierdie vlegsel 
van woldrade sit 'n stewige dop, wat ook net soos 'n gewone neut 
by julle lyk, wat in die middel maklik in twee gedeel kan word. Die 
vrug self is ryklik gevul met 'n goedsmakende vleis, waarvan die 
smaak herinner aan die van goeie haselneute by julle. 
23. Wanneer die inwoners daarvan wil eet, pluk hulle 'n vars vrug 
van die boom, waaraan altyd ryp, onvolwasse en ook vrugte in 
wording hang, waarna hulle dit behandel soos voorheen beskryf. 
Hulle verwyder eers die vlegsel van woldrade van die harde dop, 
sny dit in die helfte, sny dan met krom messe die vleis daaruit en 
eet dit volgens behoefte. Die dop word as vaatwerk vir allerlei 
doeleindes gebruik. 
24. Hierdie boom het ook baie groot en sagte blare. Hulle word 
ingesamel, daarna in groot sakke gestop en dien dan die 
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inwoners van hierdie gordel as kussings vir hul rusbanke. 
25. Ewe merkwaardig is die tweede boom. Hy is weliswaar by 
verre nie so groot nie, maar kom dikwels voor en het 'n 
buitengewone goedsmakende vrug. Hierdie vrug lyk ietwat soos 
julle druiwe, daar sit net nie soveel bessies bymekaar aan één 
steel nie, maar die bessies wat daaraan sit, is so groot dat julle uit 
elke bessie 'n emmer vol ryp sap kan pers. Die inwoners van 
hierdie gordel drink net die sap van hierdie vrug en les daarmee 
hul dors. 
26. ’n Derde boom verdien ook, soos reeds opgemerk, baie 
aandag. Hierdie boom lyk volgens vorm byna soos julle vyeboom, 
groei ook uit tot ’n reusagtige grootte en bring 'n vrug voort, 
waarvan die vorm taamlik baie soos die vy by julle lyk. Wanneer 
die vrug volledig ryp is, het hy 'n inhoud wat lyk soos 'n mengsel 
van broodkrummels en heuning by julle. Hierdie vrug word 
besonder graag deur die inwoners van hierdie gordel genuttig en 
daarom bestee hulle ook baie aandag aan die kweek van hierdie 
boom. 
27. Daar word egter ook nog vrugte van ander bome geëet, sowel 
as dié van plante. Maar die vrugte van hierdie drie genoemde 
bome is tog die vernaamste voedsel. 
28. Van die diere word slegs die sogenaamde groot harige koei 
gehou, wat ongeveer lyk soos 'n kameel by julle; dit het egter 
geen bulte op die rug nie. Volgens grootte sou hulle wel 'n olifant 
by julle byna honderd maal oortref. Hierdie dier het egter so 'n 
rykdom aan haar, dat julle, wanneer julle haar sou kon afkeer, 
dalk met tien van julle grootste waens kon vervoer. Verder hoef 
nouliks vermeld te word, waarvoor die inwoners haar gebruik. 
29. Daarmee is ons klaar met die beskrywing van beide die 
mense sowel as van die plante en dierewêreld wat betref die 
hoofsake, en sal ons onsself dus nou op die werksaamhede van 
die mense van hierdie gordel rig. 
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HOOFSTUK 46 
Wen en toepassing van metale. Boukuns en 

woonhuise op die sesde gordelpaar 
1. Die werksaamhede van hierdie mense bestaan hoofsaaklik uit 
die vervaardiging van hul strukture en die metaalverwerking. 
2. In die berge op hierdie songordel is daar ’n soort metaal geleë, 
wat presies so lyk asof ’n mens goud met yster by julle sou 
versmelt het. Die metaal kom ten eerste veelvuldig daar voor, is 
ten tweede daarom nie moeilik om te ontgin nie en is ten derde 
baie buigsaam, maar daarby tog staalhard en sodoende geskik 
vir die vervaardiging van allerlei nuttige hak- en snywerktuie. 
3. Nou het juis hierdie gordelbewoners die besondere vaardigheid 
om hierdie metaal baie deugdelik te bewerk. Vir daardie doel het 
hulle buitengewone groot smelters, waarin die metaal tot allerlei 
gereedskap verwerk word. Daar is verskeie mense wat hulself 
uitsluitlik aan hierdie tak van industrie wy. Weliswaar verlang 
hulle niks vir hul werk nie, maar wie die een of ander stuk 
gereedskap wil hê, moet vrugte en eetware saambring wat 
dieselfde gewig moet hê as die gevraagde gereedskap. 
4. Dat hierdie gereedskap soms nie al te lig is nie, kan julle maklik 
vir julleself voorstel. Dink maar aan die groot hamerbyle, want dit 
is dikwels vyftig tot honderd sentenaar swaar. Met behulp van 
sulke gereedskap kan hierdie inwoners dan ook baie maklik die 
reusagtigste geboue optrek. 
5. ’n Mens sien slegs weinig woonhuise, dit wil sê, die woonhuise 
lê nie so naby aanmekaar as wat julle dalk sou dink nie. Hulle 
staan in hierdie land so vêr van mekaar af soos byvoorbeeld die 
stede by julle. Maar waar daar ook so woonhuis staan, het dit ook 
'n veel groter betekenis as die grootste stad op julle planeet en dit 
het, in verhouding tot sy reusagtige grootte, 'n baie groot aantal 
inwoners. So is daar dikwels woonhuise waarin vyf tot tien 
miljoen mense woon. 
6. Uit hierdie beskrywing kan julle al 'n klein voorstelling maak 
van die kolossale omvang van so 'n woonhuis. Om so 'n huis in 
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alle besonderhede te beskryf, sou julle vir minstens tien jaar 
ywerig moet skryf en dan sou julle nog geen gedetailleerde beeld 
hê nie. Sodat julle egter tog 'n effense voorstelling daarvan kan 
maak, sal Ek dit so kort as moontlik vir julle skets. 
7. So 'n huis het gewoonlik sewe, maar soms ook tien verdiep-
ings. Hoe is hierdie verdiepings ingedeel? Stel jou 'n vierkantige 
vlak voor, waarvan elke kant sewentig myl, volgens julle mates, 
lank is. Op hierdie oppervlak, dit wil sê oral slegs langs die 
buitekant, verhef die eerste verdieping homself tot 'n hoogte van 
dertig vadem. Die breedte van die kamers van hierdie eerste 
verdieping bedra altyd vyftig vadem. 
8. Die verdieping, of veel eerder hierdie groot randgebou, het 
netsoos as alle ander geen spitsdak nie, maar is heeltemal plat 
gedek en aan die kante, beide aan die buite- sowel as aan die 
binnekant, van stewige, smaakvolle balustrades voorsien. Die 
mure is plat en op 'n reëlmatige afstand van vyf vadem van groot 
vensters voorsien, oral gevorm soos die sogenaamde Gotiese 
vensters in die kerke by julle. Elke kamer het sewe tot tien sulke 
vensters. 
9. In die kamers word die dak deur sterk pilare oor die hele lengte 
van die randgebou gedra. Die vensters self is voorsien van 'n 
soort glas soos by julle, maar die glas is egter nie so hard en 
breekbaar soos by julle nie, maar meer elasties en buigsaam, 
omdat dit gemaak word van die sap van 'n wortel wat in groot 
volumes daar verbou word; ongeveer op die manier soos wat 
daar van dierlike afval gom by julle gemaak word. Die glas het 
altyd 'n groen kleur, dit wil sê van nature, maar soms meng die 
inwoners egter ook ander kleure deur die sap, waardeur daar dan 
ook verskillende gekleurde glassoorte ontstaan, waaruit die 
vensterglas gesny word. 
10. Die inrigting van die kamers is weliswaar heel eenvoudig, 
maar allermins smaakloos. So is daar op die mure en aan die 
plafon altyd allerlei verskillende, maar eenvoudige versierings 
aangebring. Die vloer van so ’n kamer is gewoonlik bedek met 
vierkante, veelkleurige, plat klipteëls, wat almal fyn geslyp en 
gepoleer is. Die inwoners skenk spesiale aandag aan die glans 
van die voorwerpe in 'n kamer. 
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11. Rondom die pilare in die middel van so 'n kamer is daar 
gewoonlik groot rusbanke geplaas, en ook staan daar banke in 'n 
reguit lyn langs die mure, wat ryklik bedek word met sagte 
blareloof, waaroor sierlike dekens geplaas word. 
12. As julle wil weet hoeveel kamers daar in één fasade van die 
gebou lê, hoef julle maar net die bekende afmeting van 'n kamer 
te neem en te deel in die muurlengte van 70 myl; so kan julle die 
aantal kamers baie goed vasstel*. Elke kamer het boonop nog sy 
eie ingang, beide aan die buite- en binnekant. En alle kamers van 
die hele vloer is ook onderling deur middel van deure met mekaar 
verbind, en wel sodanig, dat ’n mens deur die kamers deur al vier 
die fasades van 'n verdieping kan deurloop. Verder lei daar vanuit 
elke kamer, langs die skeidingsmuur tussen die kamers, 'n 
sierlike en maklik begaanbare trap na die oop, van balustrade 
voorsiene plat dak. Elke kamer word deur één familie bewoon. 
*ongeveer 	5,500 	

13. So het ons nou dus 'n gebou met één verdieping. Stel jou nou 
weer 'n vrye ruimte voor, of liewer 'n straat met 'n breedte van 
vyftig vadem. Hier begin 'n gebou met twee verdiepings. Dit het 
inderdaad twee verdiepings, dit wil sê dat die eerste gelyk loop 
met die buitenste groot randgebou en dat die tweede verdieping, 
wat op die eerste rus en dieselfde hoogte het as die eerste, dus 
net so hoog bo die randgebou uitsteek. Die indeling en inrigting 
van die kamers van beide die eerste en die tweede verdieping is 
presies dieselfde as in die eerste randgebou. Ook hier is die dak 
plat, geskik om vry rond te wandel en is ook voorsien van 
stewige, sierlike balustrade. 
14. Stel jou nou 'n straat voor, wat in ’n reguit lyn nie veel minder 
as sewentig myl lank is nie, dan begin die reusagtige afmeting 
van so woonhuis al ietwat duidelik te word. 
15. Laat ons nou dwars deur hierdie tweede gebou heen gaan! 
En kyk, die gebou self het, netsoos die eerste, 'n breedte van 
vyftig vadem. Dan is daar weer 'n vyftig vadem breë straat. 
16. Hier sien ons die derde gebou, wat uit drie verdiepings 
bestaan, waarvan elke verdieping netso hoog is soos die 
buitenste randgebou, wat soos reeds gesê, dertig vadem bo die 
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grondvlak is. By hierdie gebou het ons dus al 'n hoogte van 
negentig vadem bereik. Hier vind ons weer niks nuuts nie, 
behalwe dat ’n mens vanuit die derde verdieping, natuurlik heel 
maklik oor die tweede heen kan kyk. 
17. Nou gaan ons weer deur hierdie gebou en kom weer op 'n 
vyftig vadem breë straat. Daar sien ons 'n gebou met vier 
verdiepings, wat in alle opsigte volkome soos die vorige geboue 
lyk, behalwe dat dit in die laer verdiepings natuurlik proporsioneel 
sterker mure het as die vorige geboue. Ook hier is die dak plat en 
van stewige, sierlike balustrades voorsien, en natuurlik kan mens 
vanaf die dak met gemak oor die ander drie uitkyk. 
18. As ons nou weer deur hierdie gebou gaan, sien ons 
andermaal 'n vyftig vadem breë straat en 'n vyf verdieping hoë 
gebou, wat natuurlik ietwat korter fasades het as die buitenste; 
maar die verkorting van hierdie fasade, ten opsigte van die 
buitenste randgebou, bedra egter nog geen Duitse myl nie. Julle 
sou dus nog verskeie dagreise nodig hê om net langs die fasade 
van hierdie vyfde, vyf verdieping hoë gebou te reis. Dat ook 
hierdie vyfde gebou, met die uitsondering van die veel sterker 
mure, gelyk is aan die ander, hoef nouliks meer vermeld te word. 
19. Gaan ons weer deur hierdie vyfde gebou, dan lê daar vir ons 
weer 'n nuwe, vyftig vadem breë straat, en ons sien die fasade 
van die sesde gebou wat ses verdiepings tel. Die gebou 
onderskei homself, ten opsigte van die ander, nie net deur die 
groter sterkte van die onderste mure nie, maar nou ook deur die 
kleur, want vanaf hierdie sesde gebou kry die vloere verskillende 
kleure, en wel in die volgorde van die kleure van die reënboog, 
wat natuurlik 'n verrassende mooi voorkoms gee. Die plat dak is 
hier omring deur 'n balustrade van piramides, waarop groot goue 
balle aangebring is. Dit is die verskil tussen hierdie sesde gebou 
en die ander, ons reeds bekende. Die inwendige van die kamers 
is egter presies so ingedeel en ingerig soos die kamers van die 
ander geboue. 
20. En so gaan ons ook deur hierdie sesde ses-verdieping gebou. 
Hier tref ons skielik 'n duisend vadem breë straat aan. Hierdie 
straat is gewoonlik netso glad geslyp en gepoleer soos 'n spieël 
by julle. En ten slotte verhef daar met die geweldigste pilare-prag 
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die gebou met sewe verdiepings. Hierdie gebou verskil nie net 
van die vorige deur die verskillende kleure van die vloere nie, 
maar boonop word elke verdieping beide aan die buite- sowel as 
aan die binnekant, deur pilare gedra. Die werklike mure van 
hierdie sewende gebou pas binne-in die magtige pilare galery. 
Dat die pilare van die laer verdiepings altyd sterker is as die van 
die hoër spreek vanself, omdat hulle die las van die hoër geleë 
vloere steeds meer moet dra. Elke ry pilare het 'n ander kleur, 
ook in die volgorde van die reënboogkleure. Die dak is ook plat 
en bo elke pilaar styg daar 'n obelisk uit, wat weer bo met 'n groot 
goue bal versier is. Die obeliske is onderling deur middel van 'n 
sierlike balustrade met mekaar verbind en bied op hierdie wyse 'n 
buitengewone pragtige aanblik. Dit sewende gebou is, as gevolg 
van die plasing van beide pilare galerye, wat elk so twintig vadem 
breed is, ook na verhouding breër as die ander geboue, sodat die 
totale breedte daarvan so honderd vadem bedra. 
21. Menige woonhuis is hiermee afgerond, en die nog altyd 
buitengewone ruim binnehof is dan 'n gemeenskaplike, pragtige 
siertuin, voorsien van duisende soorte kunstige bouwerkies, 
asook van vele lane met vrugtebome. Ook ontbreek dit nie aan 
allerlei fonteine nie, want die inwoners van hierdie gordel is groot 
meesters in die vervaardiging daarvan, omdat ook die aanleg van 
die verskillende waterleidings tot die vak van die ingenieurswese 
behoort. 
22. Sommige woonhuise het egter na hierdie sewende gebou nog 
drie, dus nog 'n agt-, nege- en tien-verdieping gebou, wat elk dan 
weer deur 'n vyftig vadem breë straat vanmekaar geskei is. 
Hierdie geboue is, omdat hulle soos die gebou met die sewe 
verdiepings lyk, elkeen slegs honderd vadem breed. Daardeur 
word die groot binnehof natuurlik heelwat kleiner, maar is tog nog 
altyd so groot dat julle nog steeds verskeie dae nodig sou hê om 
heeltemal daaromheen te wandel. 
23. Wel, dit is dus 'n woonhuis van hierdie inwoners van die 
genoemde gordel. Julle fantasie is egter ontoereikend om julleself 
ook maar by benadering te kan voorstel wat 'n pragtige aanblik so 
’n woonhuis bied. 
24. Tog moet julle nie dink dat hierdie woonhuise die toppunt van 
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hul boukuns is nie. Eers wanneer julle hul grandiose strate-, brûe- 
en tempelbou leer ken, sal julle in opperste verbasing die 
ingenieurswese van die inwoners van hierdie gordel kan 
bewonder. Die mees grandiose bly egter tog hul strate en brûe, 
want van iets dergeliks het julle nog nooit gedroom nie. En julle 
kan van vooraf fantaseer soveel as wat julle maar wil, tog kan 
julle daarvan verseker wees dat die beskrywing van 'n dergelike 
straat- of brugbou al julle stoutste fantasieë by verre sal oortref. 
25. Sodat julle tog 'n duidelike begrip hieromtrent kan vorm, sal 
die beskrywing daarvan ietwat uitgebreider moet wees; daarom 
sal ons dit vir die volgende keer bewaar en ons vir vandag slegs 
met die vooraankondiging tevrede stel. 
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HOOFSTUK 47 
Die groot ringpad op die sesde gordelpaar 

1. By die beskrywing van die planeet Uranus het julle alreeds 
gehoor dat onder sy bewoners die beginsel geld, naamlik dat alle 
strate reguit moet wees. Hoewel die aanlê van reguit paaie op die 
taamlike groot planeet self al teen vele duisende probleme stuit, 
is al hierdie probleme tog slegs gering in vergelyking met dié wat 
op hierdie gordel die grond, oftewel die bodem van die groot 
sonnewêreld veroorsaak. 
2. Op die planeet is die hoogste berge in die uiterste geval vyf tot 
ses keer so hoog, of soms nog iets meer, as die hoogste berge 
op julle aarde. Wat stel dit egter voor, vergeleke met die hoogte 
van die berge op die son, wat nie in vadems nie, maar in myl 
gemeet word ?! Stel vir jouself nou net die aanlê van 'n hoofpad 
voor, wat slegs oor die gemiddelde hoogte van die groot lande 
van hierdie gordel loop. Dink daarby aan die vele buitengewone 
diep dale, vervolgens aan die baie groot riviere, watervalle, mere 
en hier en daar selfs die inhamme van die see met hul 
sogenaamde seearms; dan sal dit wel vir julle duidelik begin te 
word wat daarvoor nodig is om 'n volkome reguit pad aan te lê. 
3. Bedink egter ook, dat so `n pad as 'n ring rondom hierdie hele 
sesde gordel loop, beide rondom die noordelike sowel as die 
suidelike, met as enigste verskil dat die versierings van die 
balustrades van die hoofpad op die suidelike gordel meer 
afgerond is en op die noordelike meer hoekig en puntig is. Bedink 
boonop nog dat die pad 'n lengte van byna twee maal 
honderdduisend Duitse myl het. 
4. As julle steeds dieper daaroor sal nadink, sal die grootsheid 
van so `n pad steeds meer tot julle deurdring. As julle ook nog 
kan onthou dat hierdie pad oral eweredig tweeduisend vadem 
breed is, dan sal julle julleself steeds meer begin te verbaas. 
Bedink net oor hoeveel duisende dale, wat vanaf die brug 
gemeet, dikwels vyf tot tien myl diep is, hierdie pad voer. Kyk, 
ondanks al hierdie, vir julle nouliks begryplike probleme, loop 
daar tog hoog bo hierdie huiweringwekkende afgronde 'n stewige 
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en grasieus aangelegde pad! 
5. Nou het julle al 'n eerste rowwe skets van hierdie pad, maar 
nou sal julle sê: Nadenke oor die aanlê van so `n pad behoort 
weliswaar nie tot die onmoontlikhede nie, maar oor die bou 
daarvan kan ons net sê dat so 'n werk wel vir God moontlik is, 
maar of sulke werk egter ook deur geskape wesens met behulp 
van die gegewe materie en die krag van hulle hande tot stand 
gebring kan word, dit kan ons nie vir onsself indink nie. Ons 
beskou dit as volkome onmoontlik, solank dit ons nie heel 
oortuigend voor oë staan oor watter hoër kragte hierdie mense 
beskik en hoe hulle daarvan gebruikmaak om sulke werke tot 
stand te bring nie. 
6. Maar Ek sê: Wees maar geduldig! Kyk na menige diere op julle 
aarde en vergelyk hul strukture maar net met dié van julle; julle 
sal dan tog sekerlik met huiwering vasstel dat julle die grootste 
werke wat uit julle hande voortkom, vergeleke met die van die 
dier, as armsalige slakkehuise moet beskou. Sodat julle dit ietwat 
duideliker kan insien, sal Ek julle nou eers na 'n dikwels meer as 
een vadem hoë miershoop bring. Vergelyk die werk net met die 
grootte van die bouers daarvan! Is dit in verhouding tot die bouers 
nie aanmerklik omvangryker as wanneer julle, op grond van julle 
grootte en krag, 'n Chimborazo- of 'n Himalaya-gebergte sou 
aangelê het nie? Julle wat dit oordrewe mag vind, wees dan so 
goed om die verhouding van een en ander te bereken, dan sal 
julle dit volkome bevestig sien. 
7. Neem byvoorbeeld 'n mier, wat met sy kop skaars 'n paar 
millimeter van die grond verwyder is. Neem dan 'n hoogte van 
anderhalf vadem, die hoogte wat 'n groot miershoop dikwels het. 
Probeer dan hoe dikwels anderhalf millimeter in die totale hoogte 
van nege voet ingaan. Neem dan soveel keer julle lengte, dan sal 
julle baie maklik ontdek hoe hoog en omvangryk julle geboue 
moet wees, as dit proporsioneel met die grootte van so 'n 
miershoop moet ooreenkom. Daarby wil Ek die duisende gange 
en ondergrondse kamers van so 'n miershoop nog gladnie eers 
noem nie, wat vergeleke met die bouers reusagtig groot is, want 
die grootte van die miershoop is voldoende om die verhouding 
tussen die boukrag van hierdie klein diertjies, ten opsigte van die 
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van julle, duidelik te maak. 
8. So kan julle ook die bouwerk van 'n by bekyk. Sien hoe 
vrymoedig hierdie diertjie deur middel van nouliks 'n halwe 
sentimeter dikte, bruinagtige was sy hele bousel van selle aan 'n 
wand ophang, wat beslis meer wil sê as wanneer julle in dieselfde 
verhouding die grootste paleis met reuse-kettings aan 'n hoog in 
die lug geboude boog sou ophang. 
9. Verder kan julle nog die web van 'n spinnekop bekyk. Kyk net 
hoe ver hierdie dier dikwels sy drade span en in die middel van 
hierdie drade sy woning in die vrye lug bou. Wil dit 
verhoudingsgewys nie net soveel sê as wanneer julle tussen die 
hoogste bergpieke, met behulp van 'n sterk kabels en toue, 
hangende brûe oor diep dale en klowe sou gemaak het nie?! 
10. Ek sou nog veel meer grootse voorbeelde kan aanhaal wat 
die boukrag van klein diere laat sien, maar laat hierdie voorlopig 
voldoende vir julle wees. As julle dit goed beskou, kan julle sien 
hoe onbeduidend julle boukrag is ten opsigte van die van hierdie 
diertjies. Wanneer hierdie diertjies julle egter al in hierdie opsig 
beskaam, waarom sou daar dan nie iewers mense kan bestaan, 
by wie julle, wat boukrag aanbetref, in die vêrste vêrte nie in hul 
skaduwee sou kan staan nie? 
11. En die mense van ons sesde songordel het juis hierdie 
geaardheid. Hul vernaamste krag kom tot uitdrukking in die bou, 
aangesien hulle in geestelike opsig ooreenstem met die organe in 
die liggaam van die mens, wat die werklike vegetatiewe bou van 
die liggaam bewerkstellig. 
12. Noudat ons dit weet, kan ons onsself ook meer op spesifieke 
wyse met die aanlê van so reuse pad besighou. Waar hierdie pad 
oor uitgestrekte bergvlaktes loop, is die aanlê daarvan natuurlik 
ook maklik en dit verg maar weinig kraginspanning. As die pad 
egter oor diep klowe en uitgestrekte dale loop, neem ook, namate 
die dale en klowe dieper word, die probleme en kragsinspanning 
toe, want daar kan 'n pad alleen met behulp van hoë brûe 
aangelê word. Hoe word hierdie brûe egter gebou? 
13. Hierdie brûe word in vlakke gebou. Die een boogkonstruksie 
verhef homself bo die ander, en natuurlik so hoog bo die grond 
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van 'n dal of 'n kloof, totdat die hele bouwerk die hoogte van die 
pad bereik het wat aangelê moet word. Wanneer dit gedoen is, 
word die ruimtes tussen die boë opgevul en daaromheen word 
stewige, massiewe, passende gekapte klippe platgelê; dan word 
die pad aan beide kante van 'n verskeie vadem breë en 'n na 
verhouding hoë klip-balustrade voorsien. Die vlak van één 
boogkonstruksie is dikwels vyftig tot honderd vadem hoog; en 
julle sal op plekke kom waar in 'n baie diep dal byna tweeduisend 
boë bo-op mekaar staan. 
14. Nou is dit weer die vraag, veral wanneer 'n dal soms meer as 
honderd myl, volgens julle mates, breed is, hoe lank dit die 
boumeesters dan wel neem om so ’n reuse boogkonstruksie te 
voltooi. Ek sê vir julle: Nouliks so lank as wat julle nodig het om 'n 
woonhuis van gemiddelde grootte te bou. Want by so 'n 
geleentheid is daar dikwels miljoene hande beskikbaar wat net 
met die bou besig is, en netsoveel hande wat die boumateriaal 
voorberei en netsoveel wat dit aandra. 
15. Ook hier word gewoonlik net die onderste boë van groot, 
gekapte klipwerk gebou, wat met 'n spesiale, taai klipgom met 
mekaar verbind word. Die hoër vlakke word daarna egter gebou 
van gebakte stene, wat van 'n taai leemsoort gemaak word (wat 
in die reusagtige berge van hierdie gordel buitengewoon baie 
voorkom) en dan alleen in die strale van die sonlig net vir solank 
uitgedroog word, totdat hulle bruin lyk en 'n helder klank gee 
wanneer ’n mens daar teenaan slaan. As hulle die bepaalde 
spesifikasie bereik het, is hulle ook volkome geskik vir die 
bouwerk. 
16. Nou het ons dus ook gesien hoe so `n pad oor dale en klowe 
uitgelê word. maar nou het ons nog riviere, mere en selfs 
seearms voor ons. Hoe word die pad daaroorheen uitgelê? 
17. Nog 'n bietjie geduld, dan sal ons dadelik sien hoe 
ondernemend, handig en volhardend hierdie boumeesters begin 
met die aanlê van ’n pad. Hulle maak van stewige hout 'n soort 
skip wat twintig vadem breed en duisend vadem lank is. Dat hulle 
dit maklik kan doen, omdat hulle oral ryk woude het met bome 
wat die piramideboom op Saturnus dikwels oortref. 
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18. Wanneer so ’n skip, of eerder so ’n enorme groot vlot klaar is, 
dan word daarop met die bou begin. Deur die gewig van die 
materiaal sak die vlot natuurlik dieper in die water in. Sodra die 
boonste rand van die vlot nou ongeveer gelyk te staan kom met 
die wateroppervlak, word daarop dadelik weer 'n nuwe, altyd 
verskeie vadem hoë rand van afgekapte en glad afgewerkte 
bome gelê, wat deur middel van sterk klampe stewig aan die 
eerste vasgemaak word. Daarna word die pyler as’t ware op die 
vlot weer hoër opgetrek. As die gewig van die materiaal die vlot 
weer so diep in die water indruk, dat die bokant die 
wateroppervlak nader, word daar weer 'n nuwe rand daarop 
geplaas en so word daar weer verder gebou. En dit gaan vir so 
lank aan totdat daar deur die bouers vasgestel word dat die vlot 
ten minste aan één kant op vaste bodem steun. As dit die bodem 
van die watervlak is, dan is daar geen verdere probleme meer nie 
en kan die pyler duisende vadem hoog opgebou word. 
19. Wanneer die bodem van die water egter ongelyk is, vergroot 
dit die boukundige probleme natuurlik buitengewoon, en in 
daardie geval is daar niks anders te doen as dat spesiaal 
opgeleide duikers die water moet ingaan om self die bodem gelyk 
te maak of, wanneer dit uit klowe en afgronde bestaan, met 
afgesonke materiaal op te vul. 
20. Soms is die klowe egter so diep, dat hulle nie gevul kan word 
nie en tog moet die pyler stewig te staan kom. Wat word daar dan 
gedoen? Daar word dan 'n swaar massiewe, metaalrooster 
gemaak, wat hulle in die water laat afsink, waarna dit op die 
kranse wat uit die afgrond omhoog steek, so handig onder die 
vlotpyler geplaas word, dat die pyler op hierdie reusagtige rooster 
steun en uiters stewig bly staan. 
21. Nou sou julle wil vra: Verdrink die arbeiders dan nie, wanneer 
hulle so lank onder water moet werk nie? Nee, dit sal nie gou 
daar voorkom nie, want daar is tussen die sonlug van hierdie 
gordel en die waters by julle nie soveel verskil nie. Die lug is daar 
baie meer intensief, waardeur die water dan ook baie subtieler is. 
So kan 'n geoefende mens ook baie goed onderwater asemhaal, 
waarby hy, in plaas van lug, water in sy kragtige longe kry. Tog 
moet hy van jongs af daaraan gewoond wees. As dit nie die geval 
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is nie, dan sal die mens onder water sekerlik ook deur verstikking 
omkom. Daarom word daar ook altyd verskeie mense aan die 
water gewoond gemaak, soos sommige skeepsmatrose by julle, 
wat ook dikwels 'n halfuur tot byna 'n vol uur in 'n goeie toestand 
in 'n duikerklok onder water kan lewe. 
22. Na gelang van die breedte van die rivier of die meer, word 
daar op 'n onderlinge afstand van twintig vadem terselfdertyd aan 
duisende pylers gewerk. As die pylers dan stewig op die bodem 
staan, word hulle eers bo die water oor en weer deur swaar en 
buitengewoon sterk metaalstange verbind. Daarna word daar bo 
hierdie pylers nuwe boogvormige pylers aangebring. En so groei 
daar die een boog op die ander totdat die vlak van die pad 
uiteindelik bereik is, waarna dan op dieselfde manier te werk 
gegaan word as bokant die dale. 
23. Wat doen hierdie padbouers dan nou op plekke waar hulle 
taamlik breë seearms aantref en wanneer hulle vanuit hul 
peilbote, ten spyte van die aanhoudende verlenging van hul 
peilstokke, nêrens op vaste grond druk nie? Dit kom naamlik 
dikwels voor dat so 'n inham nie net enkele honderde of duisende 
vadem diep is nie, maar soms vyftig tot honderd myl diep is. 
24. In daardie geval neem hulle hul toevlug tot skeep-brûe. Maar 
die skepe wat daarvoor gebruik word, is net so kolossaal soos die 
pad self. Daar word egter oor hierdie skepe geen klipbrug gelê 
nie, maar daar word 'n uit massiewe boomstompe ’n saamge-
stelde brug gebou, wat dan op die skepe ook die vlak van die pad 
moet bereik. 
25. So skip word altyd van die kolossaalste boomstompe gemaak 
en lyk eintlik meer soos 'n enorme mandjie as 'n skip. So ’n 
drywende skipmandjie het dan gewoonlik 'n lengte van een 
Duitse myl en 'n breedte van ten minste vyfhonderd vadem. Die 
wande van hierdie skipmandjie is gewoonlik drie honderd vadem 
hoog, en die lae daarvan is onderling deur baie massiewe 
ysterstawe en hake as’t ware vir ewig aanmekaar vasgeklink. Die 
bodem van so 'n skip, wat gewoonlik gebou is van die allerdikste 
bome, in drie lae opmekaar, is boonop nog beslaan met tipes dik 
metaalplate. Die hout versteen in die water. Bo die water word dit 
geïmpregneer met 'n spesiale materiaal, waardeur dit dan ook vir 
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ewig onverwoesbaar is. Ook staan by so skipbrug die skepe 
stewig teenmekaar en is boonop met buitengewone sterk 
metaalklampe so stewig aanmekaar bevestig, dat hierdie groot 
drywende mandjies ten slotte één ononderbroke lyn oor die hele 
baai vorm. 
26. Kyk julle nou in die gees van bo af oor so skipbrug heen, dan 
moet julle tog openlik beken dat selfs julle allerstoutste fantasieë, 
vergeleke by hierdie aanblik, slegs soos klein miniatuur beelde 
lyk. 
27. Daar word egter in hierdie tyd nie meer sulke paaie aangelê 
nie, want hierdie pad was al daar voordat julle aarde deur mense 
bewoon was; dit bestaan naamlik al ongeveer sestig duisend jaar. 
Desondanks word daar nog in hierdie tyd kleinere sypaaie met 
hierdie hoofpad verbind en die hoofpad self word herstel waar 
nodig, waartoe dit dikwels nodig is om sekere gedeeltes opnuut 
aan te lê. 
28. Wel, daarmee is ook die reusagtigste bouwerk van die 
inwoners van hierdie gordel beskryf. Omdat dit nie nodig is om 
meer daaroor te sê nie, sal ons die volgende keer oorgaan tot die 
besigtig van 'n tempel. 
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HOOFSTUK 48 
’n Tempel-kompleks op die sesde 

gordelpaar. Die voorhowe van die tempel 
 
1. Die tempel waarin die inwoners van hierdie gordel God vereer, 
het nie so ’n uitgestrekte en reuse boustyl soos die hoofweg wat 
reeds aan ons bekend is nie. Desondanks is hy tog, wat die 
kunstige boustyl aanbetref, die uitsonderlikste meesterstuk van 
die hele boukuns van die inwoners van hierdie gordel. Veral twee 
dinge spring by die konstruksie van hierdie tempel in die oog en 
dit is sy omvang en hoogte. 
2. Die omvang van so 'n tempel is so enorm groot, dat julle 
Hongarye byvoorbeeld skaars groot genoeg sou wees om die 
hele bouwerk op sy grondgebied te kan plaas. Oor sy hoogte kan 
gesê word dat julle hoogste berge skaars as versierings op die 
verskillende hoeke en kurwes van die tempel sou kon dien. 
3. Is die tempel één gebou? O nee, so ’n tempel bestaan, net 
soos 'n woonhuis op hierdie songordel, as’t ware uit verskeie 
geboue en lyk eerder soos 'n reuse-stad as 'n afsonderlike 
gebou. 
4. Die voorhof van so ’n tempel bestaan uit 'n meer as honderd 
vadem hoë ringmuur, wat egter nie in 'n reghoekige vierkant 
gebou is nie, maar altyd gerig is volgens die grondtoestande van 
die land waarop so tempel gebou is. 
5. Op 'n afstand van ongeveer duisend vadem agter hierdie muur 
is torings op 'n gereelde afstande gebou, op die manier waarop 
julle die sogenaamde toring van Babel vir julleself voorstel. 
Hierdie torings is almal van gelyke hoogte en daarvan steek twee
-derdes bo die ringmuur uit. 
6. As die grond binne die ringmuur nie volkome gelyk is nie, word 
dit op plekke waar die laer is, opgevul en gelykgemaak, want op 
die gelykte waarop die tempel staan, mag geen verhoging of 
versakking voorkom nie; hier geld naamlik letterlik: Die berge 
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moet verlaag en die dale gevul word om gelyk te kom. 
7. Waartoe dien hierdie torings dan? Hulle dien in ’n sekere sin 
dieselfde doel as wat die groot piramides van Egipte voorheen by 
julle gedien het. Dit is naamlik grafmonumente van die inwoners 
van hierdie gordel, wat tot die gebied van die een of ander tempel 
behoort. So ’n toring is egter nie die grafmonument van één 
enkele mens nie, maar is gebou as begraafplaas vir vele 
duisende en nogeens duisende mense. Onderaan beloop die 
omvang daarvan dikwels vier Duitse myl, en sy hoogte bo die 
grond is iets meer as driehonderd vadem. So ’n toring lyk eintlik 
meer soos 'n gemesselde berg as 'n ware toring. By sommige 
tempels staan daar binne die muur etlike honderde sulke torings. 
8. Verder na binne, ongeveer 'n Duitse myl by die torings verby, 
verhef daar 'n groot ronde gebou homself tot 'n hoogte van 
duisend vadem. Die ronde gebou het geen verdiepings nie, maar 
bestaan uit louter boë, waar daaroorheen 'n meer as tweeduisend 
vadem breë pad loop. Hierdie pad is beide aan die binne-, sowel 
as aan die buitekant, omring deur pragtige, pragtige versierde 
balustrades. Oral waar 'n boogpyler op die grond staan, is daar 
bo-op die pad nog 'n groot triomfboog opgerig, wat nog 'n hoogte 
van vyfhonderd vadem bo die pad het. Via elke pyler kan ’n mens 
deur middel van 'n in die middel geplaaste wenteltrap op die pad 
kom. Vanaf die pad lei dan weer 'n tweede wenteltrap via die 
symuur van 'n triomfboog na die hoë gallery van die triomfboog 
self, wat aan die bokant gelyk is en ook daar weer omring is deur 
stewige, metaal balustrades. 
9. Die straat oor die boë word die 'straat van die goddelike eer' 
genoem. Oor hierdie straat hou die mense van hierdie gordel 'n 
soort optog en tydens hierdie wandeling loof hulle die grote mag 
en eer van God. 
10. Met hierdie gebou, wat nog altyd 'n omtrek van twee-, drie- en 
soms vierhonderd myl het, is ons klaar. Nou gaan ons weer 'n 
Duitse myl verder. Daar sien julle weer 'n ring van hemelhoë 
torings, wat in werklikheid egter meer die voorkoms van 
reusagtige obeliske as van torings het. 
11. Op die grond sien julle die almal ewe hoë, keëlvormige 
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voetstukke van hierdie reuse obeliske, en elkeen van hierdie 
voetstukke het al 'n hoogte van tweeduisend vadem. Bo hierdie 
voetstukke verhef die reuse obeliske hulle dan eers, wat ewenwel 
nie vierkantig, maar koniese rond is en vanaf die voetstukke 'n 
hoogte van vierduisend vadem het. Hierdie ronde obeliske loop 
egter nie glad omhoog soos 'n kegel nie, maar trapsgewys, en 
wel so, dat ’n mens vanaf die sokkels wat met ’n sterk balustrade 
omring is langs die buitekant tot aan die bokant van die obelisk 
kan kom. Om te verseker dat sulke obeliske ook vanaf die grond 
beklim kan word, loop daar deur elke voetstuk aan één kant 'n 
wenteltrap tot by die voet van die obelisk wat op hierdie voetstuk 
rus. 
12. Waartoe dien hierdie obeliske dan? Hulle dien om die mense 
die krag van die Goddelike wysheid te laat beskou. Want die 
bouers van hierdie gordel is natuurlik ook goeie wiskundiges, wat 
weet dat daar in 'n kegel die grootste geheime van die meetkunde 
verborge lê en daarin soek hulle ook die grondslag van die 
wysheid. Daarom stel hulle ook hierdie monument op ter ere van 
die krag van die Goddelike wysheid. Nou het ons dus ook hierdie 
gedeelte van die tempel gesien. 
13. Laat ons nou weer 'n ruim myl landinwaarts gaan. Hier sien 
ons geen gebou nie, maar 'n ruim één Duitse myl breë grag, wat 
heeltemal tot bo met water gevul is. Oor hierdie water loop geen 
brug nie, maar 'n mens kan slegs met sierlike roeibote, wat in 
groot getalle langs die oewers teenwoordig is, daaroor kom. Die 
grag mag egter nooit te diep wees nie, want die water moet oral 
so hoog staan dat dit 'n man hoogstens tot aan die ken reik. 
14. Laat ons nou hierdie water oorsteek en een Duitse myl verder 
gaan! Kyk, hier doem daar met 'n huiweringwekkende hoogte 
reeds die eerste voorhof van die eintlike tempel voor ons op. 'n 
Agtduisend vadem hoë muur, heeltemal glad en sonder vensters 
na buite, staar ons aan. Bo hierdie muur sien ons heel in die vêrte 
nog reëlmatige, wit spitse as naalde; op sigself is dit egter ook 
ronde sierpilare van die boonste rand van hierdie muur, wat 
elkeen nog tweeduisend vadem hoog is en 'n omtrek van duisend 
vadem het. 
15. Kyk, hier is 'n ruim booggalery, wat dwarsdeur die reusagtige 
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gebou loop. Maar so vinnig as julle dink sal ons nie daardeur kom 
nie, want die pad deur hierdie galery is so drie uur gaans lank. 
Die galery vorm dus eintlik 'n geweldige tonnel en laat 
terselfdertyd die totale breedte van hierdie reusagtige gebou sien. 
Kyk hoe dit daar van binne lyk en tel al die galerye en die 
nagenoeg ontelbare tonnelagtige, na die inwendige van die 
gebou leidende booggalerye, en kyk ook net hoe lewendig dit 
daar op hierdie galerye gaan, waarvan daar wel honderde bo-op 
mekaar staan. 
16. Waarvoor dien hierdie reuse-gebou eintlik? Dit is nou die 
skoolgebou, met die verskillende klasse daarin, waarin die jong 
mense in alle moontlike dinge onderrig word. 
17. Kyk na die grondvloer van hierdie reuse gebou, hoe daar op 
die agtergrond van die groot tonnelagtige gange vure opvlam, en 
luister net hoe dit daar knal en kletter. Wel, dit is die skool van die 
smede, waarin mense leer om allerlei dinge van metaal te maak. 
En so sal julle op elke gallery iets anders ontdek. 
18. Nou weet ons dus ook waarvoor hierdie gebou dien. Daarom 
kan ons dus ook hierdie gebou verlaat en ons tempelreis verder 
voortsit. 
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HOOFSTUK 49 
Die Kunsmuseum van die tempel 

1. Voor ons lê 'n drie myl breë vlakte, waarop rye pragtige 
vrugtebome staan. Gaan ons deur hierdie geurige lane, dan kom 
ons alweer by 'n ewe breë grag. 
2. Wat sien ons aan die anderkant van die water? Ons steek dit 
weer met roeibote oor en lê nog 'n weg oor 'n gladde vlakte van 
ongeveer een Duitse myl af. 
3. Kyk, hier verhef 'n nog kolossaler gebou as die vorige homself. 
Hy is weliswaar nie so breed nie, maar ten minste net so hoog. 
Aan die buitekant het hy ook geen vensters nie, maar daarenteen 
des te meer aan die binnekant. 
4. Die hele gebou is hier in slegs sewe verdiepings ingedeel, wat 
beide aan die binne- en aan die buitekant deur die kleure van die 
reënboog onderskei word. Aan die buitekant sien ’n mens die 
kleure van die reuse-muur slegs as ononderbroke deurlopende 
strepe, wat parallel bo-op mekaar lê. Van binne lyk die enorme, 
kolossale galerye egter só gekleurd, dat elkeen daarvan 'n ander 
kleur van die reënboog het. 
5. Elke gallery op sigself is so hoog, dat julle met gemak Europa 
se hoogste berg onder haar booggalery kan plaas. Vanaf die 
galerye loop simmetriese booggalerye dan die gebou in. 
6. Waarvoor dien hierdie hele gebou dan? Dit dien vir hoër 
geestelike beskouings. Op sigself is dit 'n kunsmuseum, waar 
allerlei kunswerke op elke gebied uitgestal word, beide om te kyk, 
sowel as vir studiedoeleindes. 
7. Daar sou iemand kan vra: Waarom is die vertrekke vir hierdie 
doel so buitensporig hoog? Wag maar, dan sal julle dadelik sien 
dat dit nie so ondoelmatig is as wat dit op die eerste oogopslag 
lyk nie, want die kunsbeoefening van die inwoners van hierdie 
gordel, veral op die gebied van die meganiese tegniek 
(ingenieurswese) wat noodsaaklik is vir bouwerke, is 
buitengewoon groots en dikwels ook heel ingewikkeld, soos 
byvoorbeeld hul uitsonderlike hefmasjiene en ook hul 
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werpmasjiene wat van 'n buitengewone grootte en kompleksiteit 
is. Bring maar net hul reuse strukture voor die gees. Stel jou nou 
net voor tot welke, vir julle nouliks te verstane, hoogte hulle klippe 
met 'n gewig van verskeie duisende sentenaar omhoog moet 
bring. Wanneer julle enigsins hieroor nadink, sal dit tog sekerlik 
nie al te onbegryplik wees vir julle dat daar vir die bereiking van 
sulke doelwitte ook ooreenstemmende hulpbronne moet wees 
nie. 
8. As Ek nou sê dat hierdie buitengewone hoë vertrek gevul is 
met sulke kunstige, tegniese toerusting, dan sal julle hierdie 
gebou absoluut nie te hoog vind nie, maar julle sal boonop nog 
moet bedink dat in hierdie vertrek slegs modelle, maar nie die 
werklike, mees verskillende soorte masjiene opgestel kan staan 
nie. 
9. Nou sal julle wel vra: Waarom is daar eintlik sewe galerye hier 
bo-op mekaar, en is elke gallery so huiweringwekkend hoog? Dit 
kan soos volg verklaar word. Neem byvoorbeeld 'n steier, wat 
mens tog nodig het om nie net baie vadems nie, maar regtig myle 
hoë geboue op te trek. So ’n steier bestaan uit sewe dele, en elke 
deel is anders gekonstrueer, want sou die een gelyk wees aan 
die ander, dan sou die onderste die gewig van die ander daarop 
rustende dele immers nie kon dra nie. Daarom is hier in hierdie 
sewe verdiepings bo-op mekaar 'n hele stellasie opgestel, en wel 
in die verdieping op die grondvloer die onderste deel van die 
steier. Word 'n gebou nie hoër as één verdieping nie, dan is 
hierdie steier natuurlik voldoende. Word 'n gebou egter twee maal 
so hoog opgetrek, dan kan almal vanaf die tweede gallery, in 
presies bo die eerste verdieping liggende vertrek, die opset of die 
tweede deel van die steier bekyk en terselfdertyd bestudeer en so 
word die steier vir elke volgende, hoër verdieping met alle dele 
verder opgebou. Moet 'n gebou nog hoër opgetrek word, soos by 
tempels meestal nog die geval is, dan is op die grondvloer en wel 
in die aangrensende vertrek die volgende opset te sien, en 
daarbo weer die volgende hoër opstelling. Na gelang van die 
verskeidenheid van geboue is daar ook verskillende steierwerk, 
wat almal trap vir trap in hierdie kunsmuseum te sien is. 
10. Dieselfde is die geval met die hefmasjiene, die 
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sleepmasjiene, die werpmasjiene, die bindmasjiene, die 
skuifmasjiene, die drukmasjiene en nog meer dergelike masjiene, 
wat almal vir die bou van sulke reuse-geboue nodig is. 
11. Nou weet ons watter doel hierdie reuse-gebou het. 
12. Laat ons nou vanaf hierdie gebou weer voor ons uitkyk en 
dan sien ons weer 'n ongeveer drie myl breë veld voor ons, wat in 
belangrike mate beplant is met allerlei vrugtebome, maar waar 
midde in die vrugtebome terselfdertyd ook 'n oorvloed aan klein 
argitektoniese werkstukke te siene is. Uit alles blyk dit dat die 
skool vir die boukuns ook hier gehuisves is. Daarom staan hier 
ook 'n groot aantal klein woonhuise vir beide die leerlinge en 
leraars, wat ook die vruggebruik van hierdie boord het. Die 
volgende gebou sal ons egter eers die volgende keer in oënskou 
neem. 
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HOOFSTUK 50 
Die kollege vir geestelike kennis en die 

binneste hooftempel 
1. Kyk, hier op 'n afstand van ongeveer 'n myl vanaf die 
boomlane staan 'n trapsgewys gevormde gebou, wat ongeveer uit 
sewentig vlakke bestaan, waarvan elke vlak 'n hoogte van ’n 
duisend vadem het. Elke vlak bestaan uit vier verdiepings wat 
van vensters voorsien is, ongeveer soos die gotiese vensters by 
julle op aarde; maar elke venster is minstens vyftig keer groter as 
by julle. Dan sou julle kan vra (aangesien die gebou beide 
uitwendig en inwendig trapsgewys gebou is en elk van hierdie 
vlakke is beide aan die buite- sowel as die binnekant van goeie 
balustrades voorsien), waarvoor die gebou eintlik dien dat, 
alhoewel dit 'n taamlik inwendige deel van die tempel is, tog 'n 
omvang van ruim sewentig myl het? 
2. Hierdie gebou dien enersyds vir die ontwikkeling van die hoër 
geestelike kennis, maar is terselfdertyd ook die woning van die 
dienaars van die eintlike inwendige, grootse tempel heiligdom. 
3. Hierdie dienaars word ingedeel in sewentig klasse, en elke klas 
het sy eie strewes in die tempel. Die klasse wat op die eerste vier 
vloere van die eerste vlak woon, is die laagste en algemeenste. 
Elke klas wat op 'n hoër trappie woon, staan dan ook ’n ampsfeer 
hoër en verrig steeds minder dikwels handelinge in die tempel. 
Die klasse wat op die heel boonste, dus die sewentigste vlak 
woon, kom maar uiters selde van hul hoogte na benede vir die 
diens in die tempel. Hierdie vlakke word dan ook slegs deur die 
hoogste en wysste priesters van so ’n tempel bewoon. 
4. Nou sal julle vra: Wie bring dan voedsel vir hierdie mense na 
hierdie huiweringwekkende hoogte? Kyk, daarvoor is goed 
gesorg, want elke, eweneens duisend vadem breë trapvlak, is 
ook 'n volmaakte tuin, voorsien van goeie, vrugbare grond en 
beplant met allerlei middelgrootte vrugtebome en ander 
smaaklike plante en wortels. Ook word die nodige diere daar 
aangehou, want hulle vind in hierdie tuine voldoende voer. 
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5. Nou is daar nog 'n vraag: Waar kom die water vandaan? Via 
reuse, kunsmatige waterleidings. Die pype word naamlik van die 
meer as honderd myl hoë wal van die ringgebergte na ’n 
tempelgebou getrek, waardeur die water dan dikwels oor 'n 
afstand van so 'n duisend myl gelei word. Op hierdie manier word 
die reusagtige, trapsgewys opgetrekte gebou deur allerlei 
waterleidings oral ryklik van water voorsien. Ja, op hierdie vlakke 
is dikwels sulke groot waterbakke uitgelê, dat die inwoners met 
grasieuse bootjies wyd en syd daarop kan rondvaar en op die 
plato van die sewentigste trap is daar tussen die vrugtebome en 
tuine selfs 'n groot aantal fonteine aangebring, waartussen die 
water via taamlik hoë obeliske omhoog spuit en daarna as 'n 
oorvloedige reën in 'n aansienlike groot waterbak terugval. 
6. Nou sal julle egter weer sê: Die wonings moet tog wel klam 
wees as die hele gebou so volop van water voorsien is! Wees nie 
besorg daaroor nie! Hierdie gebou is naamlik uit louter massiewe 
kubiese stene opgetrek, wat so stewig aaneen gesit is dat dit 
werklik as 'n buitengewone stewige skeppingswerk beskou kan 
word. Deur sulke honderd vadem dik mure dring geen druppel 
water nie en die messelwerk wat deur die water tog nog ietwat 
klam geword het, word deur die sterk hitte van die son steeds 
onmiddellik weer droog, sodat daar in die vertrek nie die minste 
spoor van vog te vinde is nie. 
7. ’n Mens kan beide van die binnekant via talle trappe, asook 
buiteom, maar dan oor plat gelegde, baie gerieflike, breë trappe 
tot op die plato van hierdie gebou kom. Julle sou weliswaar op 
hierdie trap nie goed vooruitkom nie, aangesien elke trap twee 
vadem hoog is, maar vir die sestien tot twintig vadem groot 
inwoners van hierdie gordel behoort sodanige trappe tot die 
maklikste, omdat hulle ook trappe het waarvan elke trap vier tot 
vyf vadem hoog is. 
8. Naas elke trap, wat buiteom na die hoogste punt lei en wat aan 
beide kante stewige balustrades het, loop ook na die inwendige 
van die gebou 'n sogenaamde glybaan. Dit dien egter nie 
daarvoor dat mense daaroor na benede gly nie, maar het meer 
die funksie wat die sogenaamde afvoerpype by julle het. Hierdie 
baan is naamlik 'n halfoop buis, waarin vanaf elke vlak alles wat 
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onbruikbaar is, asook al die afval, afgegooi kan word sodat dit 
afwaarts gly. Indien daar iets bly vassteek, dan word dit 
deurgespoel met 'n straal water of dit kan oor die leuning van die 
trappe verder gevee word. 
9. Omdat ons gesien het dat hierdie gebou beide links sowel as 
regs trapsgewys opgebou is, is dit vanselfsprekend dat dit 'n 
gelykvormige driehoek sou vorm as ons dit in die helfte sou sny. 
Daaruit volg egter dat die grondvloer netso breed moet wees as 
wat die hoogte vanaf die grond tot by die hoogste trap is. Daarom 
is sy deursnee dan ook sewentigduisend vadem. Die toegang- en 
deurgangspoorte is dus so ’n duisend vadem hoë en honderd 
vadem breë tonnels, wat binne-in die gebou selfs kunsmatig 
verlig word. Dit is egter op hierdie gordel, sowel as op ander 
gordels, nie so kosbaar as wat julle dink nie, want daar is op die 
son 'n buitengewone groot hoeveelheid wit klippe wat so ’n sterk 
eie lig het, dat julle die lig van so `n klip netso min sou kon verdra 
as die lig van die son self in die middel van die dag. Uit hierdie 
klip word groot balle met 'n deursnit van ongeveer twee vadem 
uitgebeitel, wat dan in die breë tonnels en ook in die inwendig 
geleë vertrekke van hierdie gebou op bepaalde afstande op 
vierkante voetstukke geplaas word. Daarmee word die tonnels en 
die inwendige kamers selfs nog sterker verlig as julle planeet op 
'n helder middag. Hierdie lig is op die son natuurlik aansienlik 
swakker as die natuurlike lig buite, maar desondanks nog altyd 
sterk genoeg om alles baie goed te kan onderskei en sien. 
10. Van sulke ingange of eintlik deurgange is daar wel duisend in 
hierdie hele reusagtige gebou. As julle in staat is om julle fantasie 
ietwat te laat werk, sal die grootsheid en die wonderbaarlikheid 
van hierdie gebou julle nie ontgaan nie. Gaan op die voete van 
julle fantasie ook na bo na die vloere op die sewentigste vlak van 
hierdie gebou en laat julle blik vanaf hierdie hoë terras oor die 
verre gebiede gaan en ook oor al die geboue wat ons tot nou toe 
al leer ken het en dan sal julle oortuig raak van die uitsonderlike 
prag en grootsheid van so ’n gebou. 
11. Wend jou dan net na hierdie hoë terras, wat al meer as 
sewentien myl bo die grondbodem lê, en kyk na die inwendige 
ruimte van hierdie gebou, dan sal julle die werklike tempel nie 
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meer so ver hiervandaan sien nie. 
12. Kyk, hierdie tempel lyk soos geen enkele ander gebou nie, 
maar eerder soos 'n berg van so twintig myl hoog, waarvan die 
omtrek skaars meer bedra. En so lyk hierdie werklike tempel 
meer soos 'n (beslis nie simmetries, maar as’t ware willekeurig 
geboude of neergeplaaste) reusagtige gotiese toring, waar hy 
homself spits na spits en kanteel na kanteel verhef. 
13. Hierdie tempel het oral duisende hoë gewels en oral sien julle 
trappe, beide aan die binne- en die buitekant. Die hoogste spits 
van hierdie tempel verloor homself steeds verder vir die oog van 
die toeskouer in die ligte dampkring van die son; julle gewaar 
egter nog hier en daar enkele spitse wat as helder sterre hul 
skitterende lig na benede stuur. 
14. Soos wat julle in julle verbeelding kan sien, is die hele gebou 
oral van die reeds bekende wit, glansende klippe opgerig en dit is 
daardeur beide van binne en van buite orals ewe lig. As julle so ’n 
tempel ook maar tot op honderd myl sou nader, sou die 
geweldige strale daarvan julle dadelik blind maak, want buite 
straal hierdie klip nog duisend maal sterker as die vrye lig van die 
son, vanaf julle aarde gesien. Vir die oë van die inwoners van 
hierdie gordel het hierdie gesteente egter ongeveer dieselfde 
ligsterkte as 'n sneeuvlakte by julle wat deur die son beskyn word. 
15. Hoe die inwoners God in so tempel vereer, sal ons eers 
bespreek wanneer ons oor die godsdiens van hierdie inwoners 
sal praat. 
16. Nou het ons dus gesien hoe so ’n tempel by die inwoners van 
hierdie songordel lyk en hoe groot hy is, en kan dus goed 
vergelyk watter een van die drie soorte strukture die mees 
indrukwekkende en reusagtige is. 
17. Op die keper beskou moet julle sondermeer sê: Die groot pad 
bly nog altyd die bouwerk wat die meeste respek afdwing, maar 
so tempel staan, in vergelyking met die pad, deur sy wonder-
baarlike en buitengewone groot, veelsoortige boukuns, beslis 
hoër en is as’t ware die hoogtepunt van die boukuns van die 
inwoners van hierdie gordel. 
18. Dat so ’n hele tempel ook deur verskeie miljoene mense 
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bewoon word, hoef nouliks nog vermeld te word. Hoeveel van 
hierdie tempels sou daar dan op hierdie songordel wees? Nie 
bepaald veel nie. Meer as tien sal julle nouliks daar vind. Hoe 
groot is gevolglik die distrik van so tempel? Volgens ruimte is dit 
groter as Europa, Asië en Afrika op julle aarde saam. 
19. Hoeveel woonhuise staan daar dan in so 'n distrik? Ook nie 
so ’n groot aantal nie, gemiddeld tien, maar hier en daar één of 
twee meer. Vra julle egter na die aantal mense, dan sou ons tog 
gou op taamlik vele miljoene uitkom. Want julle weet al dat die 
woonhuise buitengewoon baie mense herberg, sodat in sommige 
woonhuise selfs twee- tot drie miljoen mense lewe. Tel nog die 
verskeie miljoene tempelbewoners daarby, dan blyk die distrik 
veel meer inwoners te hê as wat die aantal tempels en woon-
huise aandui. 
20. Die oorblywende grond, tot by die laagste geleë oewerge-
biede van die see, word gebruik vir die aanplanting van vrugte en 
bome. In die dale word woude gewoonlik aangeplant, waarvan 
die reusagtige bome dan vir verskillende bouwerke gebruik word. 
Hooglande en selfs die nie al te steil hellings van die heuwels, 
word geheel en al gebruik vir die aanplant van vrugdraende bome 
en ander plante. 
21. Woonhuise en tempels word altyd gebou op plekke wat nie vir 
die een nóg vir die ander soort vrugte geskik is nie; gewoonlik 
word baie klipperige stukke grond daarvoor gebruik. Langs die 
hoofpad staan daar ook wel kleiner huise, waarin slegs hoog-
stens honderd mense kan woon; daarom is hierdie huise ook 
steeds op kort afstande vanmekaar gebou. Die afstande bedra, 
na gelang van die gesteldheid van die gebied, hoogstens tien, 
twintig tot dertig myl. Die inwoners van hierdie huise hou toesig 
oor die pad en moet ook klein gebreke daarvan herstel. As daar 
iewers groter skade plaasvind, dan moet dit aan die bouers van 
die tempel gemeld word. 
22. Dit is nou ook wel alles, waaraan ons in uiterlik, natuurlike 
opsig op hierdie gordel aandag moet skenk. En daarom sal ons 
onsself die volgende keer weer tot die drie grondreëls, naamlik 
die huishoudelike, die maatskaplike en godsdienstige, wend. 
Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 51 
Huisreëls. Maatskaplike en godsdienstige 

verhoudings op die sesde gordelpaar 
1. Julle sal wel by julleself dink: Waar sulke groot huise is, moet 
die huisreëls ook wel buitengewoon uitgebreid wees, as ’n mens 
die regte orde in so 'n huis wil handhaaf. Dit is egter absoluut nie 
die geval hier nie. Ten spyte van die enorme afmetings van die 
huise, is die reëls daarvan tog vir julle onvoorstelbaar eenvoudig. 
En tesame met die huisreëls is ook die maatskaplike reëls tot één 
geheel versmelt. 
2. Die enigste wat met betrekking tot die huisreëls spesiaal in ag 
geneem moet word, is dat elke selfstandige familie sy woning 
voortdurend in 'n goeie toestand en skoon moet hou. Indien daar 
eventueel enige aansienlike skade ontstaan aan die groot 
woonhuis, wat origens gewoonlik uiters selde gebeur, dan moet 
alle familielede en inwoners van die groot huis hande vat en die 
skade weer tesame herstel. 
3. Verder hoort nog tot die huisreëls, dat die inwoners van die 
eerste verdieping, of beter gesê die eerste randgebou, die mees 
vêrafgeleë stukke grond moet gebruik, van die tweede verdieping 
die wat nader geleë is, en so aan, sodat die bewoners van die 
hoër vloere die stukke grond wat nader geleë is, kan gebruik. 
4. Verder is daar nog 'n huisreël wat voorskryf dat die huise tot en 
met die sesde verdieping geen waterleiding mag hê nie, omdat 
hierdie mense, as gevolg van die geringe hoogte van hul 
woongebou, die nodige water sondermeer maklik na hul huise 
kan bring. Vanaf die sesde vloer moet elke woonhuis egter van 
waterpype voorsien word. Eweneens mag daar ook nie op die 
hoer geleë terrasse van die eerste vyf gebouvlakke plantasies 
aangelê word nie. Op die hoë terrasse van die volgende vlakke 
kan tuine egter wel aangelê word, waarin eetbare plante en 
wortelgewasse gekweek kan word. 
5. So word die jongmense ook altyd verplig om op die hoër vloere 
van een en dieselfde huis te bewoon. Die patriarge woon altyd in 
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die binneste gebou, wat ook die hoogste en die pragtigste is. 
6. Hierdie patriarge kan dan ook die binne geleë, groot tuin 
gebruik en bewoon ook die hoogste gebou, sodat hulle vanaf die 
hoë terras alle ander kan oorsien. Dit doen hulle egter nie altyd 
self nie, maar vir hierdie taak staan daar op die hoogste terras 
steeds enkele wagte, wat beurtelings die hele woonhuis moet 
observeer en sodra daar iewers onordelikheid voorkom, hulle die 
patriarge onmiddellik daarvan op hoogte moet stel. Tot sodanige 
onordelikheid behoort verskynsels soos ongewone opstygende 
rook of ook 'n stofwolk. Vir die res het elke bewoner van die huis 
tog ook die onafwendbare verpligting om welke gebeurtenis dan 
ook onmiddellik aan die patriarge te meld. 
7. Dan bestaan daar ook 'n maatskaplike reël, op grond waarvan 
alle kinders van die manlike geslag vir onderwys na die tempel 
gebring moet word. Die meisies word egter by die huis opgevoed 
en leer daar huishoudelike take. 
8. Wanneer die jongmanne weer van die tempelskole tuiskom, 
moet hulle vir die patriarge eksamens aflê oor wat hulle in die 
tempelskole geleer het. As hulle hierdie eksamens met goeie 
gevolg afgelê het, kan hulle spoedig trou en 'n eie woning betrek, 
waarvan daar natuurlik in sulke groot woonstelblokke altyd 
voldoende beskikbaar is. Indien hulle nie geslaag het nie, moet 
hulle na die tempel terugkeer, waar hulle deur die taamlik streng 
leraars bepaald nie met ope arms ontvang word nie. Hierdie 
terugkeer val nóg by die leraars nóg by die teruggekeerde leerl-
inge in goeie aarde; nie by die leraars nie, omdat hulle gekritiseer 
voel wanneer die patriarge nie tevrede is oor hul leerlinge nie. Die 
leerlinge word daarom dan ook nie op die hartlikste manier deur 
die leraars ontvang nie en die vervolg onderrig word dan ook 
altyd beduidend strenger gegee as die eerste. Omdat sulke 
leerlinge daarna gewoonlik baie vlytiger word as diegene wat vir 
die eerste keer die tempelskool geslaag het, gebeur dit dikwels 
dat sulke vlytige agterblyers mettertyd self aspirant tempel leraars 
word en sodoende dus met nie al te beswaarde harte, soos wat 
julle dikwels sê, deur die ouerhuis beskou word. Want die 
tempelbewoners, veral die leraars, staan in besonder groot 
aansien, en dit is die rede dat so iemand dan ook liewer in 'n klein 
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huisie in die tuin van die tempel sal woon wat reeds aan ons 
bekend is, as wat hy 'n vooraanstaande patriarg in 'n woonhuis 
sou wil wees. 
9. Dit is dan ook die wesenlike van alle huislike en sosiale reëls, 
dit wil sê, al die reëls wat gewoonlik in 'n woonhuis in ag geneem 
moet word. Daar is slegs nog verstandhoudinge tussen bure, op 
grond waarvan alle inwoners van 'n woonhuis in uitsonderlike 
gevalle aanspraak kan en mag maak op die steun van twee 
naburige woonhuise, welke hom op sy versoek dan ook sonder 
teenspraak gegee moet word. As daar egter iewers 'n nuwe 
woonhuis gebou moet word, mag dit nooit gebeur sonder die 
goedkeuring van die tempelraad en die hoëpriesters nie. Dit is 
dus die algemene, maatskaplike reëls. 
10. Dat alle woonhuise natuurlik, wat die algemene sake 
aanbetref, die tempel uiters stiptelik moet gehoorsaam, sal by die 
materiële gedeelte van die godsdiens duidelik tot uiting kom. 
11. Aangesien ons met hierdie eerste twee tipes reëls klaar is, 
kan ons ons aandag gevolglik op die godsdiens van die inwoners 
van hierdie gordel rig. Om hierdie baie belangrike onderdeel egter 
so volkome moontlik en ook so kort moontlik te kan beskou, is dit 
nodig om die godsdiens te skei in twee gedeeltes, naamlik in 'n 
materiële en in 'n geestelike deel. 
12. Daarom sal ons ook dadelik die eerste vraag stel: Waaruit 
bestaan die materiële of, beter gesê, die praktiese deel van die 
godsdiens eintlik by die inwoners van hierdie gordel? Dit bestaan 
uit niks anders nie as dat almal alles wat hy ook maar doen, ter 
ere van God moet doen, daarom moet hy by al sy handelinge 
goed bedink of dit geskik is om God te eer. As iemand se 
handeling, dit wil eintlik sê, die voorneme daartoe, nie volkome 
God-waardig bevind word nie, dan het so iemand die plig om die 
patriargie van die huis van sy voorgenome handeling in kennis te 
stel, sodat hulle kan ondersoek of die handeling ter ere van God 
is al dan nie. Het die patriargie ook hul bedenkinge oor die 
voorgeneem handeling, dan moet die besluit hieroor sondermeer 
aan die hoëpriesters van die tempel oorgelaat word. As die 
voorgenome handeling goedgekeur word deur hulle as synde ter 
ere van God, dan kan die betrokke persoon sy handeling 
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sondermeer ten uitvoer bring; so nie, dan moet hy ten eerste 
onmiddellik van sy voorneme afsien en ten tweede 'n soort 
boetedoening verrig vir sy God-onwaardige voorneme. Hierdie 
boetedoening hou in dat hy in die tempel vir 'n tyd lank 'n 
ondergeskikte diens moet verrig, waarna hy hom dan weer 
huiswaarts kan begewe. 
13. Dit is dus 'n reël van die materiële gedeelte van die 
godsdiens. 'n Tweede reël hou in dat alle inwoners van 'n huis in 
die loop van sewe of ook wel tien sterrelig tye één keer ter ere 
van God na die tempel moet gaan, om daar in die verskillende 
vertrekke uit die mond van die hoëpriester die goddelike leer te 
verneem. 
14. So het ook almal die verpligting om één keer in sy hele lewe 
die hoogste spits van die tempel uit te klim om daar aan God sy 
dank te bring vir alles wat hy ontvang het en tot Hom te bid vir die 
toekoms. 
15. Net so het elke inwoner die plig om na verloop van tien 
sterrelig tye, wat elk gewoonlik iets langer as nege-en-twintig dae 
volgens julle tydrekening duur, 'n sekere deel van die beste 
vrugte van sy drie vernaamste bome aan die tempel af te gee. 
16. En verder, aangesien die hoofstraat eiendom is van die 
tempels wat gewoonlik in die omgewing van hierdie pad gebou is, 
moet elke huisbewoner altyd bereid wees om, indien nodig, met 
al sy kragte by te dra tot die instandhouding van hierdie straat. 
17. Nou sal ’n mens sekerlik kan vra: Vir watter doel is die straat 
dan eintlik uitgelê? Die hoofdoel is dat deur hierdie straat die 
verbinding en die eenheid van alle inwoners van hierdie gordel, 
en dus ook van alle tempels, ter ere van God bewerkstellig word. 
'n Tweede doel van hierdie straat is dat, veral diegene van die 
manlike geslag wat hoëpriester wil word, getuigskrifte van alle 
tempels moet hê, waarin vermeld word dat hulle ter ere van God 
hierdie hele, volgens julle groottes, tweehonderd myl lange straat, 
afgelê het en sodoende alle tempels leer ken het. Dit is dus die 
tweede doel van die straat. Die derde doel is dat juis via hierdie 
straat almal wat graag baie kennis en vaardighede wil versamel, 
die vinnigste en tewens aangenaamste reis kan maak. 
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18. Want ook hier het die mense 'n soort kar, waarmee hulle 
buitengewoon vinnig oor die gelyk straat kan ry. Die karre word 
egter nie deur diere en beslis nie deur mense voortgetrek nie, 
maar hulle word deur hul eie masjien so vinnig in beweging 
gebring, dat hulle, wanneer hulle hul hoogste spoed bereik het, 
nie meer deur `n afgeskiete kanonkoeël verbygesteek kan word 
nie. 
19. Wie moet daar nou hierdie karre versorg? In die eerste plek 
die bouleiers van die tempel en in die tweede plek die inwoners 
van die klein woonhuise wat oral langs die straat staan. Hierdie 
inwoners, waarvan ons al gehoor het dat hulle voortdurend die 
pad moet bewaak, moet dan ook voortdurend voorsien word van 
'n goeie aantal van sulke karre, wat steeds gereed moet staan om 
enige reisigers op te neem en na die volgende stasie te vervoer. 
Ook dit behoort, aangesien dit van die tempel uitgaan, tot die 
materiële gedeelte van die godsdiens. Die volgende keer gaan 
ons verder. 
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HOOFSTUK 52 
Meer oor die godsdiens van die inwoners 

van die sesde gordelpaar 
1. Verder bestaan daar 'n deur die tempel opgestelde reël, op 
grond waarvan alle sypaaie met die hoofstraat in verbinding moet 
staan. Ook moet daar vanaf elke woonhuis 'n goeie, berybare pad 
beide na die tempel en na die hoofstraat loop, en elke pad moet 
reg wees. 
2. As 'n pad bergopwaarts moet loop, mag dit geen draaie maak 
om by die hoër geleë hoofstraat aan te sluit nie, maar dit moet 
ook oor heuwels en dieptes heen aangelê wees en stadig styg, 
totdat die hoofstraat bereik is. As hiermee aansienlike probleme 
met die landskap voorkom, moet dit aan die tempel gerapporteer 
word en kort daarna sal die bure dan deur die tempel bymekaar-
geroep word om die werk by die betrokke huis te help voltooi en 
dit gebeur dan ook dadelik sonder teenspraak. Lê 'n woonhuis 
egter hoër as die hoofstraat, dan mag die pad geen haakse 
verbinding met die hoofstraat maak nie, maar moet sodanig loop 
dat dit onder 'n hoek van ten minste vyf-en-veertig grade met die 
straat aansluit. 
3. Ook mag geen enkele sypad in die teenoorgestelde rigting met 
die straat verbind nie, dus gesien vanaf die opgang van die 
sterre, maar altyd vanaf die rigting waar hulle ondergaan, sodat 
niemand homself van sy woning na die hoofstraat in die rigting 
van die ondergang nie, maar in die rigting van die opgang sal 
beweeg. 
4. Verder bestaan daar weer 'n reël, op grond waarvan niemand 
oor die hoë ringgebergte mag klim nie, omdat aan die ander kant 
in die vyfde gordel, na 'n liggloeiende helling, die eindelose diep 
steil hellings volg en waarop niemand sonder lewensgevaar 'n 
voet kan plaas nie! Die inwoners van hierdie sesde gordel kan 
wel vanaf die hoogste rand van die ringgebergte in die vyfde 
gordel inkyk, maar hulle kan niks anders daar sien as 'n eindelose 
groot see nie. Van die lande van die vyfde gordel kan hulle niks 
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ontdek nie, vanweë die te groot afstande. 
5. Daarom verkeer hulle ook in die mening dat die wêreld by 
hierdie berge ophou en dat eindelose waters daaragter begin. 
Van hul eie wêreld maak hulle die voorstelling, as dat hulle 'n 
groot ring is, wat weliswaar rondom bo die groot waters uitsteek, 
maar van binne hol is, en slegs deur die groot waters gevul word. 
Dit is dus die denkbeeld van die volk. Die vernaamste wyses van 
die tempel weet egter, omdat hulle ook in kontak is met die 
geeste, baie goed hoe dit met hulle wêreld gesteld is, maar dit 
deel hulle egter die volk nie mee nie, want hulle sê: Sou ons volk 
weet dat die wêreld wat ons bewoon, nog veel groter is as die 
gedeelte waarop ons woon, dan sou hulle 'n tonnel deur die groot 
gebergte grawe, daaroorheen reuse skepe na die see aan die 
anderkant bring en die land van ander mense betree. Dit is egter 
nie die goddelike wil nie. Die volk moet dus by sy onskuldige 
wêreldbeeld bly en altyd daarin bereid wees om te dien tot eer 
van die groot, almagtige God. 
6. Dit is dus nog 'n reël. Die volgende reël hou in dat alle huise 
langs die hoofstraat voortdurend ryklik van eetware voorsien 
moet word, om die reisende gaste daarmee te kan versorg. 
Daarom het elke woonhuis dan ook die verpligting om die huise 
wat in sy distrik langs die straat staan, daarmee te voorsien. Lê 
sommige woonhuise te vêr van die hoofstraat af, dan moet hulle 
hul aandeel na die bure bring, wat dit dan weer by die aan die 
straat liggende huisies aflewer. Dit is nou in wese alles wat op die 
uiterlike, daadwerklike deel van die godsdiens betrekking het. 
7. Waaruit bestaan die geestelike deel dan nou? Dit bestaan uit 'n 
heel eenvoudige, fundamentele leer oor God, wat almal moet ken 
en derhalwe ook in die praktiese gedeelte van sy godsdiens 
getrou moet toepas. Hoe lui hierdie grondbeginsels? Dit lui as 
volg: 
8. God is 'n Enige Wese en buite Hom bestaan daar geen ander 
wese wat Sy gelyke is nie. Hy het dus as Enigste die mag oor 
alles, is bo alles verhewe, bo alles heilig en vervul van die 
allerhoogste eer. Sy werksaamheid is die vryheid van Sy wil en 
Sy Wysheid is die inagneming van Sy eie, ewige ordening. Hy is 
die Skepper van alle dinge. Alles wat Hy maak, maak Hy vanuit 
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Sy wil; die elemente bestaan uit Sy gedagtes, en Sy wil omvorm 
hulle tot wesens. Hy het geen materie nodig om 'n wêreld te bou 
nie, want die materie bestaan uit Sy gedagtes, en Sy wil is die 
boumeester volgens die ewige ordening in Homself. Ons kan God 
in die eerste plek nie anders herken as aan Sy werke nie, wat 
aan ons Sy groot krag en Sy groot eer verkondig. Daarom kan 
ons God ook nie anders eer as deur Sy natuur na te streef nie en 
van die deur Hom gegewe materie werke tot Sy eer te bou nie, 
volgens die vryheid van ons insig. God het ons werk weliswaar 
nie nodig nie, want Hy skep in één oomblik groter werke as ons 
met al ons krag in vele duisende jare, maar tog bou ons werke, 
so groot en verhewe as wat ons maar kan, om Hom daarmee 
daadwerklik te toon dat ons in ons hele wese van Sy ewige 
oneindige eer deurdronge is. Ook al het ons iets hoe groots 
verrig, en daarvoor geen lof van God ontvang het nie, dan sal dit 
ons tog nie daarvan weerhou om steeds weer groter werke te 
verrig nie. Want hoe sou ons met al ons hoe groot ookal werke 
onsself op 'n goddelike lof kan verheug, as hulle almal bymekaar 
in Sy oë tog niks beteken nie!? Ook al kyk God nie na ons werke 
nie, Hy kyk tog na ons wil en ons volharding tot Sy eer. En so 
word ons, nie op grond van ons werke nie, maar slegs op grond 
van die standvastigheid van ons wil, deur Hom geseën. 
9. Omdat ons egter weet waarin God behae skep, streef ons ook 
daarna om altyd hierdie behae waardig te wees. Om dit egter te 
bereik, moet almal die volgende belangrike deugde voortdurend 
in homself nastreef: 
10. Ten eerste: Omdat God die Allerhoogste is, moet ons die 
allerlaagste wees. Ten tweede: Omdat God as Enigste Almagtig 
is, moet ons altyd ons onmag voor Hom beken. Ten derde: 
Omdat die hoogste eer God toekom, moet ons altyd van die 
diepste deemoed vervul wees. Ten vierde: Omdat God bo alles 
heilig is, moet ons ons knieë altyd voor Sy Naam buig. Ten vyfde: 
Omdat alle dinge slegs aan God toebehoort, mag ons dit nooit vir 
onsself toeëien nie en moet ons Hom altyd dankbaar wees vir 
elke gawe, al is dit ook maar 'n enkele druppel water, want selfs 
'n waterdruppel kan die mens nie skep nie. Ten sesde: Omdat 
alle krag en mag in God alleen is, moet almal weet dat ook sy 
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krag uit God is en dat niemand dus ook iets kan doen sonder God 
nie, maar die een aan wie God egter Sy krag verleen, is tot alles 
in staat. God sal egter van niemand 'n afgesmeekte krag weerhou 
as hy dit alleen tot Sy eer wil aanwend nie. Ten sewende: Die 
grootste eer wat ons egter aan God kan betuig is dat ons mekaar 
wedersyds sal liefhê en ag en vanuit hierdie liefde en agting en in 
alle nederigheid van ons harte, dan ook die moed sal hê om 
Homself in Sy heiligdom lief te hê. 
11. Kyk, daaruit bestaan die hele geestelike gedeelte van die 
godsdiens van die inwoners van hierdie gordel; maar beslis nie 
net in woorde nie, maar egter altyd volkome ernstig in dade. 
Daarom is dit vir alle inwoners van hierdie gordel ook die hoogste 
saligheid om die tempel te kan besoek om God daar van harte te 
eer. 
12. Daarmee is ons ook heeltemal klaar met hierdie gordel, en 
ons sal onsself die volgende keer na die sewende en laaste 
gordel van die son begewe. Wat origens op die sesde, suidelike 
gordel is, is alles presies dieselfde as op die noordelike en dit is 
al by verskeie geleenthede vermeld. 
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HOOFSTUK 53 
Die sewende gordelpaar, ooreenstemmend 

met die lang onbekend geblewe planeet 
Neptunis 

1. Aangesien ook hierdie sewende gordel, wat ons nou wil 
besoek, ooreenstem met 'n planeet wat nog vir julle onbekend is*, 
sal dit nodig wees om eers 'n kort besoek aan hierdie planeet te 
bring. Ten eerste, omdat julle sonder bekendheid met die planeet, 
geen ooreenstemmende beeld van die songordel sou hê nie en 
ten tweede omdat die gordel ook nie so deeglik beskou en 
verstaan kan word as ons nie eers sy ooreenstemmende planeet 
enigsins sou beskou en verstaan het nie. 
*in 	1842 	

2. Ons kan onsself dus gevolglik dadelik met die planeet 
besighou. Om egter 'n houvas te kry ten einde hom in die reeks 
planete te plaas, sal dit nodig wees om hom eers 'n naam te gee. 
Omdat julle hierdie planeet tot nou toe geen naam kon gee nie, is 
dit nou die vraag, welke naam hy moet kry. Julle sal sê: Dit is tog 
om te ewe, as hy maar 'n naam het, welke naam dan ookal, sal ’n 
mens onder die naam tog altyd dieselfde voorstel. 
3. In wese het julle natuurlik wel gelyk, maar as ons daarvan 
uitgaan dat die naam van 'n voorwerp nie so onbelangrik is as 
wat ’n mens wel sou dink nie, sal dit ook in hierdie geval baie 
belangrik wees dat ons hierdie planeet geen erenaam nie, maar 
'n waardige naam sal gee. Waar sal ons dit vind? Beslis nie op 
aarde nie, want daar weet mense nog niks van die planeet nie. 
Op die ooreenstemmende songordel miskien? Dit ken ons nog 
nie. Dit sal dus wel die beste wees om hierdie planeet die naam 
te gee wat hy van sy inwoners gekry het. Natuurlik sal julle nou 
sê: Dit ken ons immers ook nie. Maar Ek sê: Ook al ken julle dit 
nie, Ek ken dit wel en weet presies hoe hulle hul planeet noem. 
Nou is die vraag: Hoe heet hierdie planeet dan? Sy naam is 
Miron, wat wil sê: 'Wêreld van wonders'. 
4. Kyk, met hierdie toepaslike naam het ons al 'n eerste indruk en 
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dit sê as’t ware in één woord hoe dit met hierdie planeet gesteld 
is. Die volgende sal die naam egter nog meer reg aandoen. Nou 
kan ons op die eerste aspekte van die planeet Miron ingaan. 
5. Hoe ver staan hy van die son af? Die grootste afstand tot by 
die son bedra iets meer as duisend miljoen myl. Hoe groot is hy? 
Volgens grootte is dit 'n planeet tussen Uranus en Saturnus, dus 
anderhalf duisend maal so groot as julle aarde. Sy dampkring is 
egter groter as die van die planeet Jupiter en het 'n deursnee van 
byna honderdduisend myl. 
6. Hoe vinnig beweeg hy om die son? Omdat hierdie planeet baie 
stadig beweeg, het hy wel byna vyfhonderd jaar nodig voor hy sy 
baan eenmaal om die son voltooid het. 
7. Het hierdie planeet ook mane? Hierdie planeet het tien mane, 
wat op verskillende afstande omheen sirkel en deur hul 
verskillende posisies die nag van hierdie planeet taamlik goed 
verlig. Hulle staan taamlik ver van die planeet af, die eerste al 
meer as sestig duisend myl, die laaste iets meer as eenmiljoen 
myl. Aan die hand van die omlooptyd van hierdie laaste maan, 
wat byna dertien van julle maande in beslag neem, word ook die 
jare daar getel. Die sonjare daarenteen word daar nie getel nie, 
omdat hulle ten eerste geen merkbare verskille op die planeet 
teweegbring nie, ten tweede ook te lank sou wees, en ten derde 
as gevolg van die nie so lang lewensduur van 'n mens, ook 
moeilik getel sou kan word, omdat so 'n sonjaar al minstens vyf 
tot ses generasies mense omvat. 
8. Ook op hierdie planeet word slegs die gebiede rondom die 
ewenaar bewoon, want die poolstreke daarvan is sodanig met 
ewige sneeu en ys bedek dat dit absoluut nie bewoonbaar is nie. 
9. As julle julleself op hierdie planeet sou bevind, sou julle die son 
skaars so groot waarneem as byvoorbeeld julle daalder. Die 
inwoners van hierdie planeet sien haar desondanks netso groot 
as wat julle haar vanaf die aarde sien. Dit kom omdat hul oog 
groter van vorm is, waardeur die pupil ietwat platter lyk en 
daarom ook 'n groter stralebundel kan opneem as julle oog. Die 
tweede rede is egter geleë in die feit dat die lugstreke 
buitengewoon hoog bo die oppervlak van hierdie planeet reik, 
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waardeur in die uiterste grensgebied daarvan, nog altyd 'n 
aansienlike hoeveelheid sonstrale ingesluit word, wat volgens die 
wet van die straalbreking wat aan julle bekend is, steeds digter op 
mekaar gedring op die oppervlak van die planeet val en daar, 
veral in die omgewing van die ewenaar, nog altyd 'n heel 
aangename temperatuur verseker. 
10. Omdat hierdie planeet egter ook in natuurlike opsig al min-
stens duisendmiljoen myl nader aan 'n ander son staan as julle 
aarde, al staan die son weliswaar nog sewe biljoen en nege-
honderd duisend myl daarvan af, en ook sy dampkring van groot 
betekenis is, soos wat julle al verneem het, kom die lig en ook 
enigste warmte vanaf die ander son hom boonop ten goede, 
maar die verskil tussen die warmte van die eintlike en van hierdie 
vreemde son is desondanks so groot soos die verskil tussen die 
hartjie van die winter en midsomer by julle. 
11. Op hierdie wyse het hierdie planeet ook die voordeel van die 
strale van nog ander sonne, waardeur in die poolstreke die 
oormatige aangroei van ys op hierdie planeet verhinder word, 
want die ys kom net voor tot op 'n sekere hoogte, ongeveer soos 
wat dit op julle aarde die geval is. Bokant hierdie streek, waar die 
strale mekaar weer van alle kante begin te ontmoet, word die 
temperatuur van die lug ook weer in soverre milder, dat daar 
geen sneeu of ys meer kan vorm nie. Soos gesê, kan julle dit ook 
self op julle aarde vasstel. As daar naamlik 'n bergtop bo die 
sestien-duisend voet uitsteek, steek dit ook al bo die ysstreke uit. 
Dit is dan ook die rede waarom julle op die hoogste punt van die 
Chimborazo in Amerika, asook van die Himalajagebergte in Asië 
en nog verskeie ander bergpieke op beide hierdie kontinente, 
geen sneeu en ys meer sou sien nie. Verder is die polêre 
omstandighede van hierdie planeet dieselfde as die op julle 
aarde. 
12. Die bewoonbare land self lyk soos op 'n gordel en is beide 
aan die suide- sowel as aan die noordekant deur feitlik 
onoorklimbare berge omring, waaroor niemand so maklik na die 
seegebiede kan kom waar dit voortdurend ongeveer netso koud 
is soos in die noordelike gedeelte van Siberië by julle. Op die see 
is die sogenaamde dryfys voortdurend teenwoordig; daarom sou 
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dit ook nie baie raadsaam wees om jouself met 'n skip daarop te 
waag nie. 
13. Hierdie meer as duisend myl breë gordel vorm dus 'n 
ingeslote dal, wat slegs deur enkele kleiner bergreekse onder-
breek word. Hierdie hele hemelliggaam draai binne tien uur om sy 
as, waardeur die nag dus skaars vyf uur duur. Daarom het hierdie 
gordel ook net so 'n aangename temperatuur as 'n matige warm 
somer by julle. Hierdie temperatuur is nie meer onderhewig aan 
veranderinge nie, behalwe soms deur die winde en die gereelde 
wisselende maanstande. Daaruit kan ’n gevolgtrekking gemaak 
word dat die bewoonbare gebied van hierdie planeet, ten spyte 
van sy groot afstand tot die son, bepaald nie die onaange-
naamste is nie en ook heel geskik is vir die bestaan van die 
nodige plante- en dierewêreld. 
14. Hiermee het ons dus die noodsaaklike elemente van hierdie 
planeet leer ken. Sommige sterrekundiges sou hier weliswaar 
nog iets daarteen kon bring: As daar in ons sonnestelsel ook 
maar iewers 'n planeet sou wees, dan sou ons dit seker lankal 
ontdek het, want ons het selfs die veel kleiner komete ontdek, 
ook al bly dit vir die ongewapende oog volkome onsigbaar. Maar 
Ek sê hierop: Dit het as rede, naamlik dat hierdie planeet so 
stadig beweeg dat hy deur alle astronomiese instrumente, as 
gevolg van die groot afstand en nog meer deur die te kort 
tydsbestek van die waarneming, nie waargeneem kan word nie. 
So gebeur dit nog altyd dat hierdie ster as 'n vaste ster beskou 
word, natuurlik van 'n heel onbeduidende grootte en daarom nog 
nie as planeet herken kon word nie. Dieselfde was immers ook 
die geval met die veel digterby staande planeet Uranus, wat 
eweneens gedurende verskeie duisende jare, deur middel van 
swak instrumente, slegs in die verbygaan as 'n nouliks 
opmerkenswaardige vaste ster beskou was. Dit kan dan vir die 
geleerdes ook duidelik wees, ten spyte van hul skerp 
waarnemings, dat daar nog altyd 'n planeet kan bestaan wat hulle 
as gevolg van die ontoereikendheid van hul instrumente en 
waarnemings nog nie as sodanig herken en van naderby bepaal 
het nie.* 
* 	 eers 	 4 	 jaar 	 later 	 in 	 1846 	 is 	 hierdie 	 planeet 	 deur 	 Galle 	 met 	 'n 	 baie 	
sterk 	teleskoop 	van 	die 	Berlynse 	sterrewag 	ontdek 	en 	Neptunis 	genoem 	
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15. Noudat ons dit ook uiteengesit het, kan ons gevolglik aan die 
gesteldheid van die planeet self begin. Onder die gesteldheid sal 
ons egter nie die vestiging van alle bestanddele van die planeet 
as sodanig verstaan nie, maar slegs die bewoonbare bodem, die 
gesteldheid daarvan, die plantegroei en ook die inwoners. 
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HOOFSTUK 54 
Wonderbaarlike plantegroei op die planeet 
Miron (Neptunis). Veranderlikheid van die 

lewensvorme 
1. Die bodem van hierdie planeet is gewoonlik meer gelyk as 
bergagtig. Die vlaktes word gewoonlik deur spruite en groot en 
klein riviere deursny, waarby die groot riviere hulself dan deur 
een of ander bergkloof onder groot geraas en gebruis in die see 
instort. Stilstaande waters van enige grootte, soos mere, vind 
mens nêrens nie, want die grootste daarvan het 'n omtrek van 
nouliks enkele ure. 
2. Maar vulkane is daar des te meer, aan die noordelike, sowel as 
aan die suidelike grens, en dus is daar ook dikwels kokende 
warmbronne, ja, soms selfs heeltemal warm strome, sodat die 
temperatuur in hierdie land eweneens vir 'n aansienlik deel 
verhoog word. Ten eerste word die lug wat oor die vlaktes en 
deur die dale vloei, verhit, sodat daar nie gou van 'n koue wind 
sprake kan wees nie; ten tweede word die grond egter ook 
daardeur, of liewer gesê die bodem, reeds van die binnekant af 
verhit en verkry dus soos gesê, 'n hoër temperatuur, waardeur dit 
dan ook heel vrugbaar word en oral die opmerklikste vrugte 
voortbring. 
3. Wat die vulkane as sodanig betref, moet met betrekking tot hul 
vuur opgemerk word dat die vlam en die gloed daarvan nie soos 
by julle op aarde vuilrooi van kleur is nie, maar liggroen, 'n kleur 
wat ten eerste baie ligter is as rooi en ten tweede as verwarming 
ook weldadiger werk as die rooi kleur. 
4. So sien die inwoners van hierdie planeet ook die son self in 'n 
groenerige wit lig. Dit vind plaas omdat die atmosferiese lugstreke 
so uitgestrek en ook besonder suiwer is. Daarom lyk vêrafgeleë 
landsdele ook nie so blou soos by julle nie, maar groen, wat 
eweneens veroorsaak word deur die lig en merendeels, soos 
gesê, deur die atmosferiese lug. Daarenteen is die blare van die 
bome, struike en plante, sowel as die gras, blou. Dit is dus 
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presies omgekeerd as by julle op aarde. Weliswaar het ons ook 
op Saturnus oorwegend die kleur blou aangetref, maar daar is 
hierdie kleur lank nie so intensief en lewendig soos hier nie. 
5. Nou sou mens kan vra: Hoe is dit nou moontlik? Dit is heel 
moontlik en dit kan deur diegene wat 'n dieper kennis van die 
kleurbreking van lig het, baie goed verstaan word. Die groen kleur 
van die lig is die intensiefste en dus ook die kragtigste; daarom 
deurdring dit ook op die nader aan die son liggende planete feitlik 
die hele plantewêreld, en van daaruit word dit deur die blare en 
jonger takkies terug gestraal. Alle ander kleure is gevolglik ook 
minder intensief en kan daarom alleen teerder voorwerpe 
deurdring. Die kleur blou is egter die minste intensief, vandaar dat 
dit ook die minste verbruik word en die lug daarmee steeds gevul 
kan wees. Dit is dan ook die rede waarom vêrafgeleë voorwerpe 
op julle planeet ook altyd blou gekleurd voorkom. 
6. Op ons planeet Miron is egter, vanweë die groot afstand en 
ook vanweë die groot rykdom aan lug, presies die teenoor-
gestelde die geval. Die groen kleur van die lig het op hierdie groot 
afstand van die stralende liggaam, die son, noodwendig aan 
intensiteit verloor, want julle kan aanneem dat op die hele planeet 
Miron minder sonstrale val as net op Afrika op julle aarde. As 
hierdie min sonstrale nou op die uitgestrekte oppervlak van die 
lugstreke van Miron val, dan word hulle, as die weldadigste, 
onmiddellik deur haar opgebruik. Slegs die blou straal, wat veel 
minder lewewekkend is, word deur die suiwer lug deurgelaat en 
val op die planteryk en dit is dan ook die rede, soos reeds 
opgemerk, dat die plante, met uitsondering van die bloeisels, 
gewoonlik die mooiste blou vertoon. Gedetailleerde beskouings is 
egter vir ons doel nie nodig nie; boonop is daar vir elke denkende 
gees tog al buitengewoon baie gesê. Daarom sal ons ons aandag 
dadelik op die werklike plantewêreld van hierdie planeet rig! 
7. Die plantegroei op hierdie planeet is vir julle begrippe werklik 
iets buitengewoon wonderbaarliks. 
8. So groei 'n vrugteboom byvoorbeeld baie weelderig tot 'n 
sekere omvang en 'n hoogte van ongeveer honderd vadem, en 
wel tot 'n ouderdom van ongeveer twintig tot dertig Miron-jare, 
waarby nie vergeet moet word dat 'n Miron-jaar byna dertien van 
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julle maande duur en geen sonjaar nie, maar slegs 'n maanjaar 
is. As so 'n boom heeltemal volgroeid is, dan vind daar by die 
boom van die een dag tot die ander 'n skielike verandering plaas. 
Óf hy het skielik geheel en al verdwyn, en op sy plek ontdek die 
navorser 'n groot aantal heeltemal nuwe insekte, óf die boom gooi 
sy takke af; hulle val ongeveer af soos die blare van julle bome in 
die herfs, waarna die stam volkome ander takke voortbring, wat 
mettertyd ook heel ander vrugte dra. Verander die boom in 
insekte, dan lewe hulle vir 'n bepaalde tyd, egter slegs op die plek 
waar die boom gestaan het en dan sterf hulle en daar ontwikkel 
uit hul maklik tot ontbinding oorgaande oorblyfsels, binne kort 
tydjie 'n geheel nuwe plantspesie, wat ewenwel met die vorige 
boom absoluut geen verwantskap het nie. Julle moet egter nie 
dink dat by so ’n vormverandering altyd dieselfde insekte 
tevoorskyn kom nie. Dit is eerder van die steeds verskillende 
posisies van die mane afhanklik, daarom kan so ’n vergane boom 
op verskillende tye en op verskillende plekke, óf in verskillende 
soorte insekte oorgaan, waaruit dan weer verskeie nuwe soorte 
plante kan ontstaan, óf die boom kan na die afval van sy takke, 
na gelang van die genoemde omstandighede, in verskeie ander 
boomsoorte oorgaan. 
9. Soos dit met hierdie of enige boom gaan, so gaan dit ook met 
kleiner plante. 
10. Die wet van sulke oorgange het ook betrekking op die 
diereryk, tot aan die viervoetige, die grotere en die grootste 
landdiere. Die ryk van die amfibieë, van alle insekte en ook van 
alle voëls is aan die wet van hierdie oorgange onderworpe. Egter 
nie op die manier soos die ruspes en insekte by julle op aarde 
nie, want by julle ontstaan daar uit dieselfde ruspe ook steeds 
dieselfde vlinder en uit dieselfde wurm dieselfde insek. Slegs hier, 
op die planeet Miron, gebeur dit alles na gelang van die toestand 
van dinge en die tyd; daarom kan niemand ook bepaal wat hier of 
daar te voorskyn sal kom nie. 
11. Om hierdie rede verdiep die inwoners van hierdie planeet 
hulself ook nie regtig in die natuurwetenskap nie, veral nie wat die 
plante- en laer dierewêreld aanbetref nie. Hulle doen eers hul 
waarnemings die oomblik wanneer die natuur vormbestendig 
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begin te word. 
12. So gebeur dit op Miron ook herhaaldelik, dat wanneer die een 
of ander voël, skoenlapper of ander vlieënde insek sy eiers lê, 
daar uit hierdie eiers, wat gewoonlik in die warm grond gelê word, 
in plaas van 'n soortgelyke of 'n ander soort dier, 'n nuwe 
plantspesie tevoorskyn sal kom, wat 'n rukkie kan bestaan, maar 
dan weer volkome uitsterf. Uit die molm van hierdie uitgestorwe 
plante, en dikwels ook uit hul sade, ontstaan dan in plaas van 
soortgelyke plante, weer nuwe diere en soms kan ’n mens selfs in 
die redelik groot en stewige saadomhulsels of skille, wanneer ’n 
mens dit oopmaak, reeds 'n taamlike goedgevormde diertjie 
aantref, wat die vorm het van 'n dier wat ’n mens reeds vroeër 
gesien het, of van 'n heeltemal nuwe dier wat ’n mens nog nooit 
gesien het nie. 
13. Nou sou iemand dalk kan sê: Iets soortgelyks vind ons 
immers ook op ons aarde, want wie weet nie dat daar in feitlik alle 
steen- en pitvrugte dikwels soorte wurms is nie, en dat galappels, 
geswelde blare by beuke, galbulte van 'n eikeboom, die ruwe 
knoetse aan 'n roosboom en dies meer niks anders is as heel 
spesifieke planteiers waaruit lewende wurms gebore word nie. 
Maar Ek sê: Dit is weliswaar korrek, maar daar is 'n groot verskil 
tussen 'n voortdurende gelyksoortige en 'n steeds veranderende 
verskynsel. 
14. Daarom kan hierdie planeet ook geheel tereg 'Miron' (wêreld 
van wonders) genoem word, omdat die vorms van die 
plantewêreld, asook grotendeels van die diereryk, so 
buitengewoon veranderlik is, dat 'n uitgestorwe plant, boom of 
diersoort nie weer as volkome dieselfde tevoorskyn kom nie. In 
hoeverre hierdie planeet nog verder sy seldsame naam verdien, 
sal in die volgende duideliker belig word. 
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HOOFSTUK 55 
Die getroue boom, die lewende riet en die 

vlieënde broodboom 
1. Met ons beskouings oor die plante- en dierewêreld op hierdie 
planeet sal ons onsself nog 'n geruime tyd besighou en daarby 
nog heelwat merkwaardige dinge aanskou. 
2. Onder die buitengewone baie boomspesies van hierdie 
planeet, neem die sogenaamde 'ewige boom 'n unieke plek in. 
Hierdie boom is die enigste op hierdie planeet wat nooit van vorm 
en geaardheid verander nie en daarom is hy vir die inwoners van 
die planeet Miron ook die simbool van trou. Hy groei buiten-
gewoon hoog op, maar maak weinig takke, wat nooit ver van die 
slanke stam afstaan nie. Die vrugte daarvan is dus ook steeds 
dieselfde. Hoe lyk die vrug en waaruit bestaan dit? 
3. Om hierdie vraag volledig te kan beantwoord, sal dit nodig 
wees om eers van naderby kennis te maak met die boom, 
waardeur die bogenoemde vraag dan ook vanself beantwoord sal 
word. Hierdie boom groei uit die grond op, ongeveer op die 
manier soos die koraal uit die bodem van die see by julle. Dit het 
geen werklike hout as wesenlik bestanddeel nie, want die stam 
en ook die wortels en takke bestaan uit 'n minerale substansie, 
ongeveer dieselfde as die mossels by julle. Hy het dus ook geen 
bas nie, is volkome blinkglad en glinster met 'n wit blouerige, 
metaal glans. Die takke is egter volkome wit. Die stam van hierdie 
boom, veral as hy oud is, is dikwels drie- tot vierhonderd vadem 
hoog en het by die grond 'n omtrek van twintig tot dertig vadem. 
Hoe min takke so 'n boom in verhouding tot sy grootte het, kan 
julle sien aan die feit dat selfs die grootste boom nie meer as 
twintig het waarvan daar geen enkele verder reik as vyf vadem 
vanaf die stam nie. 
4. Die takke is netso stewig en onbeweeglik as die boom self. Dit 
bestaan slegs uit 'n taamlike ronde, sterk stam, wat heeltemal 
horisontaal uit die stam ontspruit. Aan beide kante, weer in ’n 
horisontale rigting, sit na verhouding lang, reguit takkies, wat 
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vanselfsprekend aan die einde van die tak korter en swakker 
word. Sodoende lyk so ’n tak soos 'n soort tralierooster, omdat dit 
lyk asof die takkies daar as tralies ingesit is. Dit is dus die takkies 
van die tak. 
5. Elke takkie loop uit in 'n groot aantal klein buisies, 
waaroorheen voortdurend 'n soet sap loop wat aan die uithoeke 
druppels vorm wat dan ietwat taai op die grond drup. Die sap 
vorm in die eerste plek die hele boom en alle bestanddele 
daarvan; wat van die sap geskik is vir die opbou van die boom, 
word ook daardeur opgeneem, net dit wat vir die boom onbruik-
baar is, word as soet en effens taai druppels afgeskei. Wanneer 
die sap vir ’n tyd aan die lug blootgestel is, word dit uiteindelik 'n 
soort meel, soos mannadou en hierdie meel word deur die 
inwoners van hierdie planeet ingesamel, met die melk van hul 
huisbokke gemeng en word dan deur hulle as 'n besonder 
smaaklike spys genuttig. 
6. Wel, hiermee is die vorige vraag alreeds beantwoord en 
tegelyk is ook uiteengesit waarom hierdie boom die 'ewige' en 
'getroue' genoem word. Die 'ewige', omdat hy ten eerste, soos 
gesê, nooit van vorm verander nie en ten tweede, omdat hy byna 
nooit afsterf nie en ten derde omdat hy deur die konstante drup 
onophoudelik vrugte afwerp. Om hierdie rede word hy ook die 
'getroue' genoem, omdat ’n mens altyd onder sy takke vrugte 
vind. Daarom maak die inwoners van hierdie planeet die grond 
onder hierdie boom ook feitlik spieëlglad, om niks van sy kosbare 
sap verlore te laat gaan nie. 
7. Kyk, hoewel hierdie boom duursaam is, is hy desondanks van 
'n baie wonderbaarlike soort en behoort hy meer tot die diereryk 
as tot die planteryk. Want sy hele, in 'n sekere sin wesenlike, 
minerale struktuur bestaan uit niks anders as 'n versameling van 
klein diertjies nie, wat hulleself op 'n geskikte plek op die 
aardbodem versamel het en deur die aflê van hul omhulsels, juis 
hierdie boom gevorm het. 
8. Nou sal julle vra hoe dit moontlik is dat daar in so 'n minerale 
klont 'n sap omhoog kan styg. Wees maar bietjie geduldig! Dit sal 
dadelik aanskouliker gemaak word vir julle. Hierdie diertjies, 
waaruit so `n hele boom vanaf die wortels gevorm word, is 
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presiese ronde skywe wat aan die onderkant, in die middel, twee 
klein voete vir die omhoog en omlaag gaan het. Aan die een kant 
van die skyfie, vóór die voete, is daar `n suigopening en aan die 
agterkant van die skyfie ’n afvoerkanaal. As hierdie diertjies 
hulself eenmaal volgesuig het en elkeen van hulle ook 
duisendvoudig voortgeplant het, kruip hulle volkome horisontaal 
bo-op mekaar en vorm sodoende volkome ronde suiltjies, elk met 
'n deursnee van nouliks een-tiende millimeter. Hierdie suiltjies 
stapel hulself dig langs mekaar op, sodat daar altyd drie rye 
suiltjies teenmekaar lê. Daardeur ontstaan daar tussen elke ry 
van drie suiltjies 'n skerp, driehoekige buisie, waaroorheen die 
sap vanaf die grond, volgens die wet van kapillêre werking, in 
haar buisies omhoog styg. 
9. Het die sap een of ander uitmonding bereik, wat altyd aan die 
takke gevorm word deur die natuurlike instink van hierdie 
diertjies, of beter gesê, deur hulle inwonende geestelike 
intelligensie, dan word hulle deur die nog voortdurend lewende 
diertjies wat by sulke uitmondings is, baie spoedig opgesuig en 
verteer. Die ontlasting van hierdie diertjies vorm dan die taai sap, 
wat van die takke afdrup en as vrug van hierdie tog sekerlik 
merkwaardige boom beskou word. As julle dit nou bedink, sal die 
wonderbaarlike van hierdie boom julle nie ontgaan nie. 
10. Nou bly die vraag nog of so 'n boom eintlik ooit afsterf. Hierdie 
boom sterf af op die manier soos die gesteentes van die 
gebergtes by julle. Wanneer hy naamlik deur bepaalde 
natuurverskynsels beskadig word, begin hy te verweer en 
geleidelik aan weer in gewone grond oor te gaan. Dit is dus 'n 
baie merkwaardige boom. 
11. ’n Tweede gewas van byna dieselfde soort is die soge-
naamde ‘lewende riet'. Dit groei ook tot 'n taamlike hoë boom, 
soms tot 'n hoogte van honderd vadem en dit lyk byna asof julle 
almal tregters inmekaar sou geskuif het, of taamlike groot ringe 
om 'n paal gedraai het. Tussen hierdie ringe of tregters kom daar 
eweneens drupsgewys 'n soet, taai sap na buite, wat veral in die 
ryk van die insekte baie geliefd is. As die insekte hulle egter aan 
die sap versadig het, gaan hulle aan hul maaltyd ten gronde. Op 
hierdie wyse word ook hierdie ring galerye met die lyke van die 
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insekte opgevul. En baie spoedig vind daar dan 'n 
oorgangstafereel plaas en sien 'n mens uit hierdie ringe allerlei 
kruie opgroei, waardeur hierdie in werklikheid dierlike boomstam, 
dan 'n volkome plantaardige uiterlike verkry. Dit lyk 'n bietjie soos 
die geknotte populiere in die tuine op aarde by julle wat, soos julle 
al dikwels sou gesien het, ook soos groen pilare lyk. As enige 
vrugte van hierdie vorm-veranderlike beplanting eetbaar is, word 
dit sondermeer deur die inwoners genuttig. As die vrugte egter 
nie eetbaar is nie, dan bly hulle natuurlik onaangeraak en onbe-
skadig. Hierdie rietboom op sigself is dus, slegs as stam beskou, 
ook onveranderlik, maar deur hierdie gedaanteverwisseling 
verander sy uiterlike natuurlik, deurdat uit die plante wat op die 
hiervoor beskrewe wyse uit sy ringe ontstaan het, nou eers 'n 
diereryk, dan weer 'n planteryk kan ontstaan. Kyk, dit is alweer 'n 
gedenkwaardige gewas. 
12. Een van die merkwaardigste bome van hierdie soort is egter 
die sogenaamde 'vlieënde brood '. Hoe is dit tog moontlik om 'n 
vlieënde plant, ja selfs 'n vlieënde boom te sien? Dit sal julle in 
die eerste instansie wel ietwat verbaas, maar wat sal volg, sal dit 
vir julle wel verstaanbaar maak. In meer moerasagtige gebiede 
groei 'n soort boom wat baie soos die sogenaamde koraal- of ook 
wel hertshoringswam by julle lyk. Hierdie boom word dikwels 
vyftig vadem hoog en het aan die onderkant, van die na verhou-
ding baie kort stam, soms 'n omtrek van sestig vadem. Die boom 
bestaan in wese net uit selle en buise, wat deur hul eie aantrek-
kingskrag heel stewig teenmekaar hang en so 'n geheel vorm, 
ongeveer soos die selle en buisies van die genoemde swam by 
julle; slegs met die verskil dat die selle en buise van julle swam 
baie teer en broos is, terwyl hulle by hierdie boom van ons 
planeet, taai en elasties van aard is. Wanneer hierdie boom 
eenmaal sy regte grootte en die ouderdom van ongeveer tien jaar 
bereik het, sluit die insuig-kanaaltjies hulself aan die onderkant, 
want hierdie boom het geen wortels nie, omdat hy ook tot die ryk 
van die swamme behoort. Wanneer hierdie insuig-kanaaltjies 
hulleself gesluit het, droog die sap in die selle en die buisies op. 
Deur die opdroog van hierdie sap ontwikkel dan in elke sel en in 
elke buisie 'n bepaalde gas, wat as gevolg van die elastiese 
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taaiheid van die buisies, nie kan ontsnap nie. Omdat die gas veel 
fyner en ligter is as die swaar atmosferiese lug van hierdie 
planeet, gebeur dit dat die lig-geworde materie van die boom 
deur sy eie gas in ’n sekere sin van die aardbodem afgeskeur 
word, waarna die boom dan soos 'n warmlugballon by julle, die 
lug ingaan en soms verskeie dae in die lug bly rondvlieg. As die 
ligte gas uit die selle en buise mettertyd deur die baie natuurlike 
noue porieë ontsnap het, dan begin die boom weer na die aarde 
te sak. Wanneer die inwoners van hierdie planeet so ’n taamlik 
laag in die lug swaaiende boom ontdek, doen hulle alle moontlike 
moeite om hierdie boom met behulp van hake en stokke te 
bemagtig. Het hulle hom gehaak gekry, dan word hy dadelik in 
stukke gesny en nog verder in die strale van die son gedroog. 
Wanneer hy volgens hulle insig die regte droogte-graad bereik 
het, word hy ook weldra as 'n baie smaaklike brood met huid en 
haar opgeëet; dit wil sê, nie op één slag nie, maar geleidelik, na 
gelang van die behoefte. 
13. Kyk, nou weet ons waarom hierdie boom die vlieënde brood 
heet en wat die oorsaak van die vlieg is. Die volgende keer meer 
wonderbaarlike dinge! 
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HOOFSTUK 56 
Flikkerende woude. Die klokboom 

1. Op die berge, veral in die gebiede waar daar groot minerale-
bronne of selfs vuurspuwende berge is, ontstaan daar dikwels 
binne ’n baie kort tyd hele woude van sogenaamde 'flikkerende 
bome'. Hierdie woude is egter nie van nature volhoubaar nie; hul 
lewensduur is hoogstens drie jaar. Hierdie drie jaar is vir die 
mense wat in die omgewing lewe bepaald nie nadelig nie, maar 
wel baie hinderlik; ten eerste omdat gedurende die tyd wat die 
bome daar is, so ’n gebied nie sonder lewensgevaar deurloop 
kan word nie; ten tweede egter omdat die baie trillingsgevoelige 
lug van hierdie planeet so gevul word met die onophoudelike knal 
van die bome, dat byna niemand in die nabyheid van so woud die 
geluid van sy eie stem kan hoor nie. 
2. Nou sal julle vra: Is hierdie bome dan regtig plantaardig? Nee, 
dit is hulle nie, maar hulle is, soos wat julle in julle vaktaal sê, 
heeltemal elektroplasties. Wanneer daar in die genoemde gebied 
deur die groot mineralebronne of deur die vuurspuwende berge 'n 
buitengewone groot hoeveelheid elektrisiteit ontwikkel word van 
'n omvang waarvan julle op aarde geen begrip kan vorm nie, trek 
die elektrisiteit wat in die lug aanwesig is, die minerale atoom-
deeltjies uit die grond en uit die lug wat aan haar verwant is, 
saam en deur hierdie aktiwiteit ontstaan daar baie vinnig sigbare 
balletjies en ook hakies, wat aan mekaar gaan hang en dan op 
die gedeelte van die bodem val, waarna hulle die meeste getrek 
word. Deur hierdie elektriese aktiwiteit ontstaan daar weldra hele 
stamme bo die grond met op verskeie maniere gevormde, 
knoetsige takke. Hierdie takke trek dan nog meer elektrisiteit na 
hulle toe en stoot dit wat hulle opnamekapasiteit te bowe gaan, 
spoedig weer glinsterende en knallende van hulleself af. 
3. Dit duur gewoonlik net totdat 'n naburige vulkaan tot rus gekom 
het, óf totdat die elektriese kapasiteit in 'n gebied weer met die 
algemene elektrisiteit in ewewig gekom het. As dit gebeur het, is 
daar ook maar net 'n matige sterk windvlaag nodig om die hele 
bos as 'n stofwolk van sy grondgebied te lig en oor die landerye 
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te verstrooi. En dit is dan ook die einde van so 'n woud. 
4. Het die inwoners ook nog enige voordeel van so ’n 
natuurproduk? O ja, en die voordeel is nie gering nie. Hulle wag 
die oomblik baie sorgvuldig af wanneer die bome van so ’n woud 
sy elektrisiteit geleidelik aan begin verloor. Wanneer dit die geval 
is, kom hulle heel behoedsaam nader, met mandjies en taamlike 
lang stokke wat van punte voorsien is en aan lang stele bevestig 
is. Met hierdie stokke stryk hulle eers langs 'n boom en 
ondersoek of daar nog elektriese aktiwiteit daarin teenwoordig is. 
As dat die geval is, dan word so boom net vir solank met die 
puntig stokke bewerk totdat alle elektrisiteit daaruit gewyk het. 
Daarna begin hulle met skerp voorwerpe om die knoetsige takke 
af te steek om uiteindelik die hele boom in hul mandjies te berg. 
Die massa lyk dan ietwat soos die lava-as van julle vulkane, en is 
onteenseglik die allerbeste bemestingstof vir hul lande. Dit is dan 
ook wel die hele gebruik van hierdie boom. 
5. Nou kan julle wel sê: Waarom is daar nie by ons sulke 
verskynsels nie? Ek sê vir julle: Ten eerste is julle aarde by verre 
na nie so ryk aan elektrisiteit as die planeet Miron nie en ten 
tweede ken julle die verskynsels van julle aardbodem en so ook 
die werkinge van elektrisiteit nog heeltemal te min om op goeie 
gronde te kan sê: Waarom kom dergelike verskynsels nie op ons 
planeet voor nie? Gaan byvoorbeeld maar net na streke in Midde-
Afrika of nog ander streke rondom die ewenaar en dan sal jy 
spoedig op die mees uitsonderlike, hersenskimmige, elektro-
plastiese voorwerpe druk. Tog is daar 'n verskil tussen die 
elektroplastiek van julle aarde en die van hierdie planeet. Wat by 
julle slegs op klein skaal gebeur, gebeur daar met so ’n reuse 
omvang, dat die verhouding ongeveer één op duisend tot 
tweeduisend is. 
6. Hiermee is ons dus ook met hierdie merkwaardige boom klaar 
en ons sal nog net één gewas vermeld. Die gewas word die 
'klokboom' genoem. Hierdie boom word gewoonlik baie groot en 
groei langs die oewers van die mere wat, soos julle weet, nie baie 
uitgestrek is nie. Die vorm van die boom is as volg: Aan 'n dertig 
vadem hoë en drie vadem dik stam met 'n taamlik gladde bas is 
daar ongeveer drie ietwat na bo toelopende, maar origens reguit 
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rye takke; boaan het die stam nog 'n groot aantal van sulke reguit 
takke, wat na alle rigtings groei. Aan die einde van elke tak is 
daar 'n soort tregter waarin 'n smal kanaaltjie uitmond, wat beide 
deur die hele tak asook deur die hele boom loop. Ook hierdie 
boom is meer 'n soort swam as 'n ware boom, omdat hy geen 
wortels nie, maar net 'n stomp koniese stam in die aarde het. 
7. Nou is die vraag: waarom word hierdie boom die 'klokboom' 
genoem? Kyk, by die bekende uitmondings van die takke drup 'n 
taai soort sap deur die buisies na buite, en wel vir 'n bepaalde 
tyd; daarna droog die sap in die inwendige van hierdie swam-
boom op en los op in 'n soort lug en dit gebeur ook hier deur die 
groot aktiwiteit van die ruimskoots aanwesige elektrisiteit. Aan-
gesien die sap in die tregtermond opgehoop het en meer elasties 
gekompakteer is, kan dit nie opgelos word nie, waardeur 
verhinder word dat die lug wat in die inwendige van die boom 
ontwikkel het, vry na buite kan vloei. 
8. Watter maklik verstaanbare verskynsel tree dan daar op? 
Dieselfde wat julle al dikwels as kinders, spelend met seperige 
water, teweeggebring het: Die lug uit die buisie beland agter die 
elasties taai sap in die tregtermond van die tak, bol op en blaas 
homself vervolgens op tot 'n ballon, wat dikwels 'n deursnit van 
verskeie vadems het. Wanneer die inwoners dit opmerk, gaan 
hulle vinnig met stewige toue na die boom toe, trek of bind so ’n 
ballon aan die monding van die tak stewig saam en sny hom dig 
gebind van die tregter af. As die materiaal dan volkome gedroog 
het en die regte elastisiteit verkry het, maak hulle die toue weer 
los en verkry sodoende die mooiste en mees volhoubare 
handsakkies en sakke, waarin hulle alles kan bewaar. Want so ’n 
blaas is in sy rype toestand nog baie meer duursaam as julle 
gomlastiek en is so taai dat hy selfs met baie skerp gereedskap 
nie maklik in stukke gesny kan word nie. 
9. Die boom self word daarna ook na die huis gebring en daar by 
uitstek as brandstof beskou; ten eerste omdat die materiaal in 
gedroogde toestand feitlik suiwer hars is; ten tweede omdat dit by 
die verbranding 'n heel aangename geur ontwikkel, waarvan die 
inwoners van hierdie planeet buitengewoon baie hou; en ten 
derde omdat die vlam besonder mooi liggroen is en met die 
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verbranding boonop maar heel weinig rook laat ontstaan. 
10. Dit is dus die mees besondere gewasse van hierdie planeet, 
wat nêrens anders voorkom nie. Ter wille van beknoptheid sal 
ons onsself die volgende keer ook dadelik tot die nog 
wonderbaarliker diereryk wend. 
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HOOFSTUK 57 
Die diereryk op die planeet Miron. Die 

Stomer, die Donderaar en die Windmaker 
1. Oor die diereryk is gesê dat dit vir 'n deel, tot by 'n bepaalde 
trap, onderhewig is aan 'n voortdurende wisseling van vorm, en 
wel afwisselend van plante na diere en van diere na plante. Ons 
sal ons beskouing dus nie begin met die onderste trap van die 
dierewêreld, wat so sterk aan vormverandering onderhewig is nie, 
maar dadelik ons aandag op die diere van 'n hoër trap rig, wat op 
hierdie hemelliggaam al 'n blywende vorm het. 
2. Tot die klas van hierdie diere behoort veral 'n aansienlike 
aantal spesies viervoetige diere van verskillende groottes wat op 
die land woon. Verder 'n soort wat nêrens anders voorkom as op 
hierdie planeet nie, naamlik die van die tweevoetige diere en 
vervolgens enkele voëlspesies. En ten slotte sal ons die mense 
self in oënskou neem. 
3. Één dier uit die viervoetige reeks, wat die naam 'die groot 
stomer' dra, is een van die seldsaamste diere van hierdie planeet. 
Hierdie dier is so groot dat dit vanaf die voetsool tot op die rug 
dertig vadem meet en rondom die maag 'n ligaamsomtrek van 
minstens ses-en-dertig vadem het. Die bene is relatief lank en 
sterk en byna gebou soos die pote van 'n olifant by julle; dit is 
egter onderaan nie van stompe nie, maar van sterk naels 
voorsien wat soos beerkloue lyk. Hierdie dier het ook 'n na 
verhouding ’n lang, sterk stert wat van 'n ryklik krullerige haarbos 
voorsien is, ongeveer soos die stert van 'n leeu by julle. Die kop 
van hierdie dier staan op 'n kort, maar des te sterker nek en toon 
'n sterk ooreenkoms met die van 'n renoster by julle. 
4. In plaas van 'n horing op die neus het die dier 'n wye, heel 
ruime tregter met 'n omtrek van verskeie vadem. Bo die tregter, 
aan die voorkop, het hy twee slurpe wat tot dertig vadem 
uitgestrek kan word. Met hierdie slurpe versamel hierdie dier 
wortels en allerlei ander vrugte wat vir hom eetbaar is, wat hy in 
die wye, wye tregter plaas. Wanneer die tregter gevul is, blaas hy 
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dan 'n heel warm stoom deur sy neusgate in hierdie tregter in. So 
word die vrugte as’t ware gekook en wanneer hulle sag genoeg 
geword het, dan haal die dier hierdie sag geworde voedsel met sy 
slurp uit die tregter en skuif dit geleidelik aan in sy taamlike breë 
bek. Die bek het geen tande nie, maar in plaas daarvan net baie 
sterk spiere waarmee die dier die gekookte kos fyndruk en 
daarna verslind. 
5. Tydens die kook van sy voedsel versprei daar uit sy tregter 'n 
sterk stoom wat in digte wolke opstyg en wat vergelykbaar is met 
die stoomontwikkeling by 'n baie groot brandende gebou by julle 
op aarde. Daarom word hierdie dier ook, soos wat al aanvanklik 
opgemerk is, die 'groot stomer' genoem. 
6. Op geen enkele planeet vind mens in die diereryk soveel 
kontraste as op Miron nie, daarom bejeën die diere mekaar daar 
ook altyd vyandig. So gebeur dit dan ook, dat ons groot stomer 
onder die diere 'n groot aantal vyande het, wat sy lewe bedreig. 
Maar alle diere kom in 'n geveg met hom baie sleg daarvan af, 
want hoe groot hierdie dier ookal is, is hy tog uiters behendig en 
veral pylsnel met sy twee slurpe. Wanneer hierdie dier nou 
agterkom dat daar vyande naderkom, hou hy homself dom en 
wag totdat die vyand baie naby gekom het. Dan gryp hy skielik 
met sy slurpe na die vyand, pak hom beet, werp hom in sy wye, 
baie stewige tregter en laat onmiddellik sy warm stoom oor hom 
los. Wanneer die ander, eweneens naderende vyande, hierdie 
spektakel sien, draai hulle gewoonlik om en maak geen 
aanstaltes meer om hierdie vyand aan te val nie. Hulle trek 
hulleself, soos julle sê, heel beskeie terug en bewaar hul wrok vir 
hom totdat 'n beter geleentheid homself voordoen, waarby dit 
egter met die een of die ander geen haar beter gaan as wat ons 
so pas gehoor het nie. Slegs teenoor mense, waarvoor hierdie 
dier 'n spesiale agting het, gebruik hy nooit hierdie soort van 
verdediging nie, maar as hulle hom egter te veel terg, dan jaag hy 
hulle met sy hewig swaaiende slurpe weg en laat by die 
geleentheid 'n sodanige hoeveelheid stoom uit sy tregter opstyg, 
dat die mense daardeur in 'n digte wolk gehul word, sodat hulle 
nie meer kan sien waar die dier is nie. Solank die mense hulle 
nog in hierdie nie al te aangename reuk van die stoomwolk 
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bevind, gedra hulle hulleself rustig totdat die wolk weer verdwyn 
het en daarna trek hulle gewoonlik weer onverrigtersake terug. 
7. Dit is dus al één merkwaardige dier van hierdie planeet. Sy nut 
lê grotendeels op die vlak van die metamorfose, aangesien hy 'n 
oorgangsfase vorm van die gewoonlik vorm-veranderlike 
plantelewe na die vorm-bestendige dierelewe. Sy kleur is ’n 
groenerige grys. 
8. ’n Tweede, nie minder merkwaardige dier, is die sogenaamde 
'donderaar'. Hierdie dier is ’n derde kleiner as die vorige en kom 
in sy soort slegs op hierdie planeet voor. Hy het 'n besonder groot 
maag, wat dit ook nog by bepaalde geleenthede deur die 
ontwikkeling van binne-lug so buitengewoon sterk kan opblaas 
dat hy dan dikwels 'n maagomtrek van meer as veertig vadem 
kry, terwyl hy andersins slegs 'n omvang van iets meer as tien 
vadem het. Hierdie dier toon veel ooreenkomste met die 
kangaroe, wat by julle ook ’n 'buideldier' genoem word. Hy het 
egter 'n ronde kop, ongeveer soos 'n aap by julle; ook is sy bene 
gevorm soos die van 'n aap, maar dit is natuurlik, in verhouding 
tot die grootte van die dier, behoorlik sterk en stewig. 
9. Ook hierdie dier voed homself met kruie, soms ook met 
boomvrugte, en hy hou homself by voorkeur in die nabyheid van 
water op. Waarom word hy egter die 'donderaar' genoem? Dit sal 
weldra duidelik word. 
10. Word die dier deur sy vyande agtervolg en in die noute 
gedryf, dan blaas hy sy maag op, waardeur hy 'n uiters belaglike, 
skrikwekkende voorkoms verkry. Met sy opgeblase maag, 
begewe hy homself onmiddellik in die water en swem vinnig 
vanaf die oewer weg. Wanneer hy nou so tien of twintig vadem 
vanaf die oewer is, dan begin hy, swemmend in die water, met sy 
voorpote op sy sterk gespanne maag te trommel, waardeur dit so 
’n lawaai veroorsaak, dat selfs die oewer begin te bewe asof daar 
'n aardbewing plaasvind. Deur hierdie lawaai maak die dier sy 
vyande gewoonlik so skrik dat hulle hulself nie weer so maklik in 
so 'n afskuwelike omgewing sal begewe nie. 
11. Selfs mense is nie bepaalde groot liefhebbers van hierdie 
taamlik onaangename lawaai nie, omdat dit soms en veral by die 
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mannetjies, so intensief is, dat 'n nabye kanongebulder by julle op 
aarde homself diep sou moet skaam. 
12. Die nut van hierdie dier is dieselfde as die vorige. Daar word 
ook nooit deur die mense op hierdie dier jag gemaak nie, omdat 
hy origens buitengewoon saggeaard is en geen enkele ander 
wese benadeel nie, behalwe by 'n agtervolging, deur sy lawaai, 
wat gewoonlik so lank duur totdat sy vyande vêr weggevlug het; 
daarna klim hy weer die oewer op, ontdoen sy maag van die lug 
en volg dan weer sy gewone leefwyse. Die rug van hierdie dier 
het 'n donkerblou kleur, wat voor by die maag egter in groengeel 
oorgaan. 
13. Dit is dus die tweede merkwaardige dier van hierdie planeet. 
Ons gaan dus weer oor na 'n ander dier, wat ook nie minder 
opmerklik is nie. 
14. Dit derde uitsonderlike dier het die naam 'die windmaker'. 
Voordat ons egter gaan kyk waarom hierdie dier die naam dra, 
sal ons onsself met sy nogal merkwaardige gestalte besighou. 
Hoe lyk hy? Vir julle, soos julle sê, werklik komies. Julle het op 
julle hele aarde nie so ’n lagwekkende dieregestalte as hierdie 
dier nie. 'n Donkie by julle sou daarenteen as 'n ware wyse uit die 
Môreland kan optree. Hierdie dier word gewoonlik dan ook as 'n 
huisdier aangehou, omdat dit die inwoners van hierdie planeet 
baie vrolike tonele besorg, waarvan hulle groot liefhebbers is, 
omdat hulle in ’n geestelike opsig ooreenstem met die lagkliere in 
die maag van die groot Skeppingsmens*. 
*sien 	die 	boek 	 'Van 	die 	hel 	tot 	die 	hemel' , 	deel 	2, 	hoofstuk. 	301 	

15. Die dier is tien maal groter as 'n perd by julle. Sy kleur is 
ongeveer so rooi soos 'n vuil dakteël by julle. Die bene is na 
verhouding taamlik lank en ietwat na buite geboë, veral in die 
gedeelte onder die kniegewrig, en is vanaf die maag tot by die 
twee stomp, kameelagtige hoewe, sterk toegegroei met grof 
krullende hare. Die agterpote is net soos die voorpote na buite 
gebuig en is harig. Aan die maag hang twee onbehaarde rye 
tepels, wat dikwels 'n halwe vadem lank kan wees. Die mannetjie 
het wel ietwat korter tepels, maar des te opsigtelik is die 
geslagsdele; veral die balsak, wat tot by die knieë van die 
agterbene hang. Die stert is vanaf die rug ook ryklik van grof 
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krullende hare voorsien en is baie aktief om enige insekte van die 
lyf af weg te jaag. Die rug is eweneens ryklik van grof krullende 
hare voorsien. En so lyk die romp, veral omdat die stuit taamlike 
sterk omhoog gerig staan, volgens vorm soos 'n reuse bobbejaan 
by julle, behalwe die pote en die stert. Op die taamlik plompe, 
lywige lyf staan 'n slanke swanehals. Op hierdie grasieuse 
swanehals staan 'n kop, wat lyk soos julle muil, maar net nog 
ietwat stomper en met nog veel groter en minder gepunte ore. 
Die rante van die ore is eweneens sterk behaard, op dieselfde 
wyse as die pote, en vanaf die kakebeen hang 'n paar lang, grys 
tepels, wat slegs hier en daar met enkele taamlike lang hare 
begroei is. Verder het die dier 'n bek wat hy baie wyd kan 
oopsper en waaruit hy na behoefte 'n paar vadem lange tong kan 
uitsteek. Dit is dus die gestalte van hierdie dier. 
16. Maar waarom heet hy nou die 'windmaker'? Wanneer die dier, 
as gevolg van sy, vir die inwoners van hierdie planeet, baie 
lagwekkende gestalte, oormatig gepla en geterg word, blaas hy 
homself op, rol sy tong tot 'n buis en blaas dan so kragtig 
daardeur dat dit 'n mens, wat op hierdie planeet tog 'n baie 
agtenswaardige lengte het, as hy nie versigtig is nie, met groot 
gemak kan omgooi. Die dier sit sy blaaskrag veral graag in, as dit 
'n groot aantal losse en ook vuil voorwerpe sien. Hy blaas dan na 
sy teëstanders en dan kan dit net gebeur dat enkele al te 
opdringerige mense dit behoorlik van voor kry. Maar juis hierdie 
spektakel besorg die inwoners die grootste genot, nie soseer 
vanweë die feit op sigself nie, maar veral vanweë die buiten-
gewone lagwekkende houding wat die dier by so ’n bedrywigheid 
inneem. 
17. Dit is egter ook vir hierdie mense die enigste rede om hierdie 
dier aan te hou. Vir die res is sy nut egter dieselfde as die van die 
vorige twee spesies. Nou is ons met die beskrywing van hierdie 
dier klaar en ons sal ons beskouings die volgende keer voortsit. 
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HOOFSTUK 58 
Die Miron-bok. Die Gronddrukker 

1. Uit die reeks viervoetige diere van hierdie planeet sal ons nog 
drie klasse, of liewer soorte vermeld en kortliks beskou; daarna 
sal ons na 'n algemene oorsig dadelik na die tweevoeters 
oorgaan. 
2. Die volgende dier, wat ons uit die reeks viervoetige sal beskou, 
is die gewone bok, wat ook inheems is en deur die inwoners as ’n 
nuttige huisdier aangehou word. Die dier is ongeveer tien keer so 
groot soos 'n groot koei by julle, maar lyk nie soos 'n koei of 'n 
bok op julle aarde nie en is dus soos wat hy op hierdie planeet 
voorkom, op geen enkele ander planeet te vinde nie. Hoe lyk 
hierdie dier dan? Die middelste deel van die lyf is buitengewoon 
omvangryk, want die omvang van die maag bedra dikwels twaalf 
vadem. Die bene is na verhouding egter so maer soos stelte. In 
plaas van die hoewe van julle bokke het die dier, byna soos julle 
ganse of eende, tone met 'n sterk vlies daartussen; van voor 
egter nie met spits nie, maar met stomp naels. Die stuitjie loop 
as’t ware uit in twee hompe, wat meer as ’n anderhalf vadem bo 
die rug uitsteek. Tussen hierdie twee stuitkegels sit 'n relatief 
lang, slurpagtige stert, wat aan sy punt met 'n matige bos hare 
toegegroei is. Die dier het kort hare, behalwe op sy ruglyn, 
waarop daar lang, stewige, dig op mekaar staande stekels is, wat 
dikwels meer as twee el lank kan wees en soms netso dik is as 'n 
dun ganspen by julle. Daar waar die pote aan die liggaam 
vaskom, is dit omring met 'n ringvormige, digte bos krullende wol 
en netso in die kleine onder die kniegewrig. Voor die twee 
voorpote verhef daar 'n volmaakte ronde nek homself, wat netso 
lank is as die hele liggaam en altyd met kort hare bedek is. Op 
die nek sit 'n kop wat byna net so lyk soos die kop van 'n kameel 
by julle, net met die verskil dat daar reg uit die voorkop drie 
taamlike lang horings met skerp punte steek, waarvan die 
middelste ietwat sterker en langer is as die twee buitenste. 
Presies in die middel van die maag hang by die wyfie, wat gemelk 
kan word, vier sterk tepels, waaruit die inwoners 'n baie lekker, 
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dik melk verkry. So lyk die dier se vorm dan. 
3. Wat is nou eintlik merkwaardig aan hierdie dier? Die 
merkwaardige is dat hierdie dier sy voedsel in drie elementêre 
ryke kan soek, naamlik in die water, op die land en in die lug. Nou 
sal sommige sê: Dit vind ons nie so merkwaardig nie! So lewe 
alle viervoetige diere by ons, want ook hulle lewe van die water, 
van die land en van die lug. Hier lê die saak egter anders. Hierdie 
bok kan die water ingaan en daar, soos die ganse by julle, 
rondswem en die veelvuldig voorkomende waterplante eet. Dit 
sou nog altyd nie so opmerklik gewees het nie, want ook op 
aarde is daar viervoetige diere wat baie goeie swemmers is en 
die waterplante baie smaaklik vind. Hierdie dier kan hom egter 
ook vry in die lug verhef en vang daar, happende en na alle kante 
bewegende, die deur die wind gewaaide blare, asook ander, 
skielik in die lug opduikende plantegroei om homself daarmee te 
voed. Hiermee moet ook nog opgemerk word dat die lug van 
hierdie planeet oorvol is van allerlei seldsame, uit die kosmos 
komende verskynsels, en dat daar nie 'n dag verbygaan dat nie 
hele wolke van vreemdsoortige plante, sade, diere en dies meer 
vir 'n kort tyd die lug vul nie. Hierdie kosmiese verskynings val 
egter selde op die grond, maar sweef heel behaaglik deur die 
lugruim, wat dit veel makliker kan doen, omdat die lug van hierdie 
planeet baie digter en swaarder is as die van julle planeet. 
4. As hierdie dier dus 'n voedsame lugwandeling wil maak, 
produseer hy 'n behoorlike hoeveelheid lug in sy maag, rig 
homself dan met sy ligte pote in alle moontlike rigtings en voel die 
beste wanneer hy in so 'n kosmiese planetêre wolk beland. As hy 
hom daarin versadig het, dan seil hy weer huiswaarts, nadat hy 
tussen sy twee stuitkegels nog 'n klein voorraad gestoor het. 
5. Origens is hierdie dier uiters goedmoedig van aard, maar het 
desondanks verskeie vyande onder die diere. Hierdie vyande 
bemeester hierdie dier egter nie so maklik as hy hulle ten minste 
betyds opgemerk het nie. Sodra hy een of ander vyand ontdek 
het, verhef hy homself vinnig in die lug, beweeg vinnig na sy 
vyande toe en stoot vanuit die lug heel behendig met sy horings 
na sy vyande. As hulle nie al te groot is nie, gryp hy hulle ook 
goed vas met sy stewige kloue, trek hulle duiselingwekkend hoog 
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die lug in en laat hulle dan val. Die vyande weet dit en onthou dit 
ook en daarom maak hulle hulleself onmiddellik uit die voete 
sodra die dier hom in die lug begin te verhef. 
6. Vir die mense toon die dier egter 'n besondere liefde, doen 
hulle nooit enige kwaad aan nie en kos hulle ook so goed as niks. 
Daarom gebeur dit dikwels dat daar by 'n huishouding verskeie 
honderde van sulke diere is om die inwoners ryklik in hulle 
lewensonderhoud te voorsien. Die diere verlaat 'n huishouding 
nie so maklik nie, slegs wanneer 'n mens een van hierdie diere 
gedood het. Dan is dit egter ook vir 'n geruime tyd afgeloop, want 
dan verlaat alle diere, ook al is daar verskeie honderde daarvan, 
so ’n huishouding en verryk dan 'n ander huishouding met hul 
teenwoordigheid. 
7. Die kleur van hierdie beslis merkwaardige huisdier is oor die 
algemeen groenagtig rooi; die langer hare is donkerblou, die 
borsels en die stert, die stuitkegels en die nek, asook die drie 
horings op die kop is verblindend wit. 
8. ’n Ander, net so ’n baie onvergeetlike huisdier is die 
sogenaamde 'gronddrukker'. Die dier het ongeveer die gestalte 
van 'n olifant by julle; slegs sy pote, sowel as sy slurp, is anders 
gevorm as die van 'n olifant, want die pote lyk soos asof ’n mens 
vier kegels aan die dier gehang het, waarvan die breë deel aan 
die onderkant sit en die spitse dele sodanig met die lyf verbind 
blyk te wees, asof hulle daarin gesteek was. Verder vertoon die 
lyf, afgesien van die tien maal groter volume, 'n volmaakte 
ooreenkoms met dié van 'n olifant by julle. Ook die kop lyk, 
afgesien van die slurp, soos die van 'n olifant, want die slurp is na 
verhouding ietwat korter en aan die einde nog net so breed soos 
by die kop, van waaruit hy 'n soort verlengde neus vorm. So lyk 
hierdie dier dan. 
9. Waarom het hy egter die naam 'gronddrukker'? Hierdie naam 
gee eintlik al aan hoe nuttig hierdie dier is, want as hy 'n plek 
gevind het waar hy wil woon, begin hy die grond daar te stamp en 
hy rus nie voordat hy hierdie terrein volkome gelyk gestamp het 
nie. 
10. Ook hierdie dier word getem en deur die inwoners gebruik as 
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fondamentplaser by die bou van hul eenvoudige woonhuise. By 
die geleentheid hoef die mense slegs 'n voor te trek op 'n stuk 
grond wat hulle volkome gelyk wil hê. Wanneer so `n dier dan op 
so afgebakende plek gebring word, begin hy onmiddellik om die 
grond te bewerk. Hy woel eers met sy twee reguit, lang slagtande 
en sy baie kragtige slurp en op hierdie wyse maak hy die grond 
van die aangeduide terrein los en gelyk, sonder behulp van 'n 
wiskundig vaardige boumeester. As die terrein eenmaal losweg 
gelykgemaak is, dan begin hy stamp. Deur die gestamp word die 
grond so gelyk en stewig gemaak, dat ten eerste selfs 'n 
waterpas geen afwyking daarop sou vertoon nie en ten tweede 
dat die bewerkte grond so stewig gekompakteer is, dat julle veel 
werk met julle pikke sou hê om dit weer los te maak. 
11. Die dier voed ook van kruie en wortels en het by uitsondering 
feitlik geen vyande nie, behalwe enkele algemene insekte. Sy 
kleur is vaalgroen. Aangesien daar niks belangriks meer oor 
hierdie dier te noem is nie, sal ons na die nuttigste, maar 
terselfdertyd ook merkwaardigste huisdier van hierdie planeet 
oorgaan. 
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HOOFSTUK 59 
Die Miron-koei 

1. Wat se dier is dit? Dit is dieselfde soort dier as die koei by julle, 
sy lyk net heel anders. Ook oortref sy die nut en die veelsydigheid 
van julle koei baie meer. Sodat ons egter 'n goeie begrip oor alle 
eienskappe van hierdie dier kan vorm, sal dit eers nodig wees om 
haar voorkoms te beskryf. 
2. Hoe lyk sy? Om met die grootte te begin: Die lengte vanaf die 
stuitjie tot by die kop bedra twintig, en vanaf die hoef tot by die 
ruggraat tien vadem. Opvallend aan die romp van hierdie dier is 
haar na verhouding buitensporig groot pens; die pote is egter in 
verhouding byna net soos by die bok wat reeds aan ons bekend 
is en is eerder swak en maer. Aan die stuitjie sit 'n lang, ruie stert, 
wat heeltemal met lang hare, byna soos by julle perde, begroei is. 
Haar rug lyk ietwat soos die van 'n kameel, net sonder die twee 
bulte, maar vanaf die stuitjie geleidelik aan omhoog lopend en 
dan weer dalend na die skouers toe. Op beide skouers sit twee 
ovaal, as’t ware saamgedrukte kegels, ongeveer 'n halwe vadem 
bo die rug, waardeur die dier 'n ietwat growwe voorkoms verkry, 
want as sy loop, skuif beide hierdie kegels ook steeds kruisgewys 
na mekaar toe. 
3. Op die nek, wat vanaf die skouers tot bo ewe breed is, maar in 
verhouding tot die hele lyf eintlik baie smal, is daar 'n relatiewe 
groot kop, wat ongeveer lyk soos die kop van 'n muil by julle, net 
baie groter. Op haar kop het die dier slegs één horing wat egter 
regop staan en steek nie vanaf die voorkop na vore, soos wat die 
geval by die skaars geworde eenhoring by julle op aarde is nie. 
Op hierdie horing sit 'n volkome ronde knop, soos 'n bol met 'n 
omtrek van 'n vadem en van 'n baie harde materiaal, ongeveer 
soos kwarts by julle. Hierdie horing is by die voorkop, dus eintlik 
aan die basis, rondom begroei met 'n bos sterk en effens ruie 
mane. Onder hierdie mane is daar twee groot vurige oë, wat alle 
ander diereoë in skerpte oortref. Die tong is in uitgestrekte 
toestand meer as een vadem lank, dat wil sê buite die bek, en is 
heeltemal stekelrig, ongeveer soos die vel van 'n krimpvarkie by 
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julle. Met hierdie stekelrige tong kan die dier haar voedsel maklik 
en stewige vasgryp, dit in haar bek intrek, tussen die sterk 
druktande maal en dan verslind. 
4. Verder is die hele liggaam, behalwe die ledemate, ryklik 
behaard met die mooiste en fynste wol; slegs die pote, die twee 
reeds genoemde kegels bo die skouers en die ore het kort hare. 
Hierdie dier is op hierdie planeet die enigste wat ongeveer die 
hoewe het van 'n wildsbok by julle. Ietwat vóór beide die 
agterpote geleë aan die pens is daar 'n relatiewe groot uier, wat 
by hierdie dier ses spene het en wat egter nie in twee rye nie, 
maar in één lyn staan. Die kleur van die wol is heeltemal wit, 
terwyl die mane aan die stert en horing ’n rooierige donkerbruin 
is. Die kort behaarde liggaamsdele lyk egter vaal. En so het ons 
die hele gestalte van hierdie dier nou voor ons. 
5. As ons hierdie dier beskou soos wat sy nou voor ons staan, 
moet julle tog sê: Hierdie dier lyk wel nuttig, maar iets buiten-
gewoon en gedenkwaardig kan mens tog nêrens ontdek nie. 
Maar dan sê Ek, soos wat julle dikwels sê: Hoewel nie alles goud 
is wat blink nie, kan daar ewegoed wel baie goud wees wat nie 
blink nie. Want wie goud blink wil hê, moet dit netso goed as 
enige ander metaal eers poleer. Ons sal dus begin om hierdie 
dier te poleer, dan sal dit wel blyk hoeveel merkwaardige goud in 
haar verborge is. Ons sal daarom ook eers die merkwaardige en 
werklik aan die wonderbaarlike grensende van hierdie dier in 
oënskou neem, voordat ons haar veelsydige nut sal beskou. 
6. Die eerste merkwaardigheid van hierdie dier is dat sy haarself 
aan die mense van hierdie planeet werklik deur middel van 'n taal 
verstaanbaar kan maak. Hierdie taal bestaan uit tekens wat die 
dier met haar voorpote maak en wat sy met die mimiek van haar 
kop, tong en oë begelei. Julle moet nie dink dat hierdie dier eers 
geleer moet word, ongeveer op die manier waarop julle op aarde 
menige dier iets leer nie, maar dit is by hierdie dier al van jongs af 
eie. Hierdie vermoë word natuurlik deur langdurige omgang met 
mense wel baie versterk, maar dit hoef in geen geval aangeleer 
te word nie. 
7. Hierdie diere is daarom ook vir allerlei toekomstige verskynsels 
die mees betroubare profete. En as hulle deur die omgang met 
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mense hul besondere eienskap steeds verder ontwikkel het, dan 
kan hulle toekomstige verskynsels soos hewige onweer, groot 
duisternis, wat veroorsaak word deur allerlei kosmiese 
verskynsels, swaar aardbewings, die toekomstige ontstaan van 
flikkerende bome en dergelike meer algemene verskynsels op 
hierdie planeet, byna tot op die sekonde, akkuraat voorspel. 
8. Om hierdie rede het die mense van hierdie planeet dan ook 'n 
heel besondere agting vir hierdie dier, wat hier en daar selfs tot 'n 
soort afgodery ontaard het. Aangesien die inwoners van hierdie 
planeet ook in verbinding staan met die geesteswêreld van hul 
planeet, is sulke afgodery nooit van lange duur nie, maar lyk 
eerder soos 'n kort bevlieging, net soos die geestesvervoering 
van sommige dwase digters by julle, wat dikwels vir 'n beeld wat 
uit hout of klip gevorm is, hul verse so hard verklaar asof hulle 
voor 'n engelgees uit die derde hemel staan. Dit is ook 'n vorm 
van afgodery, maar soos wat julle dit al herhaaldelik ervaar het, 
ook nooit van al te lange duur nie. Dit is nog meer die geval op 
hierdie planeet, waar die verering deur die inwoners altyd meer 'n 
groot verwondering oor die vermoëns van hierdie dier is as 
afgodery. 
9. Kyk, hierdie eienskap oortref verseker al alle ander eienskappe 
van die diere wat ons tot nou toe leer ken het. Het hierdie dier 
nog meer merkwaardige en wonderbaarlike eienskappe? O ja, 
luister maar verder! 
10. Die tweede wonderbaarlike, merkwaardige eienskap van 
hierdie dier is die manier waarop sy haar vyande, waarvan daar 
ook 'n groot aantal is, tegemoet tree. Hoe verdedig sy haarself 
teen vyande? Ten eerste weet hierdie dier baie presies waar die 
vyand op die loer lê. As dit die geval is, steek sy haar stekelrige 
tong uit en gaan reguit op haar vyand af. Deur die uitsteek van 
haar tong het die dier haarself, danksy die spesiale eienskappe 
van haar inwendige organisme, met 'n enorme hoeveelheid 
positiewe elektrisiteit gelaai. As die dier nou agterkom dat sy 
heeltemal gelaai is, dan maak sy haar bek, nadat sy haar tong 
ingetrek het, weer dig, rig haar kophoring op die vyand en laat 
onmiddellik die volle elektriese lading van haar kophoring op die 
vyand los. Tydens so ’n geleentheid word hy, indien nie heeltemal 
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gedood nie, dan tog deur die buitengewoon hewige elektriese 
skok so ontmoedig, dat hy oombliklik sy hinderlaag verlaat en sal 
nie so maklik 'n tweede poging waag om hierdie dier vyandig te 
nader nie. Dit is dus 'n tweede, beslis merkwaardige eienskap 
van hierdie dier*. 
*vergelyk 	ook 	ons 	 elektriese 	paling, 	wat 	 'n 	 skok 	 van 	 ruim 	300 	Volt 	kan 	
afgee 	

11. Die derde merkwaardige eienskap van hierdie dier is dat die 
inwoners, wanneer hulle melk van haar wil hê, haar nie hoef te 
melk nie. Hulle hoef net 'n houer te plaas, waarna die dier 
onmiddellik met haar volle uier bo die houer sal gaan staan en 
aanvanklik die melk vry uit haar spene in die houer laat loop. As 
die uier egter nie meer so vol is nie, sodat die melk as’t ware nie 
vanself uit die speen drup nie, dan melk sy haarself met haar 
voorhoewe tot op die laaste druppel uit, deur heel handig haar 
spene tussen die twee hoewe te neem, om so behoedsaam haar 
uier volledig uit te melk. Wanneer dit gebeur het, dan maak sy dit 
aan die mense duidelik dat hulle die houer kan saamneem om die 
melk vir gebruik aan te wend. 
12. ’n Vierde besondere eienskap van hierdie diere is dat hulle by 
hewige storms lewende weerligafleiers vorm, want hierdie diere 
het 'n groot natuurlike geneentheid vir weerlig. As daar êrens 
wolke verbytrek wat swaarbelaai is met elektrisiteit, stel hierdie 
diere hulleself groot getalle op 'n hoër geleë plek op, strek hul 
tonge na die wolke uit en ontlaai dit dikwels geheel en al van hul 
elektrisiteit; hulle ontlaai hulself egter nooit skielik via die horing 
nie, maar laat die elektrisiteit geleidelik aan wegstroom via beide 
skouer kegels, wat spesiaal vir daardie doel diens doen. Danksy 
hierdie eienskap is hulle ook die beste nagwakers van die huise 
van die mense van hierdie planeet. Tydens die nag is dit nie 
raadsaam, behalwe vir inwoners, om so 'n huis te nader nie. Wie 
dit sou doen, sou homself blootstel aan baie groot gevare: 'n 
Mens sou deur weerlig getref kan word, of ten minste ernstig 
beseer word. 
13. Dat hierdie dier, ondanks sulke eienskappe, nog vir allerlei 
doele aangewend kan word, kan baie maklik vanuit die reeds 
vermelde afgelei word. Dat hulle byvoorbeeld by die jag gebruik 
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word, wat dikwels daar bedryf word, en nog allerlei ander 
geleenthede wat nie ontbreek nie, kan julle sekerlik goed vir 
julleself voorstel. En so het ons met hierdie beskouing van die 
merkwaardige eienskappe van hierdie dier ook 'n goeie beeld van 
sy nuttigheid verkry. Daar hoef net nog hieraan bygevoeg te word 
dat sy met haar wol die mense van uitstekende klere voorsien. Dit 
is dan ook alles wat daar oor hierdie nuttige dier te sê is. Die 
volgende keer sal ons onsself dus met die tweevoeters besighou, 
nadat ons nog heel in kort ietwat aandag aan die oorblywende 
deel van die diereryk sal bestee. Hiermee is dit genoeg vir 
vandag! 
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HOOFSTUK 60 
Die groot rykdom van die diereryk op Miron. 

Die tweevoetig diere 
1. Ons het by die beskrywing van Saturnus al uitgebreid verneem 
dat daar op die planete, wat tot een en dieselfde son behoort, 
soortgelyke en verwante dinge te vinde is. Julle kan dus ook 
gevolglik aanneem dat daar op hierdie planeet wat ons nou voor 
oë het, ook beslis soortgelyke diere as op julle aarde voorkom, 
wat egter in besonderhede soos gestalte, grootte en kleur verskil 
van die van julle. Desondanks sou julle sonder al te veel moeite 
vinnig die diere wat verwant is aan die van julle planeet, kan 
uithaal. Maar nie net die diere van julle aarde nie, want ook die 
diere van ander planete bestaan hier in vele variasies, sowel wat 
grootte, vorm en kleur aanbetref. 
2. Ja, hier ontbreek selfs die modderdier van Saturnus nie, wat 
ook net op enkele eilande buite die eintlike kontinent van die 
gordel woon; maar daar is net 'n groot verskil in grootte tussen 
die modderdier van die planeet Miron en die van die planeet 
Saturnus. Want op die planeet Miron is hierdie dier nouliks twintig 
keer groter as 'n olifant by julle. Wanneer julle dit met mekaar 
vergelyk, sal die verskil julle sekerlik opval. 
3. So is daar ook nog ander diere, wat op die oorblywende 
planete van ons son voorkom, maar soos reeds gesê, met die 
nodige verskil. Maar dit sou egter te veel tyd neem om hulle almal 
te noem, aangesien dit vir die doel van ons beskrywing nie van 
belang is nie. Want net op hierdie planeet is daar meer as 'n 
honderdduisend soorte viervoetige diere, wat nie aan 'n 
gedaanteverwisseling onderhewig is nie. Dink maar net aan die 
groot leërskare van diere wat ’n mens die oorgangsdiere noem, 
en ten slotte die ryk van die talryke tweevoeters. Dan sal dit vir 
julle wel duidelik word hoeveel tyd nodig sou wees om elke 
diersoort aanskoulik uit te beeld. Daarom sal hierdie algemene 
oorsig vir die hele diereryk voldoende wees, met daarby die 
versekering dat daar op feitlik geen enkele ander planeet so ’n 
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bonte mengeling van wesens te vinde is as hier nie, sonder dat 
die mens daardeur in sy doen en late belemmer word. Want daar 
is vir hierdie diere in die uitgestrekte gebiede meer as voldoende 
plek. Veral op die oewers van die seë aan die oorkant van die 
groot berge wemel dit werklik van allerlei soorte wesens, wat 
selde of ooit oor die twee groot bergreekse trek om in die eintlike, 
vir mense bewoonbare land behuising te soek nie. Maar as daar 
soms enkeles deurkom, dan word hulle baie spoedig as 
vreemdelinge deur die inheemse diere teruggedryf. 
4. Aangesien ons onsself nie meer met die viervoetiges verder 
sal besighou nie, gaan ons dadelik oor na die tweevoeters. Nou 
sal julle wel vra: Wat se wonderbaarlike diere kan dit dan wees? 
Is dit voëls of ape? Want hierdie twee spesies is so geskape, dat 
die voëls hulleself op twee pote moet voortbeweeg, terwyl die aap 
meestal op sy agterpote voortbeweeg. 
5. Maar Ek sê vir julle: Met die tweevoeters is dit hier heel anders 
gesteld, want dit is nóg voëls nóg ape. Miskien sal julle dink dat 
daaronder dalk 'n soort dier verstaan moet word wat vir 'n kwart, 
'n derde of halfpad na 'n mens lyk? Ook dit is nie die geval nie, 
want hierdie diere toon selde enige ooreenkoms met die mens. 
Dan is dit egter die vraag, wat hierdie dierlike wesens eintlik is. 
Kyk, omdat alles op hierdie planeet verseker ’n wonderbaarlike 
tint het, is dit ook die geval met hierdie spesifieke diersoort wat 
slegs eie is aan hierdie planeet! 
6. Om egter, soos julle dikwels sê, die boom met één slag te vel 
en net soos die held van Macedonië ’n baie ingewikkelde knoop 
te ontwar en om hierdie diersoort met één straal te belig, sê Ek vir 
julle dat hulle in wese niks anders is as 'n herhaling van alle 
viervoetige diere, wat hulleself egter in plaas van op vier, slegs op 
twee pote voortbeweeg. 
7. Wel is hulle liggame beslis meer as vyf maal kleiner as die van 
die werklike viervoetiges, en hul pote natuurlik ietwat anders 
gevorm as die voor- en agterpote van die viervoetiges. Want ten 
eerste is die twee pote na verhouding absoluut sterker as by die 
viervoetige, en ten tweede is die voetspore wyer en opvallender. 
Tog is die groot verskil tussen die pote van die tweevoeters en 
die bene van die mens, dat die knieë van die tweevoeters 
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agtertoe gerig is en die van die mens na vore. 
8. 'n Besonder merkwaardige verskil tussen die pote van die 
tweevoeters en die van die viervoetiges is dat die pote van die 
tweevoeters vanaf die pens tot by die knie deur 'n dun, elastiese 
vel verbind is en dus in 'n sekere sin daarmee vergroeid is. Tog 
word die diere daardeur nie in die minste gehinder by die loop 
nie. Waarom hierdie diere so ’n vel gekry het, sal verder duidelik 
word. By die diere met die baie groot, uitgestrekte, voëlagtige 
voetspore is die kloue ook met 'n vel verbind. 
9. Die diere waarby die vel deurloop tot aan die kloue, het in die 
omgewing, waar die nek op die liggaam voorkom, aan 
weerskante 'n volgens verhouding groot en sterk waaiervormige 
arm, ietwat soortgelyk aan vinne van die visse by julle. Die ander 
diere waarby die vel slegs tot aan die knieë deurloop en wat 
webbe tussen die kloue het, het geen waaiervormige arms nie, 
maar in plaas daarvan 'n taamlike lang waaiervormige stert. 
10. Waarom het hierdie diere so ’n liggaamsbou? Omdat hulle 
almal inwoners van beide die land en die lug is. Hulle is ietwat te 
vergelyk met julle vlermuise en ander handvleuelige diere. Deur 
'n buitengewoon fyn en ligte soort gas, wat hulle in hul organisme 
ontwikkel, kan al hierdie diere hulself net soos julle ballonne, in 
die veral intensiewe lug hierdie planeet verhef, en as hulle 
hulleself op hierdie manier in die lug verhef het, kan hulle met 
behulp van die vel tussen hul pote en die waaiervormige arms, óf 
met behulp van die vel tussen die kloue en die waaiervormige 
stert, ewe handig in die lug in alle rigtings beweeg soos die 
handvleuelige diere by julle. 
11. Nou kan julle wel vra: Wat is die eintlike funksie van hierdie 
diere op hierdie planeet? Dit is 'n baie belangrike funksie. Ten 
eerste vorm hulle in bonatuurlike opsig die oorgangsvorm van die 
eintlike diereryk na die mens; ten tweede is hulle in natuurlik 
opsig op hierdie planeet baie noodsaaklik en die allerbeste 
lugsuiweraars. Want hoe sterk die lug van hierdie planeet, 
dikwels tot 'n hoogte van vyftig tot honderd Duitse myl, wel van 
allerlei in die lug swewende en tewens vormveranderlike dierlike- 
en soms plantaardige wesens gevul is, is al deels vermeld. 
Desondanks bly daar nog iets oor wat vermeldenswaardig is. 
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Julle kan in goeie vertroue aanneem dat sulke verskynsels 
hulself, veral teen die aand, so sterk opeenhoop, dat die son 
geheel en al daardeur verduister word, iets wat julle, behalwe by 
'n totale sonsverduistering, nooit te siene kry nie. Wanneer daar 
so ’n swewende of vormveranderlike verskynsel in aantog is, styg 
daar baie gou miljoene sulke diere met groot spoed vanuit die 
gebergte en soms ook vanuit die onherbergsame dale en klowe 
op, en baie spoedig bereik hulle so ’n wolk. Dat hierdie diere 
hieraan 'n lekker ete het, hoef nouliks vermeld te word. Hulle 
verorber dikwels 'n meer as honderd kubieke myl groot, 
goedgevulde wolk geheel en al binne 'n tydsbestek van enkele 
ure. Dat so iets dan vir die mense 'n groot weldaad is, is natuurlik 
vanselfsprekend. 
12. Ook die ryk van die voëls, wat op hierdie planeet feitlik 
heeltemal aan vormverandering onderhewig is, en dit ook in elke 
opsig baie uitgebrei is, word goed deur hierdie gaste in toom 
gehou. 
13. Nou sal julle vra: Val hierdie eienaardige tweevoeters ook nie 
af en toe die mense lastig nie? O nee, want hierdie diere is 
buitengewoon sku en woon daarom steeds slegs in omgewings 
wat vir mense en ook vir die ander diere nie maklik toeganklik is 
nie en wat, sou hulle toeganklik wees, so onherbergsaam en kaal 
is, dat mense en ander wesens nie veel daar te soeke het nie. 
14. Nou is ons ook met hierdie diersoort klaar en ons sal onsself 
met die mense van hierdie planeet besighou. 
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HOOFSTUK 61 
Die mense van Miron. Hul huise en dorpe 

1. Die mense van hierdie planeet is nie so groot soos die 
inwoners van die planeet Saturnus nie, maar tog weer groter as 
die van die planeet Uranus, hoewel hulle onderling beduidend in 
grootte verskil. So is daar dikwels mense wat 'n lengte van veertig 
vadem, en ook mense wat dikwels skaars 'n lengte van ietwat 
meer as twintig vadem bereik. In hierdie opsig lyk die planeet 'n 
bietjie soos julle aarde, waar die liggaamslengte van die mense 
ook baie verskillend is. Dit is ook die geval by die vroulike geslag 
op ons planeet Miron. 
2. Die liggaamlike vorm van beide geslagte is gewoonlik van 
groot skoonheid, hoewel daar ook hierin groot afwykings bestaan. 
Om ons van die gestalte van die mense van hierdie planeet 
kortliks ’n so volkome as moontlik voorstelling te kan maak, sal 
ons ons in ieder opsig by die middelklas hou, want vanuit daardie 
oogpunt sal alle moontlike sylyne dan tog maklik herken kan 
word. Ons sal dus eers die man met 'n lengte van dertig vadem 
en die vrou van ongeveer agt-en-twintig vadem in oënskou neem. 
3. Hoe lyk die man? Hy het 'n taamlike ernstige, maar absoluut 
geen afstotende voorkoms nie. Sy ledemate is volkome manlik, 
soos van 'n volmaakte man by julle. Op sy kop het hy lang, 
meestal krullerige hare, wat donkergroen van kleur is. Hy het 'n 
wit velkleur, wat hier en daar ietwat in liggroen oorgaan. Die lippe 
is weliswaar rooi, maar het ook 'n ietwat groenerige glans. So is 
die oë ook nooit blou of grys nie, maar varieer in die kleur groen. 
Die volle baard van die man is ook groen, maar net 'n bietjie ligter 
as die hoofhare. Ook die naels aan die vingers is groen, en lyk 
soos heldergroen glas, terwyl die vingers gewoonlik volkome wit 
is, wanneer hulle ten minste skoongehou word, wat op hierdie 
planeet origens gewoonlik die geval is. Die tande is blouagtig 
soos perlemoen by julle en flikker baie sag in verskillende kleure. 
Die stem van die man is baie welluidend, maar gewoonlik baie 
laag, sodat die gewone spreektoon hom voortdurend rondom die 
laagste gebied van julle kontratone beweeg, en wel met so 'n 
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sonore sterkte vir julle ore, dat julle op 'n afstand van twee of drie 
myl nog baie goed 'n soort donder sou hoor. Hoewel ook die vrou 
taamlik laag spreek, is haar stem tog aangenamer en in ’n sekere 
sin gladder as die van die man. Hulle is dus in besonder vir die 
manlike geslag van hierdie planeet buitengewoon aantreklik, en 
des te meer omdat hierdie planeet in 'n sekere sin die eintlike 
vaderland van die toonkuns is. Mense beoefen hierdie kuns nie 
net met verskillende, soepel menslike stemme, waarby die 
vroulike haar natuurlik die meeste onderskei nie, maar ook met 
die mees uiteenlopende musiekinstrumente. 
4. So het ons dus gesien hoe die man lyk, en wel in ongeklede 
staat en ons sal nou ook die vrou ongekleed beskou. Nou sou 
iemand dalk kan vra: Waarom bekyk ons nie ook die klere saam 
met die gestalte nie? Die rede is dat die klere hier byna net so 
verskillend is soos by julle, en daarom kan daar nie hier, soos op 
'n ander planeet, 'n vaste vorm bepaal word nie. Ook hier dra die 
manne (na gelang van die verskeidenheid van land en gebruik) 
verskillende soorte kledingstukke, mantels, beenbekleding, 
skoene en hoede, netsoos die vrou. As julle dus 'n geklede man 
of vrou voor julle wil sien, dan moet julle hom of haar wel self 
aantrek, wat trouens nie al te moeilik vir julle sou wees nie. Vir 
daardie doel hoef julle maar net die beter Europese en Asiatiese 
nasionale kleredrag, natuurlik wel in groter dimensies, op die 
inwoners van hierdie planeet oor te bring en dan staan hulle ook 
goed gekleed voor julle! Noudat ons dit weet, kan ons gevolglik 
en sonder bedenkinge ’n ongeklede vrou van naderby beskou. 
5. Die vrou is gewoonlik buitengewoon mooi, ja soms van 
wonderbaarlike skoonheid. Uit haar verskyning spreek 'n 
wonderbaarlike soetheid en bevalligheid; ronding, sagtheid en 
tederheid ontbreek byna nooit nie, wat die in die oog springende 
kenmerke van die vroulike liggaamsbou is. Die vel is veral teer en 
oogverblindend wit, ongeveer soos pas gevalle sneeu op 'n 
heuwel by julle, net die wange gaan gewoonlik oor in ’n sagte, 
groenerige rooi. Die hare is swartgroen en in die lig skitter dit 
soos 'n pouveer by julle; ook die donsige hare onder die arms is 
opvallend en glinster soos diamante, asook die skaamhare. Die 
naels aan die vingers is ’n uiters aanskoulike groen en skyn soos 
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fyn gepoleerde glas, wat op die buitengewone wit, ronde vingers 
van die vrou van hierdie planeet buitengewoon goed lyk. 
6. Die gesig van hierdie vroue het gewoonlik die vorm wat julle, 
volgens julle maatstawwe, tot die mooiste reken. 'n Gladde, hoë 
voorhoof, taamlike swaar wenkbroue, groot, baie lewendige oë, 
waarby in die pupille 'n vurige groen met soms rooi deurbrekende 
strale speel. Die neus is reguit en oral sag afgerond. Ook die 
mond het die korrekte verhouding tot alle oorblywende dele. Die 
ken is nie te skerp en nie te breed nie, maar het meer 'n 
volmaakte ovaalvormige vorm met 'n effense inbuiging in die 
middel. 
7. Die nek is middelmatig lank en rond; die nek is volmaak, sodat 
daar nêrens 'n uitstekende knop te siene is nie. Die boesem is 
buitengewoon gevul en onder die boesem word die vrou slank tot 
by die heupe; daarna neem sy weer in omvang toe en is om die 
heupgewrigte netso breed soos by die skouers, dit wil sê, van die 
een skouerlyn via die rug na die ander. Dat die voete ook die 
korrekte verhouding het, hoef nouliks vermeld te word. 
8. Nou kan julle die vrou na behore klee, waarna julle 'n beeld van 
so baie welgevormde vroumens kan maak. Julle moet egter geen 
Paryse modepop van haar maak nie, maar soos gesê, klee haar 
volgens die een of ander nasionale kleredrag. 
9. Nou het ons die mens voor ons. Hierdie mens het egter nog 
geen woning nie. Dit sal dus nodig wees om vir hom ook 'n 
woning te gee, want die mense van hierdie planeet woon netso in 
huise soos julle. Dit is dus nodig om te weet hoe hierdie huise lyk, 
of hulle apart staan of gesamentlik soos in die dorpe by julle, 
digby mekaar; dan het ons al ons mooi en groot mense van 
hierdie planeet van 'n woning voorsien. 
10. Hoe lyk die huise? Hulle lyk baie soos die huise by julle, maar 
hulle is egter nooit multiverdieping nie, maar is enkelverdieping 
en die mure is nooit hoër as hoogstens anderhalf keer die lengte 
van die man nie. Die dakke lyk ook soos die dakke van julle 
landhuise, hulle is egter net ietwat spitser, ongeveer soos die 
dakke van Gotiese gebedshuise (kerke). 
11. Een huis het nooit meer as drie kamers nie: Een vir die 
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manlike, één vir die vroulike geslag en één, gewoonlik die 
middelste, vir die algemene omgang met mekaar. Hoe groot is 
hierdie kamers? In verhouding tot die mense van hierdie planeet 
nie te groot en nie te klein nie, maar wel so groot dat daar in 
elkeen 'n geselskap van honderd mense met gemak gehuisves 
kan word. 
12. Van watter materiaal is die huise gebou? Deurgaans van 
gekapte klippe. Die vensters van die kamers is hoog, maar nie al 
te breed nie, wat ook voorsien is van 'n elastiese, natuurlike glas, 
'n soort materiaal soos julle mica, wat gewoonlik in metaalrame 
geset is. Die kleur van hierdie glas is verskillend, na gelang die 
vrye werksplek van die natuur dit lewer. Die inwoners het 
weliswaar ook kunsmatig vervaardigde glas, maar dit gebruik 
hulle vir baie ander doeleindes, waaroor later nog gespreek sal 
word. 
13. Behalwe woonhuise is daar ook nog ander geboue opgerig 
wat bestem is vir beide die onderdak bring van hul huisdiere, 
asook vir allerlei ander huishoudelike doeleindes. En verder is 
daar vóór die woonhuise ook nog kinderhuise met nie meer as 
één kamer gebou. Hierdie huise is net so hoog soos die 
woonhuis, maar is natuurlik in omvang kleiner. 
14. Daar hoef nog net vermeld te word dat die mense hier 
meestal in dorpe bymekaar woon. Daarmee het ons hulle op 
gepaste wyse gehuisves en ons sal die volgende keer hul 
verdere lewensomstandighede beskou. 
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HOOFSTUK 62 
Eienaarskap op Miron. Gemeenskaplike en 

private eiendom 
1. Noudat ons Miron-bewoners onderdak gebring is, sal dit tog 
sekerlik nodig wees om ook 'n stuk grond aan hulle te gee, want 
daarsonder sal dit hier, soos oral, ’n moeilike lewe wees. Die 
vraag is nou: Hoe word die verdeling van grond gereël? Het 'n 
dorp gemeenskaplike stukke grond, of het elke huisbewoner sy 
eie afgemete stuk grond waarop hy die nodige voedsame vrugte 
vir sy huis kan verbou? 
2. Hier is streng gesproke nie die één of die ander die geval nie, 
want beide moontlikhede is hier op 'n beslis merkwaardige wyse 
vir julle verenig. Hoe is dit moontlik? Dit sal dadelik duidelik word! 
Ten eerste het elke dorp 'n gemeenskaplike stuk grond, wat in 
verhouding tot die aantal inwoners en hul behoeftes, groot 
genoeg is om hulle oorvloedig van allerlei soorte voedsame 
vrugte te voorsien en waarby niemand kan sê, dit is my stuk 
grond nie! Almal kan naamlik van die hele stuk grond vrugte oes, 
en daarom kan almal tog weer sê, en wel met betrekking tot elke 
plek van die gemeenskaplike stuk grond, dit is ons grond! 
3. Dit is reg, maar op die agtergrond speel nog die vraag: As die 
dorp 'n stuk grond gemeenskaplik in besit het, wanneer is daar 
dan sprake van privaatbesit? Ek sê vir julle: Niks is makliker om 
te verklaar as dit nie! Die privaatbesit beperk homself net tot die 
stukke grond wat 'n bewoner vir 'n bepaalde tyd eiehandig vir die 
kweek van kleiner vrugdraende gewasse bewerk het. As 'n plek 
uitsluitlik deur één huis van die dorp bewerk is, moet dit met ’n 
teken wat aan die huis behoort, afgebaken word. Vanaf die 
oomblik van die afbakening tot aan die tyd van die oes, is so stuk 
grond dan die onbetwisbare eiendom van die een wat dit bewerk. 
Na die oes word dit weer algemene besit en kan dit sonder enige 
teëspraak dadelik van die vorige eienaar weer deur 'n ander huis 
afgebaken word. 
4. Maar wat die groot vrugte aanbetref, waarvan die produsente 
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natuurlik die bome is wat aan julle bekend is (die wat nie aan 
gedaanteverwisseling onderhewig is nie), is almal 
gemeenskaplike eiendom van die hele dorp. As daar van een 
boom geoes word, word die oes gelykop onder alle inwoners van 
die dorp verdeel. 
5. Die vrugte wat egter van gedaante wissel, soos die klein plante 
en struike, wat daar as sodanig vir 'n rukkie staan, dan weer 
vergaan en in dierlike vorm verander, is die eiendom van diegene 
wat dit eerste aantref; die een wat geoes het, moet egter die hele 
opbrengs aan die dorpsgemeenskap toon. As die inwoners van 'n 
ander huis dan te kenne gee dat hulle ook 'n deel daarvan wil hê, 
word daar volgens die gewone humanitêre reëls wat daar heers, 
in goeie harmonie vasgestel watter deel van die oes daardie huis 
toebedeel sal kry. Wanneer dit bepaal is, word die oordrag 
vriendskaplik gereël. 
6. Dieselfde geld ook vir die vlieënde brood wat reeds aan julle 
bekend is. Wie dit vang, is die hoofeienaar daarvan en deel dit 
ook, nadat die wense van die ander huise vriendskaplik vasgestel 
is met die ander huise. Tog moet die bepalings so wees dat daar 
op nooit meer as die helfte van so ’n toevallige oes aanspraak 
gemaak kan word nie, want dit moet altyd in die besit van die 
hoofeienaar bly. 
7. Die huisdiere behoort weer tot die algemene besit, maar 
desondanks hoef hul produkte, soos melk en wol, nie akkuraat 
verdeel te word nie. Want daarby geld die reg van die 'primo 
occupanti'*. Onder voorwaarde egter dat 'n buurman nie die reg 
het om sy besitsreg uit te brei tot die melk wat 'n koei vir die huis 
van 'n ander gegee het nie. Veel eerder kom die reg hier toe aan 
die huis waaraan die koei haar melk gegee het en nie aan die 
buurman wat die eerste hand op die melkbak wil plaas nie. 
*die 	 'primo 	occupanti' : 	die 	een 	wat 	dit 	as 	eerste 	in 	besit 	neem 	

8. Verder behoort alle mineraleprodukte geheel en al in gelyke 
dele aan alle dorpsbewoners; daarom moet dieselfde aantal 
arbeiders deur elke huis beskikbaar gestel word. Soos dit met die 
mineraleprodukte gaan, gaan dit ook met die buit van die jag; ook 
dit word as 'n eenparige toekomstige buit vir alle inwoners 
beskou. 
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9. Produkte wat tot die huislike kuns behoort, is egter volkome die 
spesifieke eiendom van elke huis en kan slegs deur ruil of 
vriendskap aan 'n ander huis oorgedra word. Daartoe behoort by 
voorkeur verskillende musiekinstrumente en ook wel ander 
meganiese produkte, soos byvoorbeeld allerlei praktiese 
gebruiksvoorwerpe wat baie hier vervaardig word. Wat se 
produkte en instrumente dit is, sal egter nog op die regte plek 
vermeld word. 
10. Omdat hierdie mense hulleself byna net so klee soos julle, 
soos wat reeds aan julle vertel is, kan julle wel aanneem dat hulle 
vir die vervaardiging van hul kledingstowwe van die wol van 
allerlei diere, ook verskeie wewers moet hê. Hierdie wewers werk 
nie in die woonhuise nie, maar vir hulle is daar gewoonlik in die 
middel van die dorp 'n groot wewershuis gebou. As die wol in die 
huise tot drade gespin is, word dit, met 'n teken van die huis 
daarop, na die groot wewershuis gebring. Daar word die gare dan 
spoedig tot die gewenste stof geweef, waarna dit weer deur die 
inwoners van die betrokke huis vir die vervaardiging van klere in 
ontvangs geneem word. 
11. Nou sou iemand kan vra: Watter beloning kry die wewers vir 
hul werk? 'n Algemene, maar geen spesifieke beloning nie. So ’n 
wewershuis is naamlik deur die hele dorpsgemeenskap gebou. 
Die wewers hoef verder vir niks te sorg nie, want elke huis gee 
jaarliks 'n sekere deel van sy hele oes aan die wewershuis af. 
Daarteenoor het die wewers dan weer die verpligting om aan elke 
huis die verlangde arbeid te lewer en wel sonder spesiale 
vergoeding. 
12. Dieselfde geld ook vir diegene wat die klere vervaardig, want 
hier is ook egte kleremakers en skoenmakers, wat ook sonder 
spesiale beloning moet werk, omdat ook hulle, net soos die 
wewershuis, deur die hele gemeenskap onderhou word. 
13. Nou ken ons al byna alle huislike reëls en weet ons hoe 
hierdie dorpsgemeenskappe met mekaar lewe. Daar bly dan net 
nog die vraag oor of hier dan nie 'n leier is nie? 
14. In werklikheid is daar geen leier hier nie, maar berus alles op 
wedersydse ooreenkomste. Desondanks word die oudstes van 
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die dorp, wat ook priesters en leraars is, tog in belangrike 
kwessies as raadgewers beskou, en as hulle saam iets besluit 
het, dan word so ’n besluit onherroeplik deur die hele 
gemeenskap aanvaar. 
15. Is daar ook keisers en konings? O nee! Elke dorp as geheel is 
in alle opsigte heer en meester. Om hierdie rede word hier ook 
geen belasting gehef en geen oorloë gevoer nie. Verder lê die 
dorpe gewoonlik sovêr van mekaar af, dat elke dorp, om in sy 
onderhoud te voorsien, 'n stuk land ter beskikking het wat dikwels 
groter is as julle hele Oostenrykse keiserryk. 
16. Nou weet ons, behalwe die binnenshuise reëls, alles wat die 
inwoners van hierdie planeet aanbetref. Genoemde huisreëls, 
asook betrekkinge met die naburige dorpe sal ons die volgende 
keer in oënskou neem. En dus genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 63 
Huisreëls, goeie sosiale voorskrifte, musiek 

en musiekinstrumente op Miron 
1. Wat word daar eintlik onder die binnenshuis geldende reëls 
verstaan? Niks anders nie as die reëls wat deur die mense 
onderling in elke afsonderlike huis in ag geneem moet word. Tot 
hierdie reëls behoort dus alle vriendskaplike betrekkinge en die 
daarvan afgeleide wedersydse dienste, waarmee die gesinslede 
van 'n huis mekaar oor en weer ter wille is en waarmee die gesin 
te kenne gee dat die gesinslede in 'n huis nou aan mekaar 
verwant is. 
2. Die belangrikste reël lui dus: Agting vir mekaar, liefde vir 
mekaar en vriendskap vir mekaar! Na hierdie reël volg 'n tweede, 
en dit lui: Kyk na mekaar, help mekaar en gee jou hart vir 
mekaar! 'n Derde reël lui: Samewerking, vir mekaar en met 
mekaar! Volgens hierdie reëls rig almal hulleself in die huis. 
3. Die ouerpaar is die hoof van die gesin; die vader van die 
manlike en die moeder van die vroulike deel. Aangesien vader en 
moeder egter hier waarlik één is, werk hierdie twee hoogste pole 
vanuit één sentrale punt. Wat die vader dus wil, dit wil ook die 
moeder en so geld daar in die hele huis, beide vir die manlike 
sowel as vir die vroulike deel, een en dieselfde reëls. 
4. Daarom geld die reël 'agting vir mekaar' in die hele huis vir 
almal. Die huisvader en sy vrou ag mekaar wedersyds, en word 
één, omdat slegs uit so 'n dergelike agting die ware, suiwer liefde 
kan ontstaan. Eweneens ag ook die broers en susters mekaar, en 
ook in opgaande lyn alle kinders hul ouers en omgekeerd die 
ouers hul kinders. En die jonger broer ag die ouer en die ouer die 
jonger. Dit is ook die geval by die susters en wedersyds by die 
ouer suster ten opsigte van die jonger broer en die ouer broer ten 
opsigte van die jonger suster. 
5. Sodoende is almal dan op die basis van wedersydse agting vir 
mekaar verbind deur die band van die liefde, wat uit in 'n 
besondere lieflike vriendelikheid bestaan. Daarmee word egter 
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ook aan alle ander reëls voldoen. Want 'n ‘oog vir mekaar’ wil 
onder sulke beminlike omstandighede tog sekerlik sê: 
Samehorigheid, om gelykgesind van hart te wees en mekaar 
daadwerklik te ondersteun, en verder ook samewerking, graag na 
mekaar luister en graag daarheen gaan waar die ander 
heengaan. 
6. Dikwels woon daar in 'n huis nie net één nie, maar dikwels drie, 
vier tot vyf gesinne, sodat daar in ’n sekere sin vyf pare ouers is, 
wat almal met meer of minder kinders geseënd is. Al hierdie 
gesinne in één huis lewe egter sodanig met mekaar dat daar van 
een of ander rusie eintlik nooit sprake is nie; inteendeel, hoe 
meer gesinne daar in 'n huis bymekaar woon, des te inniger en 
dus ook meer geseënd is dit. Hierdie mense hou werklik soveel 
van mekaar, dat hulle eerder hulself iets sou laat aandoen, as dat 
hulle in staat sou wees om 'n lid van die gesin, wat die reëls van 
die agting oortree, ook maar in die minste te kwets, want almal, 
selfs die kleinste kind wat die kinderhuis verlaat het, sal homself 
met die grootste moontlike sagtheid by die wedersydse agting 
hou. 
7. Dit is ook die rede waarom hierdie mense ook soveel van 
musiek hou, want van al die kunste en wetenskappe wat hulle 
besit, kom dit die meeste met hul innerlike ooreen; die 
musiekmaak is dan ook 'n baie belangrike huislike aktiwiteit. 
8. Om van hierdie mense wat in die toonkuns vaardig is, 'n beter 
begrip te kan vorm, sal ons eers hul musiekinstrumente ietwat 
van naderby bekyk en dan eers gaan luister na 'n klein 
musiekuitvoering. 
9. Die musiekinstrumente lyk absoluut nie soos die van julle nie, 
en daarom klink die musiek daar ook heel anders. 
Blaasinstrumente en snaarinstrumente sal ’n mens hier nêrens 
aantref nie; in plaas daarvan gebruik die mense hier soorte klok-
instrumente, skyf-instrumente en ook bol-instrumente. 
10. Die klok-instrumente word op die volgende manier van 'n 
soort baie welluidende metaal vervaardig: Daar word verskeie 
klokke in die vorm van halwe bolle gegiet; hierdie klokke word 
dan van groot na klein op 'n spil bevestig, nadat hulle eers baie 
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goed gepoleer is en volgens julle chromatiese toonleer baie 
suiwer gestem is. Op één spil sit daar by 'n volledige instrument 
altyd drie oktawe van sulke klokke en wat die stemming 
aanbetref, ongeveer die D by julle wat in die contra-oktaaf begin 
en dan verder styg. Die toon word op twee maniere aan die 
klokke van hierdie instrument ontlok, óf deur die aanslaan met 'n 
ietwat sagte hamer of deur te vryf met die vingers, wat eers in 'n 
bietjie soutwater gehou word. Hierdie instrument word gewoonlik 
deur die manne bespeel; dit is geen solo-instrument nie, maar 'n 
harmoniese begeleidingsinstrument by die sing van die vroue. 
11. Na hierdie instrument kom die skyf-instrument. Dit word van 
die voorafgenoemde glas gemaak. Die skywe sit ook aan 'n spil, 
wat netsoos die vorige gedraai word, terwyl die toon voortgebring 
word deur met harsbestrykte vingers daaroor te vryf. Hierdie toon 
is buitengewoon deurdringend, en die instrument is oral presies 
een oktaaf hoër gestem as die vorige en word dus gebruik ter 
versterking van die harmonie van die reeds bekende klok-
instrument. 
12. Die voortreflikste instrument, wat ook as solo-instrument 
gebruik word, is die al voorgenoemde bol-instrument. Omdat 
hierdie instrument egter 'n nogal ingewikkelde meganika het, sal 
ons dit die volgende keer uitvoerig bespreek, en ook die manier 
waarop hierdie instrument heel bekwaam deur die musici bespeel 
word. Genoeg dus vir vandag. 
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HOOFSTUK 64 
Bol-instrument, musiek en musiekskrif, 
optika, meganika en skryfkuns op Miron 

1. Die bol-instrument is saamgestel uit gebuigde pype, wat aan 
die buitekant meer afgeplat is, maar aan die binnekant volkome 
rond van vorm is. Die bol is op sy breedste punt drie vadem in 
deursnee; aan weerskante van die breedste gedeelte van die bol 
is ook die dikste pype geplaas. In die rigting van die pole van die 
bol, wat 'n tregtervormige opening het, word die pype ook steeds 
kleiner. 
2. Die bol rus op 'n oop driepoot, waaronder 'n kragtige wind-
meganiek (tipe blaasbalk) aangebring is, van waaruit die wind 
deur die pote van die driepoot in die bol ingeblaas word. Naas die 
reeds genoemde hoof klankpype, loop nog kleinere windpype, 
waarvan die uitmondings hulself bo die gate van die hoof 
klankpype bevind, wat daarin ietwat verhoog aangebring is. Op 
die plekke waar die wind oor die verskillende pype verdeel word, 
is daar oral ventilasie-kleppe aangebring, wat deur middel van 'n 
spesiale meganisme geopen of weer gesluit kan word. Word die 
klep oopgemaak, dan word die wind via die monding na die 
toonvormende gat in die klankpyp gevoer; word die klep gesluit, 
dan is die toon natuurlik ook weer weg; dus ongeveer soos die 
orrels by julle. 
3. Nou weet ons hoe die instrument inmekaar steek. Die vraag is 
nou: Hoe word hierdie instrument bespeel? Dit gebeur ongeveer 
soos by julle orrels, deur middel van 'n soort klavier; die klavier 
het 'n ander vorm en die halftone is anders ingedeel as op julle 
klaviere. Die toonleer, wat julle die diatoniese noem, is hier nie 
die basis toonleer nie; hul basis toonleer bestaan naamlik uit 
louter hele tone, waartussen oral een halwe toon sit. So is die 
klavier ook ingedeel. Dit bestaan eintlik uit twee rye langwerpige, 
ongeveer een voet breë halwe bolle. Die klavier word die 
onderste genoem. Tussen elke sleutel van die onderste klavier is 
ietwat hoër en ietwat kleiner, ook 'n langwerpige, maar net 'n 
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halwe voet breë, ietwat langwerpige halwe bol aangebring. Nou 
sal julle sê: Sou plat sleutels nie beter wees as sulke rondes nie? 
Vir julle vingers sal plat sleutels wel geriefliker wees as rondes, 
maar vir die sterk vingers van ons Miron-bewoners is hierdie 
sleutels weer beter, want as hulle plat sleutels sou hê, sou dit ten 
minste nog een keer so breed moet wees om afsonderlik 
ingedruk te kan word, aangesien 'n vingerpunt van 'n Miron-
bewoner dikwels twee voet breed is. Deur die ronding van die 
sleutels kan die speler elke sleutel, omdat die val baie gering is, 
heel gemaklik en sonder om die aangrensende sleutels aan te 
raak, afsonderlik indruk. Nou sien julle wel watter voordeel hierdie 
klawerbord vir ons inwoners het. 
4. Die instrument ken ons nou; nou nog net die vraag: Watter 
klank het dit eintlik? Die klank van hierdie instrument klink die 
meeste soos die van 'n fluit by julle; dit is egter onvergelykbaar 
sterker, maar kan deur 'n spesiale voorsiening, waardeur die 
polêre klankversterkers van hierdie instrument meer of minder vêr 
geopen of gesluit kan word, van fortissimo na pianissimo* 
oorgaan. 
*van 	heel 	hard 	na 	baie 	sag 	

5. Op hierdie instrument vind ’n mens onder die Miron-bewoners 
so nou en dan werklik begaafde kunstenaars. Sommige besit so 
’n vaardigheid in die speel van hierdie instrument, dat die grootste 
kunstenaars by julle hoogs verbaas sou wees wanneer hulle so 
bolbespeler daar sou hoor. Hierdie instrument ontbreek dan ook 
in geen enkele huis nie en is so algemeen geliefd, dat iemand 
wat nie ten minste 'n kleinigheid daarop kan speel nie, as baie 
onnosel beskou word, wat egter maar baie selde voorkom. 
6. Julle sou ook wel wil weet watter musiekstukke hierdie musici 
speel en of hulle miskien ook sulke komposisies het soos julle? 
Glo maar dat daar hier werklik geen gebrek is aan sulke produkte 
nie. Feitlik in elke huis woon daar 'n komponis, wat met behulp 
van kleurvolle karakters, getrek tussen drie lyne, waarmee die 
drie oktawe aangedui word, sy idees op metaalplate, op klipplate, 
of soms ook wel op dun, glad geskaafde houtplate opskryf. 
7. Hierdie musiektekens is egter veel eenvoudiger as die van 
julle. Die komponis gee naamlik met ses kleure ses heel tone 
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aan, en wel met ronde punte, net soos by julle. Die halftone word 
aangedui met ewe groot nulle in die kleur wat by die 
voorafgaande grondtoon hoort. Sodoende kan hy op één lyn die 
hele toonleer van een oktaaf neerskryf. Wil hy nou een akkoord 
plaas, dan sit hy hierdie verskillende gekleurde punte, net soos 
julle, bo-op mekaar, maar dan so dat hulle die tweede lyn nie 
versteur nie; daarom word die drie lyne ook altyd op passende 
afstand van mekaar getrek. 
8. Nou sal julle sê: Dit is alles goed en wel, maar hoe gee hy die 
ritmiese indeling aan? Op die mees eenvoudige wyse! Hy verbind 
die namekaar te speel toontekens met dieselfde tydsduur, deur 
middel van 'n lyn met mekaar, waarby hy onder hierdie lyn een 
getal plaas, of ook wel die getal met punte aandui. Moet een noot 
langer aangehou word, dan staan hy op homself, en word daar 
met 'n bepaalde, onder die noot aangebringde teken aangedui 
hoe lank hierdie toon moet duur. Bowendien word aan die begin 
van elke musiekstuk, net soos by julle, 'n bepaalde tempo 
aanduiding geplaas, waarna die ritme homself tydens die verloop 
van die stuk moet rig; ook word die ritme, net soos by julle, deur 
klein skuins lyntjies aangedui. 
9. Dit is wel die mees basiese van die manier waarop ons 
komponiste op Miron hul idees neerskryf. Omdat die toonomvang 
van hul instrumente hulself altyd slegs binne hierdie drie oktawe 
beweeg, het hulle ook ruim voldoende aan hierdie drie lyne en 
daarom het hulle ook maar één sleutel. Ook al is die skyf-
instrument byvoorbeeld een oktaaf hoër gestem, dan is dit geen 
probleem nie, want die instrument speel in sy stemming dieselfde 
musieknote as die instrument wat een oktaaf laer gestem is. Wat 
egter hier vir die instrumente geld, geld des te meer vir die 
sangers, wat maar heel selde met hul stemme die omvang van 
hul instrumente bereik. 
10. 'n Volledige orkes bestaan, behalwe uit sangers, dus uit slegs 
drie persone en 'n blaaswerkbediener vir die bol-instrument. 
Hierdie drie mense bring egter met die hulp van die een 
blaaswerkbediener so ’n klankvolume voort, dat julle so ’n konsert 
op 'n afstand van drie uur nog heel goed sal kan beluister. Ten 
eerste het hierdie instrumente, as gevolg van die baie intensiewe 
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en elastiese lug op hierdie hemelliggaam, 'n buitengewone sterk 
toon, en ten tweede is die sangers hier ook buitengewoon goed 
op stem, want 'n werklik kragtige toon van so ’n Miron-sanger sou 
met sy volume by julle op aarde verseker 'n behoorlike harde 
kanonnade oordonder. 
11. Vir julle ore sou so konsert van naby wel 'n bietjie te hard 
klink, maar vanaf 'n behoorlike afstand sou julle beslis baie onder 
die indruk daarvan kan raak. Hul komposisies is van 'n baie 
verhewe kaliber en hulle beweeg selde in majeur, maar meestal 
in die mineur toonsoorte, wat by hulle halwe toonsoorte genoem 
word. 
12. Hulle ken in hul musiekteorie drie toonsoorte: 'n Heel harde, 
wat die basis van die oorblywende is; dan die hele toonsoort, wat 
soos julle majeur toonsoort klink en dan nog die halwe toonsoort, 
wat met julle mineur toonsoort ooreenkom. Hierdie laaste noem 
hulle die enigste eetbare vrug van hul klankboom; die hele 
toonsoort is by hulle die ongenietbare stam van die boom en die 
harde toonsoort is die wortel van hierdie boom, wat netsoos die 
stam, as ongenietbaar verklaar word. Daarmee het ons nou ook 
die wese van die toonkuns van die inwoners van hierdie planeet 
leer ken. 
13. Ons kan nog net noem dat die mense van hierdie planeet op 
die gebied van die optika dieselfde presteer as op die gebied van 
die geluidsleer. Daaruit kan julle maklik aflei dat hulle ook in die 
vak van die rekenkunde en die astronomie heel vaardig is. 
14. Dat hulle vir die vervaardiging van die daarvoor nodige 
instrumente ook goed tuis moet wees in die meganika, hoef 
nouliks vermeld te word. Julle sou julle daaroor verbaas, dat julle 
hier feitlik oral die mees doelmatigste tydmeters (horlosies) van 
meganiese aard sal aantref, wat baie noukeuriger en akkurater as 
julle beste horlosies wat die tyd meet en die kleinste dele daarvan 
akkuraat bepaal. Sulke tegnici woon as vakmanne in elke dorp en 
hulle het ook spesiale werkswinkels langs die woonhuise. 
15. Tewens ken die mense van hierdie planeet ook skriftekens 
waarmee hulle woorde kan neerskryf, en wel op dieselfde 
materiaal as waarop hulle hul musiektekens neerskryf. Hieruit kan 
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julle wel met sekerheid aflei dat die mense van hierdie planeet in 
elke opsig hoogs ontwikkeld is. 
16. Hul godsdienstige, geestelike ontwikkeling sal ons die 
volgende keer uitvoerig bespreek. Vir vandag is dit genoeg! 
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HOOFSTUK 65 
Innerlike, daadwerklike godsdiens op Miron. 

Voortplanting en die begrawe van die 
dooies. Sterrekunde as middel tot 

Godsbesef 
1. By die inwoners van hierdie planeet bestaan daar gewoonlik 
geen sogenaamde seremoniële eredienste nie. Die wese van hul 
hele godsdiens omvat niks anders as net die innerlike erkenning 
van God nie. 
2. Hulle het selfs geen gebede nie, maar ken in plaas daarvan 
alleen die innerlike vorming van die gees, waardeur hulle in alle 
ander wetenskap en wysheid binnegelei word. Hulle sê: Om 'n 
God met woorde te aanbid is dwaas, die onsterflike mens 
onwaardig en die allerhoogste God onwelgevallig. Wie egter in sy 
gees sy ware bestemming herken het en daarvolgens leef, hy is 
God welgevallig. Die beste gebed en die grootste eer wat ons 
God kan bewys, is dat ons lewe ooreenkomstig die bestemming 
wat Hy in ons gelê het en wat Hy ons altyd getrou in onsself laat 
vind. Kyk, dit is dan ook alles wat hul godsdiens aanbetref, 
oftewel, volgens hierdie beginsel lewe en handel die mense van 
hierdie planeet. Die lewe en handel is die eintlike erediens wat 
hulle altyd hou. 
3. Daarom het hulle ook geen spesifieke feesdae nie, want elke 
dag is by hulle 'n feesdag. Hulle sê naamlik: Alle dae wat ons 
lewe, leef ons vanuit God. Daarom moet daar geen verskil wees 
in die dae en daar moet geen uur wees waarin ons God minder 
gedenk as in die ander ure nie en daarom ook nie in die een uur 
meer as in die ander nie. Want net soos ons vanaf ons intrede in 
hierdie wêreld tot by ons uittrede daaruit, 'n bestendige 
voortdurende lewe het en omdat ons nie kan sê dat ons in 'n 
sekere uur meer of minder lewe nie, moet ons ook nie in 'n 
bepaalde uur meer of minder vroom wees as gedurende 'n 
gewone uur van ons lewe nie. 
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4. Omdat daar ook hier soms eienaardige, oordrewe vrome 
mense rondloop, sê hulle verder nog: Wat baat dit die mens as hy 
by tye en wyle bepaalde gebede sou prewel en dit weer op ander 
tye agterweë laat? Is God, die altyd Heilige, slegs op sekere tye 
waardig om deur ons mense vereer te word en op ander tye weer 
nie? Hoe sou hy dit met 'n suiwer gees kan verdra, hy wat insien 
dat God altyd ewe heilig is en dus ook altyd netso deur die mens 
met sy hele doen en laat vereer moet word? Wat sou ons kan 
bewerkstellig met ons magtelose tong alleen; sy is tog nie die 
enigste deel van die mens wat God kan eer nie? As ons hele 
wese egter deur Hom geskape is, moet ons Hom dan nie ook 
altyd met ons hele wese eer nie? Ja, dit is korrek en die enigste 
ding wat die mens waardig is. Daarom handel ons volgens die 
ewige verordening wat ons in ons gees vind. Wie so optree, 
handel altyd in ooreenstemming met die Goddelike ordening, 
soos wat hy dit in homself herken, en gee met sy hele wese op 
elkeen oomblik van sy lewe aan God die korrekte eer. 
5. Kyk, as julle hierdie godsdienstige beginsels van die inwoners 
van hierdie planeet ook maar enigsins sou oordink, dan sal julle 
ook verstaan waaroor Paulus praat toe hy gesê het: "Bid sonder 
ophou!" Wie volgens My ordening leef en homself sodoende aan 
My eenvoudige gebooie hou, dié bid of eer My immers sonder 
ophou. Wie egter dink dat hy dag en nag moet prewel, is óf 'n 
dwaas óf 'n bedrieër. In die Skrif is daar tog dikwels genoeg 
vermeld welke waarde Ek heg aan lang geprewelde gebede. 
6. Soos wat elke mens dus ook op hierdie aarde moet lewe, so 
lewe, op enkele uitsonderings na, die mense op ons planeet 
Miron. Daar bestaan weliswaar ook allerlei afdwalinge hier, maar 
die verdwaaldes word weldra weer deur die wyses gekorrigeer, 
en 'n wyse rus gewoonlik nie voordat hy 'n verdwaalde broer of 
suster weer op die regte weg gebring het nie. Die dwalinge op 
hierdie planeet is egter nie so sterk ontaard soos by julle nie. Die 
meeste kom voor op die gebied van die menings, wat hulle egter 
veel makliker laat korrigeer as die groot ontaarding by julle op die 
gebied van die blinde selfsug. 
7. As julle egter op die gebied van die godsdiens iets as 
seremonie wil ag, dan kan julle die verwekking van die mens en 



347 

 

dan uiteindelik die dood as sodanig beskou. 
8. Want die verwekking vind daar plaas, synde ook deur die 
byslaap, op 'n uiters stigtelike wyse. Hierdie daad word altyd 
soggens voltrek, en nooit in huis nie, maar in 'n tempel wat 
spesiaal vir daardie doel op 'n naburige hoë berg gebou is. 
9. Net so word die liggame van die oorledenes na 'n ander hoë 
berg gebring, waar hulle dan in 'n spesiaal daarvoor geboude 
tempel met die gesig na bo gerig, op die grond geplaas word en 
met gesnyde gras bedek word, waardeur hulle dan ook spoedig 
so sterk tot ontbinding oorgaan, dat daar na verloop van drie dae 
geen spoor meer van die hele groot lyk te vinde is nie. Hierdie 
gang van sake sou dus ook as 'n seremonie beskou kan word. 
10. Die musiek en die astronomie vorm die belangrikste aspekte 
van hul godsdiens en goddelike verering. Oor die musiek het ons 
al uitvoerig gepraat, maar met betrekking tot die astronomie is 
daar nog baie te vermeld. Uit die astronomie leer hierdie mense 
My almag en My grootsheid ken en terselfdertyd ook die 
buitengewoon groot ordening wat daar in My moet wees, omdat 
reeds in die sigbare wêreld al die groot werke binne so onge-
looflike ordening beweeg en met mekaar verbind is. 
11. Dat op die terrein van die astronomie hoofsaaklik hul mane 
die grootste aandag trek, is maklik af te lei uit die feit dat die 
inwoners van hierdie planeet, as gevolg van die groot afstand van 
die son, nooit iets kry om te sien van al die planete wat nader aan 
die son staan nie, behalwe hoogstens af en toe vir Uranus en 
verder omdat daar aan die hele sterrehemel, afgesien van hul 
mane, feitlik geen beweeglike hemelliggame is nie, behalwe 
hoogs selde een of ander stadige komeet, wat egter op hierdie 
afstand van die son altyd stertloos is en derhalwe baie onbe-
duidend lyk. 
12. Die merkwaardigste by hul mane-astronomie en wat ook hul 
gees die meeste besighou, is dat hulle in werklikheid net drie en 
tog ook weer tien mane het. 
13. Julle vra: Hoe is dit nou moontlik? Om te begin sê Ek vir julle: 
Niks is makliker te verklaar as dit nie! Maar hoe? Dit sal dadelik 
vir julle deur middel van 'n aanskoulike beeld duidelik gemaak 
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word. 
14. Stel julle net voor en julle kan dit ook gevolglik aanneem, dat 
die son 'n volmaakte planeet is. As die son egter 'n volmaakte 
planeet is, wat is dan die hemelliggame, soos byvoorbeeld 
Mercurius, Venus, die aarde en so aan? Julle sal sê: Dit is die 
mane van die son. As Ek julle nou vra hoeveel sulke mane die 
son dan het, sal julle sê: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Pallas, 
Ceres, Juno en Vesta, dat is al 8, dan nog Jupiter, Saturnus, 
Uranus en Miron, saam dus 12. Nou vra Ek: Hoeveel mane het 
die aarde? Julle sê: één. Hoeveel het Jupiter? Julle sê: vier. 
Hoeveel Saturnus? Julle sê: sewe. Hoeveel Uranus? Julle sê: vyf. 
Hoeveel Miron? Julle sê: volgens die eerste getal, drie. Dit is dus 
saam twintig mane. Wat is hierdie mane dus ten opsigte van die 
son? Julle kan onmoontlik iets anders sê as: Dit is sy bymane. 
Goed! Meer het Ek nie nodig nie! Nou gaan ons weer na Miron. 
15. Hierdie ietwat wonderbaarlike planeet het die eienaardigheid 
dat sy eerste belangrike maan ook nog twee bymane het, wat 
daaromheen beweeg en saam daarmee gemeenskaplik in 'n 
baan rondom die planeet draai, soos wat julle maan saam met 
die aarde draai rondom die son. Die tweede en hoër staande 
maan het ook weer twee bymane en is groter as die eerste. Die 
derde maan, die hoogste, het selfs drie satelliete of bymane, 
waardeur hy ook maklik van die ander twee mane te onderskei is, 
sodat volgens sy rotasie die reeds aan julle bekende tydsduur 
van 'n jaar van hierdie planeet bereken word. Nou lê die hele, 
ondeurdringbare geheim opgelos voor julle! 
16. Maar iemand sal sê: Waarom was daar dan aanvanklik by die 
algemene aanduiding geen sprake daarvan nie? Ek vra julle 
egter: Waarom sien julle nie met die ongewapende oog die vier 
mane van Jupiter nie? As gevolg van die groot afstand sal dit vir 
elke waarnemer wel lyk asof hulle tot één punt met Jupiter 
saamgesmelt het. Eers 'n sterk teleskoop is in staat om die uit vyf 
dele bestaande punt sodanig te vergroot, dat julle beide die 
planeet, asook sy mane, goed van mekaar geskei kan sien. Julle 
sal sê: Dit lê by die bou van ons oë, dat ons dikwels 'n vêraf 
liggende veelheid as 'n kompakte eenheid sien. En Ek antwoord 
julle op die vorige vraag: Dit lê ook in My ordening besluit om 
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geestelik nog vêraf liggende dinge, as hulle met mekaar één 
geheel vorm, slegs as sodanig te laat sien en eers die eenheid in 
sy veelheid te ontbind wanneer ons geestelik so naby daarby 
gekom het soos wat julle Jupiter byvoorbeeld met behulp van 'n 
teleskoop genader het. Kyk, dit is dus ook 'n ordening wat 
volkome in My plan pas. 
17. As julle geleerdes op aarde sê 'Ons het drie newelsterre 
ontdek!', het hierdie geleerdes dan reg of verkeerd gespreek? Ek 
sê vir julle: Reg en verkeerd! Reg, omdat hulle werklik nie meer 
as drie newelsterre ontdek het nie, maar verkeerd, omdat so ’n 
newelster dikwels 'n ware 'triljoenster' is. Hoe groot die verskil 
tussen drie en verskeie triljoene is, hoef Ek nie vir julle uit te lê 
nie; julle sal vanself kan insien hoe verkeerd die getal drie ten 
opsigte van die veelheid van die ontdekte sterre in hierdie 
aangeduide drie 'newelsterre' is. 
18. Nou dink Ek dat hierdie voorbeelde voldoende sal wees om 
duidelik te maak dat die manier waarop Ek die een en ander 
geleidelik aan onthul, beide in die natuurlike-, sowel as in die 
geestelike opsig, volkome volgens die orde is. 
19. Nou sou sommige kan vra: Waarom moet by die planeet 
Miron die hoofmane nog bymane hê, terwyl dit by geen ander 
planeet so is nie? Op hierdie vraag wil Ek eintlik geen antwoord 
gee nie, behalwe onder 'n sekere voorwaarde. Wie uit 
geleerdheid en behoefte aan kritiek sou wil weet, nooi Ek uit om 
My eers vanuit sy gees te verduidelik waarom byvoorbeeld die 
planete Mercurius, Venus en Mars en die vier klein planete 
heeltemal geen mane het nie? Waarom het die verreweg grootste 
planeet Jupiter slegs vier mane en die kleiner planeet Saturnus, 
benewens sy ring, sewe? Wie dit duidelik vir My kan uitlê, aan sy 
gees sal Ek ook die oorsaak van die teenwoordigheid van die 
bymane van die planeet Miron openbaar. 
20. Dit gaan veral nog oor die son en nie oor 'n spesiale 
beskrywing van 'n planeet nie. Nou weet ons voldoende oor 
hierdie planeet vir die doel wat ons beoog. Daarom sal ons nie 
langer in sy geweste vertoef nie, maar die volgende keer 
onverwyld na ons sewende songordel teruggaan. En daarmee 
was dit weer mooi gewees vir vandag! 
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HOOFSTUK 66 
Die sewende gordelpaar en sy reusagtige 

inwoners 
1. Die sewende en laaste bewoonbare gordel van die son is 
weliswaar nie van die sesde geskei deur 'n wal van hoë berge 
nie, maar in plaas daarvan deur 'n des te breër watergordel. 
2. Die meeste berge op hierdie gordel is voortdurend vulkanies 
aktief. Hoe groot hul kraters hier en daar is, is alreeds gesê. 
3. Na die breë watergordel volg 'n nie te bergagtige, bewoonbaar 
kontinent. Hierdie grond is tewens ook die allerstewigste van die 
hele son, beide aan die suidelike sowel as aan die noordelike 
kant, en dit het, die see nie ingereken nie, tot aan die polêre 
bergmassief ’n breedte van gemiddeld sesduisend myl. 
4. Die poolstreke van die son, of beter gesê haar pole, is netsoos 
die pole van die planete vir alle tye der tye onbewoonbaar. 
Daarom is hulle ook van hierdie laaste bewoonbare gordel 
afgesny deur 'n buitengewoon steil en hoog wit glansende 
ringgebergte. Die berge is so hoog, dat hulle met hulle toppe 
dikwels selfs uitsteek bo die glansende sonlug, wat gemiddeld so 
seshonderd myl bo die werklike sonbodem is. Die gegewens 
moet egter nie as vaste norm beskou word nie, want so wat daar 
al groot verskille bestaan tussen die luglae bo julle aarde, des te 
meer sal sulke verskille voorkom op die son, wat in haar innerlike 
wese veel lewendiger is as welke planeet dan ook. 
5. Noudat ons die gordel voor ons gees het, sal ons nie te lank 
meer die dooie grond beskou nie, maar dadelik ons aandag fokus 
op die bewoners. 
6. Die bewoners, dit wil sê die mense van hierdie gordel, 
onderskei hulle van hul ooreenstemmende broers op die planeet 
Miron eintlik uitsluitlik deur hul vir julle werklik fantastiese grootte. 
Die mense van hierdie gordel is naamlik so groot, dat hulle op 
aarde die hoë berge van die Himalaya en Chimborazo sekerlik as 
wandelstokke sou kon gebruik. Julle moet egter nie dink dat alle 
mense hier presies ewe groot is nie, want op feitlik geen enkele 
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gordel of planeet is daar soveel verskille in grootte tussen die 
mense as hier nie. Desondanks word mense van so twee- tot 
driehonderd vadem lank deur die werklike inwoners as baie klein 
dwergies beskou. Dit kan egter ook voorkom, dat 'n mens op 
hierdie gordel van top tot toon gemeet ’n lengte van vier-, vyf- tot 
sesduisend vadem bereik, maar sulke reuse is ook geen normale 
mense op hierdie gordel nie. Die lengte van die normale mense 
wissel tussen die agt- en twaalfhonderd vadem. 
7. Merendeels woon hierdie reuse naby die berggordel om die 
poolstreke. Daar vind hulle ook voldoende voedsel. Verder na die 
seë van hierdie gordel word die mense egter steeds kleiner, en 
op die groot en veelvuldig voorkomende eilande woon die 
sogenaamde dwerge, wat egter tog nog groter is as alle ander 
gordelbewoners van die son. Daarom moet julle hierdie eilande 
ook nie in julle fantasie al te klein voorstel nie. 
8. As julle die omvang van die kleinste eiland sou skat op die 
omvang van die hele Asië en Europa bymekaar, dan sou julle 
maatstaf taamlik korrek wees. Hierdie eilande is gewoonlik deur 
landtonge met die vaste land verbonde, maar hulle is net vir ons 
dwerge begaanbaar. Die groter inwoners van hierdie land sou nie 
so maklik oor so ’n landtong, of beter gesê, landengte heen kan 
loop nie, omdat dit vir hul voete te smal sou wees. En ook al was 
dit hier en daar nie die geval, dan sou die bodem daarvan tog nie 
stewig genoeg wees om 'n wandelende las van vele duisende 
sentenaars te dra sonder om weg te sak nie. Daarenteen kan die 
dwergmense die vaste land baie goed betree en verre reise maak 
tot by die groot reuse, deur wie hulle altyd buitengewoon sag en 
vriendelik opgeneem word. Daar kan 'n mens met reg sê: Hulle 
word waarlik deur die grote op die hande gedra. 
9. Soos wat die grootte van die mense op hierdie gordel varieer, 
so varieer ook, veral op die son veel meer as êrens anders, hul 
velkleur. Met as enigste uitsondering die heeltemal swart kleur, 
kan julle hier wel alle skakerings van kleur aantref. So is 
byvoorbeeld die heel groot reuse donkervuurrooi, aflopend na 
heel ligrooi. So is daar ook mense met 'n groen of blou kleur, wat 
selfs heeltemal in bleekgeel kan oorgaan. En so is daar nog 'n 
hele klomp skakerings van kleur, waarvoor 'n hele boek nodig sou 
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wees om dit almal te beskryf. Daar is weliswaar ook op die ander 
songordels klein afwykings in kleur, maar tog is daar oral een en 
dieselfde hoofkleur in die kleuring sigbaar. Hier sien julle egter nie 
net 'n chromatiese, maar 'n waarlik ’n enharmoniese reeks van 
skakerings van kleur. 
10. Hoe praat hierdie mense eintlik met mekaar? Die taal is hier 
tweeledig; mense ken die gebaretaal en die spreektaal. Dit is 'n 
merkwaardige gesig wanneer 'n reus met ’n dwerg praat. Sodra 
hy agterkom dat die dwerg met hom wil praat, tel hy hom dadelik 
op en hou hom by sy oor. Wil die reus egter iets aan die dwerg 
sê, dan hou hy hom sovêr as moontlik van sy mond af en praat 
dan so hoog en saggies as wat hy maar kan, sodat die dwerg 
geen letsels opdoen deur sy stemgeluid nie. Want sou die reus 
met sy gewone diep stem met hom praat, dan sou die dwerg die 
woorde alleen al deur die lae toon daarvan nie kan hoor nie en 
sou die afsonderlike vibrasies van die stem hom te sterk laat 
bewe. Om dit te vermy, lê hierdie grotes in die omgang met die 
kleintjies die grootste versigtigheid aan die dag. As so reus op 
julle aarde 'n woord taamlik hard sou uitspreek, sou dit so 'n sterk 
aardbewing teweegbring, dat deur die skok daarvan, verskeie 
lande al hulle stede kwyt sou wees, terwyl ook die bergtoppe 'n 
buitengewoon groot skade daardeur sou opdoen. 
11. Nou kan iemand vra: Hoe is dit eintlik met hul wonings 
gesteld? Dan sê Ek vir julle dat hierdie baie groot reuse geen 
ander woning het nie as die sonbodem. Hulle woon derhalwe 
geheel en al in die ope lug, en aangesien die bodem daar baie 
stewig is, kan dit hulle goed dra. 
12. Verder is hierdie groot mense met al hul massiwiteit 
buitengewoon saggeaard, en dus is hul manier van loop en hulle 
hele doen en late buitengewoon sag en teer van aard. Onder 
mekaar lewe hulle buitengewoon vreedsaam en as hulle iewers 
heengaan, gee hulle in verhouding tot hul grootte baie kort en ook 
baie stadig op mekaar volgende treë. Daarby plaas hulle hul voet 
altyd baie sag op die bodem, asof hulle bang is om iets onder hul 
voet te verniel. Daarom let hulle ook by elke tree noukeurig op die 
grond, of daar iewers iets beweeg. As hulle iets opmerk, buig 
hulle dadelik vooroor om te ondersoek wat dit is. As hulle iets 
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lewend gevind het, word dit met die grootste behoedsaamheid 
opsygesit en daar word eers na so ’n uitsetting weer versigtig 'n 
tree verder gegee. 
13. Dit is ook die rede waarom hierdie reuse ook maar heel selde 
by die baie lewendige seegebiede kom, want daar moet hulle te 
veel let daarop dat hulle niks met hul voete verniel nie. As hulle al 
so 'n reis onderneem, loop hulle gewoonlik deur die taamlik breë 
riviere en strome, want daar is vir hulle die minste om uit die weg 
te ruim. Op die land, en veral op die oewergebiede langs die see, 
word hulle feitlik nooit gesien nie. 
14. Nou sou julle graag wil weet waarvan hierdie mense lewe en 
waaruit hulle kos bestaan? Hierdie mense lewe van boomvrugte 
wat ryklik aan reusagtig groot, vormbestendige bome groei en 
ook van die produkte wat hulle met hul wil (sowel as baie ander 
sonbewoners wat ons reeds ken) aan die sonbodem ontlok. Want 
die plantegroei deur middel van die wil is op hierdie laaste gordel 
algemeen. 'n Derde voedselbron op hierdie gordel is ook die 
sonlug wat buitengewoon ryk is aan allerlei rondswewende dinge. 
Dit is hier met die lug byna net so gesteld as met die van die 
toepaslike planeet Miron; alles natuurlik net in reuse, veel groter 
afmetings as op die planeet. So bestaan die vlieënde brood ook 
hier, waarby so ’n vlieënde stuk soms byna die ongehoorde groot 
omvang het van 'n klein maan van 'n planeet. 
15. As julle dit oordink, sal dit sekerlik vir julle duidelik wees dat 
die groot Gasheer, wat baie tienduisende en tienduisende sen-
traalsonne sodanig moet voed dat hulle steeds versadig kan 
wees, ook nog wel hulpbronne sal vind om sulke mense te 
versadig. Vir die natuurlike instandhouding van 'n sentraalson, 
waarby die aarde vergeleke nie eens soos 'n stoffie beskou kan 
word nie, sal tog sekerlik meer nodig wees as vir die 
instandhouding van 'n mens, ook al was hy so groot dat hy van 
die aarde tot die maan sou reik. Dit maak nie saak of 'n liggaam 
groot of klein is nie, in My oneindige voorraadkamer sal dit beslis 
nie ten gronde gaan. 
16. Julle hoef julle dus beslis nie besorg te maak oor die 
instandhouding van sulke groot wesens nie, want voor My 
bestaan is daar nêrens iets groots nie. Dit wat julle groot noem, ja 
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onnoembaar groot, kan in My oë skaars 'n atoom genoem word. 
Die groot Skeppingsmens*, wat uit talle leërs hulssfere bestaan, 
is in My oë niks groter as die kleinste puntjie in die dieptes van 
die oneindigheid nie! 
*sien 	die 	boek 	 'Van 	die 	hel 	tot 	die 	hemel' , 	deel 	2, 	hoofstuk. 	301 	

17. Na hierdie kort verduideliking sal die enkele duisend vadem 
lange mense van die sewende gordel tog sekerlik nog 'n heel 
beskeie indruk op julle maak. Ons sal onsself dus ook nie meer 
met die lengte en instandhouding van hul liggaam besighou nie, 
maar sal ons aandag rig op hul onderlinge verhoudings, 
reëlgewing en ten slotte op hul godsdiens. Tot sovêr vir vandag! 
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HOOFSTUK 67 
Lewensomstandighede en 

geestesgesteldheid van die inwoners van 
die sewende gordelpaar 

1. Die maatskaplike verhoudings van die inwoners van hierdie 
gordel is, soos reeds gesê, feitlik dieselfde as op die ooreen-
stemmende planeet. Hier is net nêrens woonhuise te vinde nie en 
dus ook geen dorpe soos op die planeet nie. Wel woon die 
mense in sekere gebiede steeds in groepe bymekaar en maak 
gebruik van 'n algemene besit van die grondgebied, dit wil sê, dat 
die hele aansienlike groot gebied die eiendom van niemand in 
besonder is nie. 
2. Van alle gewasse wat daar normaalweg van nature groei, mag 
almal na behoefte gebruik. Dit wat iemand ten gevolge van sy wil 
aan die grond kan ontlok, is ook sy persoonlike eiendom. Volgens 
die vriendskapsreëls wat by hulle geld is dit vir hulle vanself-
sprekend dat hulle van die selfgekweekte kos ten minste ’n derde 
deel aan die gemeenskap sal gee. Dit is ook die geval met die in 
besit neem dinge wat, soos julle sê, tot die 'toevaltreffers' behoort 
of waarvan julle sou sê: Dit lyk wel soos luilekkerland, want daar 
vlieg die gebraaide duiwe vanself in die mond! 
3. Julle sal nog kan onthou dat die lug van die planeet Miron 
dikwels op wonderbaarlike wyse voedsel voortbring, wat maar net 
opgevang en daarna genuttig hoef te word. Nog sterker is dit die 
geval op hierdie gordel van die son, en veral op die noordelike. 
Omdat die poolstreke van die son juis die plekke is van waar die 
hele leër van haar planete ryklik voeding kry, kan julle maklik 
voorstel dat daar by sulke ryk gawes dikwels 'n groot aantal 
krummels oor die bergreeks wat om die poolstreke lê, in die 
sewende gordel verdwaal. En so beland daar vir die inwoners van 
hierdie gordel ook altyd iets om te snoep. 
4. Dit is ook die rede dat die klimaat op hierdie gordel beduidend 
koeler is as die van die ander gordels. Die lug van hierdie gordel 
is konstant vol van allerlei vrugbare dampe, waaruit uiteindelik 
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allerlei goeie dinge in fisiese manifestasies ontstaan, waarvoor dit 
vir die inwoners van hierdie gordel nie minder welkom is as die 
mannareën vir die Israeliete in die woestyn nie. Wat die lug dus 
maar oplewer, behoort aan diegene wat dit die eerste keer gevind 
het en dit dan in besit geneem het, maar hy sal altyd die helfte 
daarvan aan die gemeenskap laat toekom. Daaruit bestaan die 
maatskaplike reëls van hierdie inwoners dus. 
5. Aangesien hierdie grootste mense van die son geen huise het 
nie, kan mens vra: Onder watter omstandighede woon hulle dan? 
Hulle soek op die heuwels wat behoorlik groot is, die plat en 
sagte stukke uit. Hierop laat hulle 'n digte soort gras groei, wat 
baie elasties is en dikwels 'n hoogte van verskeie vadem bereik. 
So ’n grasvlakte, wat dikwels één tot drie vierkante myl in beslag 
neem, beplant hulle rondom met hoog opgroeiende, reuse 
vrugtebome. So ’n vlakte, omring deur sulke bome, is dus die 
algemene woonhuis, waarvan 'n gedeelte deur die manne en 'n 
gedeelte deur die vroue bewoon word. Hierdie soort woonhuise, 
of beter gesê woonplekke, is nooit heeltemal reëlmatig van vorm 
nie, maar is aangepas by die gelykte van so 'n heuwel. 
6. Die oorblywende land rondom so ’n heuwel, wat dikwels 'n 
oppervlak van agthonderd tot duisend vierkante myl het, is 
algemene grond, wat aan die inwoners van die woonvlakte 
behoort. 
7. Wie is die belangrikste persoon in so `n geselskap? Die 
rangorde is dieselfde as op die planeet. Die ouers is alles vir hul 
kinders. Een van die oudstes word in belangrike kwessies 
geraadpleeg en sy raad word dan ook altyd stiptelik opgevolg. 
8. Wat se verhoudings het sulke partygenote onderling? Buiten-
gewoon vriendskaplik wanneer hulle mekaar ontmoet. Hulle maak 
geen onderskeid volgens voorkoms nie en dit is allermins te 
vergelyk met die manier waarop die inwoners van julle aarde met 
mekaar omgaan, wat met hul donkerkleurige broeders handel 
dryf asof hulle diere is*. Inteendeel, op hierdie songordel word 'n 
mens deur iemand met 'n ander velkleur juis hoër geag as 
iemand met dieselfde kleur, omdat die inwoners glo dat die groot 
Skepper daarmee 'n nuwe bewys van Sy ontoeganklike wysheid 
wou gee. Daarom speur hierdie mense dan ook ywerig na of hulle 
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dalk 'n aanduiding kan vind waaruit hulle te wete kan kom welke 
baie wyse bedoeling die groot, almagtige Skepper dalk met 
hierdie kleuring sou gehad het. Dit is die rede waarom hulle ook 
heel bedagsaam met so ’n anderskleurige praat, om ten slotte 
deur sy uitlatings op die innerlike wysheid se spoor te kom. Dan 
is ook elke woord uit die mond van so 'n anderskleurige soos ’n 
gevonde skat, wat aan alle kante versigtig beskou, ontleed en tot 
in sy diepste kern geweeg moet word. 
*Lees 	 die 	 “Die 	 12 	 ure” 	 van 	 Jakob 	 Lorber 	 aangaande 	 Amerikaanse 	
slawehandel 	vanuit 	Afrika 	

9. So is ook die verskillende lengtes van die mense op hierdie 
gordel 'n belangrike rede vir wedersydse agting, want dit word 
presies so beskou as al die verskillende kleure. 
10. Is die inwoners van hierdie gordel ook so bedrywig soos van 
die planeet? Nie soseer nie. Want baie dinge wat vir die inwoners 
van die planeet nodig was, het hulle geen behoefte aan nie. 
Omdat hulle geen huise en selfs geen klere het nie, val die talle 
materiële nywerhede ook daarmee weg. 
11. Maar op die gebied van die dieper, geestelike kennis en 
wetenskap is hulle weer buitengewoon meer superieur as die 
inwoners van die planeet. Afgesien van hul sterk wil, het hulle 
geen ander instrumente as beide hul hande en hul gesonde 
sintuie nie. 
12. Hoe is dit dan met die musiek? In materiële opsig, soos julle 
sê, baie sleg. Hulle besit naamlik geen musiekinstrumente nie en 
kan met hul stem, wat veels te laag is, niks voortbring wat ook 
maar enigsins na musiek klink nie. Des te musikaler is hulle egter 
in hul gees en het as gevolg daarvan die spesiale, innerlike 
vermoë om vir mekaar hul geesteskonserte netso hoorbaar en 
voelbaar mee te deel, as wat julle deur middel van woorde met 
mekaar gedagtes kan wissel. 
13. Maar hoe vind dit plaas? Op nagenoeg dieselfde manier as 
baie sogenaamde mediums by julle baie duidelik die klanke en 
harmonieë kan hoor wat hul sogenaamde magnetiseur in homself 
dink en voel. Nou kan julle wel vra: Hoe is dit nou moontlik? Op 
hierdie vraag antwoord Ek julle as volg: Die geestelike mens het 
net sulke ore en alle ander sintuie as die natuurlike mens. Want 
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soos wat die natuurlike mens met sy natuurlike sintuie die gesang 
van 'n ander mens kan hoor, kan die gees met sy baie verfynde 
sintuie dit onvergelyklik volmaakter hoor. Daaruit blyk tog duidelik 
dat mense, sonder instrumente en sonder die materiële vermoë 
om te sing, ook baie bekwame musici kan wees. As dit nie so sou 
gewees het nie, sou daar by julle ook nooit musiek kon ontstaan 
het nie, want waar sou die eerste musikant dit vandaan gekry het, 
as sy gees nie reeds 'n bekwame musikant was nie? Uit dit wat 
gesê is, kan julle nou ook baie goed verstaan hoe ons inwoners 
van die sewende gordel sonder musiekinstrumente en sonder die 
gebruik van hul stemme, uiters voortreflike musici kan wees en 
mekaar op so 'n manier, My ten diepste lofend, vreugde kan 
berei. 
14. Die musiek van die gees moet immers altyd ooreenstem met 
die diepste innerlike lof wat 'n gees My vanuit sy mees innerlike, 
hemelse diepte kan bring, soos ook die 'man na My hart'* en nog 
ander sangers wat My eer besing het, gedoen het en soos alle 
engelgeeste in die hemele altyd doen. As die musiek egter 
beoefen moet word soos by julle, sou dit vir baie musici beter 
gewees het as hulle op die openbare dans aande met ratelslange 
sou musiekmaak, in plaas van met hul mooiklinkende musiek-
instrumente, waarvan die klanke, geestelik gesien, niks anders is 
nie as 'n magtige basuingeskal van die Satan tot die ewige dood! 
Maar genoeg daaroor! Tot welke ontaarding die musiek vandag 
by julle ontaard het, weet julle immers self baie goed. 
*koning 	Dawid 	uit 	die 	Bybel 	

15. Hoe is dit gesteld met die kennis van die astronomie by die 
inwoners van hierdie gordel? Baie goed en vergelykbaar met dié 
van die musiek. Met hulle oë sien hulle weliswaar geen enkele 
ster aan die uitspansel nie, omdat hierdie gordel die enigste is 
wat voortdurend in damp gehul is, maar des te duideliker sien 
hulle dit in die gees. Hulle is so vaardig daarin dat hulle byna ewe 
bekend is met vêrafgeleë wêrelde as met hul eie gordel. 
16. Hulle weet selfs, maar ook nie almal nie, maar die wysstes 
onder hulle baie seker, hoe dit met die totale sonplaneet gesteld 
is en welke kosgangers sy almal op haar oppervlak, in haar 
inwendige en ook in die sfere daarbo huisves en dra. Maar hulle 
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weet ook dat hulle met hul liggame solank daar moet bly, totdat 
hul gees bestem is om daardie liggaam te dra. So het die 
inwoners van hierdie gordel dus regtig nie op hul agterkoppe 
geval nie en is nie so onbeholpe as wat hulle op die eerste 
oogopslag in hul reusagtig groot naaktheid gelyk het nie. 
17. As iemand nou sou wil vra: Maar waarom is hierdie mense 
volgens liggaam so ongelooflik groot, terwyl hulle gees, in al sy 
volmaaktheid, tog niks groters laat sien nie as 'n ander volmaakte 
gees van 'n, liggaamlik gesien, onvergelyklik veel kleiner mens? 
Kyk, dit is weer 'n vraag, waarop in plaas van 'n antwoord, maar 
net sekere ander vrae gestel kan word. Sou julle nie ewegoed 
kan vra: Waarom is 'n eikeboom so groot, terwyl hy so ’n 
onbeduidende vrug dra?, En waarom is die appelboom wat die 
grootste appels dra, nie net in verhouding tot die eik, maar selfs 
in verhouding tot sy soortgenote, gewoonlik die kleinste nie? 
Verder kan julle ook nog vra: Waarom het die groot olifant in 
verhouding tot ander diere die kleinste oë, en waarom het 'n vlieg 
en nog ander, soortgelyke vlieënde insekte in verhouding tot hul 
geringe omvang die grootste oë? 
18. So sou daar nog baie van hierdie ietwat pittige teenvrae 
gestel kon word, maar mag hierdie voldoende wees vir julle en dit 
ook vir vele ander aanskoulik sal maak dat Ek 'n hele boel 
eienaardighede het waaroor Ek nie altyd geneë is om rekenskap 
van af te lê nie. Veral nie teenoor die mense in hul natuurlike 
toestand, waarin hulle, vanuit My hoogs eie en weloorwoë 
gronde, nie vir hoër wysheid toeganklik is nie. Wanneer hierdie 
toestand van beproewing egter heeltemal ten einde sal wees, dan 
is daar nog genoeg tyd om tot in alle ewigheid die volmaakte 
geeste in allerlei wysheid te lei. Daarom sal ons ook ons groot 
mense op hierdie gordel voorlopig maar laat soos wat hulle is. 
Eendag sal daar wel vir die gees 'n gepaste tyd aanbreek waarop 
hy dit alles sal leer ken. 
19. Aangesien ons nou die maatskaplike omstandighede van die 
inwoners van ons sewende gordel heeltemal bekyk het, sal ons 
onsself die volgende keer tot hul godsdiens wend, waarby nog 
heelwat skynbare teenstrydighede by die beskrywing van die son 
vereffen sal word. Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 68 
Opmerkings oor die basiese beginsels van 
die godsdiens van die sonbewoners en die 

wese van goddelike openbaringe 
Toe julle die godsdiens van die inwoners van die planeet Miron 
beskou het, moes julle al 'n voorsmakie gekry het van die manier 
waarop die godsdiens hier op hierdie sewende songordel ingerig 
is. Daarby moet julle egter nie uit die oog verloor dat die 
toepaslike songordel hom nooit polêr, maar altyd antipolêr, dit wil 
sê solêr vergelyk ten opsigte van alle omstandighede op die 
planeet wat met hom ooreenstem. Dit is ook die geval met die 
godsdiens. 
* 	met 	betrekking 	tot 	die 	son 	

2. Op 'n planeet gaan die godsdiens vanuit die materiële in die 
geestelike oor en dus oorheers die materiële noodwendig die 
geestelike. Op die son is dit presies omgekeerd. Daar gaan die 
godsdiens vanuit die geestelike in die materiële oor en 
manifesteer daar as die skeppende, wesenlike grondslag van alle 
dinge. Daarom oorheers die geestelike dan ook die materiële 
daar. 
3. Om hierdie verskil nog duideliker te maak, moet julle dit as volg 
voorstel: Indien julle, bewoners van die een of ander planeet, die 
materie en haar gevormde produkte voor julle sien, bewonder 
julle dit en by 'n skerpsinnige beskouing sal elkeen tog sekerlik 
vra: Hoe het die een of die ander ontstaan? Wat is die oorsaak 
daarvan? Deur sulke vrae en die uiteindelik daarop gegewe 
antwoorde, verdiep julle julleself steeds meer daarin. En as julle 
volgens die korrekte reëls ondersoek en soek, moet julle 
uiteindelik by die geestelike uitkom, dus by 'n selfstandige lewe, 
want die beweginglose, dooie materie sal julle ten slotte toeroep: 
Ek kan my immers onmoontlik self gevorm het en nog minder tot 
lewe gewek het! Met ander woorde beteken dit: Julle gaan die 
antisolêre weg, dus vanuit die materiële na die geestelike. 
4. Op die son is dit presies omgekeerd, soos reeds vermeld. Daar 
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sien niemand 'n voorwerp soos wat hy dit voor homself sien nie, 
maar geld hierdie grondslag by eerste oogopslag en van daaruit 
volg hy dan trapsgewys die weg waarlangs vanuit die geestelike, 
’n natuurlike vorm ontstaan het. Hierdie weg word dan die solêre 
weg genoem. 
5. Volgens hierdie weg verloop elke openbaring self by julle: Dit 
gaan vanuit die geestelike oor in die materiële. Dit is die rede 
waarom die uiterlike vorme dikwels teenstrydig blyk te wees, 
terwyl hulle van binne vanuit die allerhoogste en goed deurdagte 
ordening voortkom. 
6. Om dit duideliker te maak vir julle, sal Ek julle slegs 'n klein 
voorbeeld gee: Kyk maar net na 'n ou boom! Julle sou hom die 
beste kan bekyk, vooropgestel dat hy heeltemal gesond is, deur 
sy stam deur te saag en daarna vanuit sy kern met ’n skerp blik 
alle steeds wanordeliker wordende jaarringe rondom die kern te 
bekyk, totdat julle by sy buitenste, growwe bas sou kom. As julle 
sien hoe volmaak en ordelik die kern en die onmiddellike 
omgewing daarvan gevorm is, is dit tog logies dat julle die 
grootste bewondering daarvoor sal hê. As julle egter die steeds 
verder van die kern verwyderde jaarringe sien, sal julle wanor-
delike ringe sien en julle sal beslis wonder waar hierdie wanorde 
vandaan kom, want dit is immers duidelik in teenspraak met die 
volmaakte ronde kern. Ons ontdek onreëlmatighede van dikwels 
een tot drie duim, en tog is die kern rond! Wat het hierdie jaarring 
hier eintlik na binne gedruk en daar weer na buite gestoot? En as 
julle dan uiteindelik by die bas kom, sê vir My: Hoe kan julle 
eintlik die grootste wanorde van die bas self en uiteindelik die 
ruwe groewe in die boom verklaar? Julle sal ongetwyfeld moet 
sê: Hoe meer ons dit teen die lig hou, des te groter teen-
strydigheid vind ons tussen die kern en die uiterlike omhulsel van 
die boom. Kyk, dit leer één enkele deursnit van 'n boom julle al! 
7. Sodat alles ietwat duideliker kan word, sal ons nog ’n bietjie 
meer lig daarop laat skyn. As julle byvoorbeeld die boom op 
verskillende plekke sou deursaag en dan hierdie deurgesaagde 
dele met mekaar sou vergelyk, dan sou julle sien hoe heel 
verskillend hulle is! Maar hierdie verskille is nog te weinig 
opvallend en daarom sal ons die saak nog ietwat diepgaande 
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beskou! 
8. Laat ons as voorbeeld die saad van 'n boom neem! Julle sou 
byvoorbeeld honderd akkers met mekaar kan vergelyk, ja, selfs 
weeg. As julle verder die volmaakte mooi vrugte van hierdie 
boom bekyk, sal daar skaars merkbare verskille voorkom. As julle 
bowendien nog die kieme uit die sade losmaak en dit stuk vir stuk 
onder die mikroskoop bekyk, sal julle in elkeen daarvan een en 
dieselfde ordening aantref. Nou egter, My beste vriende, sal ons 
die moeite doen om 'n klein wandeling deur 'n eikewoud te maak! 
Kyk tog net, sal julle sê, nie één boom lyk soos die ander nie! 
Hierdie het sulke takke, die weer ander en daar is geen twee 
bome in die hele woud wat volgens vorm na mekaar lyk nie! Julle 
mag dalk dink dat daar dalk in die wortels 'n groter orde heers, dit 
wat meer met dit van die kiem ooreenstem. Laat ons die bome 
maar uitgrawe, want geestelik is dat immers baie goed moontlik. 
Julle sien dat die wortels netso sterk van mekaar verskil as die 
stamme en krone van die bome self! 
9. As julle daaroor sou nadink, moet julle dan nie werklik hardop 
uitroep nie: Wat 'n wanorde, wat 'n teenstrydigheid ten opsigte 
van die ooreenstemmende en buitengewoon gelykmatige orde-
ning in die kiem! Hoe kan daar uit so ’n ordening in alle stamme, 
takke en lootjies so ’n teenstrydige wanorde ontstaan! 
10. Kyk, dit is vir julle buitengewoon noodsaaklik om dit baie goed 
te verstaan, indien julle werklik met die letterlike betekenis van 
elke geestelike openbaring wat in 'n uiterlike vorm gegiet is, vir 
julle tot voordeel wil laat dien! Want die geestelike is 'n 
versekerde, in homself latente aanwesige krag, waarin die 
grootste orde heers. Wanneer hierdie krag homself egter wil uiter 
deur na buite te tree, moet hy tog, gesien sy groot innerlike orde, 
goed besef hoe hy homself kan uiter, ten opsigte van die uiterlike 
omstandighede, sonder om sy oorspronklike karakter uit die oog 
te verloor, maar om wel so werksaam te wees dat hy ook met die 
uiterlike omstandighede in harmonie sal verkeer. 
11. Kyk, daaruit sal dit tog sekerlik goed duidelik word dat Ek, as 
die Oerkrag Self, wanneer Ek My vanuit die allersuiwerste 
geestelike, ewige ordening in die buitewêreld wil uiter, ook steeds 
hierdie twee reëls, wat Ek Self ingestel het, ook baie nougeset in 
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ag sal neem, en wel so dat daarby van die eintlike Goddelik-
Heilige in Sy volheid niks verlore sal gaan nie, maar dat dit oral in 
Sy allerhoogste volmaaktheid innerlik teenwoordig moet wees. Dit 
wat as vorm na buite tree, moet homself nietemin weer na die 
uiterlike omstandighede voeg en sal daardeur onvermydelik 
allerlei teenstrydighede in die uiterlike vorm laat sien, terwyl hy 
tog in homself met die allerhoogste orde in harmonie is. Net soos 
die eikebome as sodanig tog steeds dieselfde is in homself, te 
oordeel na hul voortbrengsels, steeds vanuit dieselfde basiese 
beginsel ontwikkel, ook al is hulle onderling hoe verskillend van 
vorm. 
12. Sal sommige nou nie vra: Hoe kom hierdie uitleg dan met die 
godsdiens van die inwoners van die sewende gordel ooreen? 
Daarop sê Ek: Uit die navolgende sal blyk hoe nodig hierdie uitleg 
was om die godsdiens, netsoos al die ander geestelike, nie net 
van die inwoners van die sewende gordel nie, maar ook van alle 
ander gordels, in die grond van die saak te verstaan en die 
korrekte lering daaruit te trek. 
13. Ek het voorheen al gesê dat eers by die beskrywing van die 
godsdiens van die inwoners van die sewende gordel, menige 
skynbare teenstrydighede wat tydens die verloop van hierdie hele 
verhandeling aan die lig gekom het, vereffen sal word. Sou julle 
dit wel ooit sonder hierdie voorafgaande verduideliking vol 
vertroue kon ingesien het? Noudat julle dit weet, sal dit verder 
ook nie meer so baie moeilik wees om al die dinge reg te stel en 
julle die verskil tussen die solêre en antisolêre werking te toon 
nie. 
14. Dit is dan ook die rede waarom ons onsself eers die volgende 
keer in die godsdiens sal verdiep. Genoeg dus vir vandag! 
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HOOFSTUK 69 
Die ware sleutel vir die begrip van alle 

godsdienste en openbaringe 
1. Die enigste vorm van godsdiens wat die inwoners van die 
sewende gordelpaar beoefen, bestaan daaruit dat hulle vanuit 
alle dele 'n eenstemmige lof bring aan die wese van God. 
2. Daarom word alle dinge ook sodanig ondersoek dat dit, van 
binne beskou, steeds een en dieselfde grondslag moet hê. 
Daarby gaan dit nie oor groot of klein nie, ook nie oor veel of 
minder nie, of dat daar gesê word: Dit is 'n groot ding en dat 'n 
kleine, of: Hier is die afstand so aangedui met 'n getal, en direk 
langsaan is die afstand so aangedui met 'n ander getal. Indien 
sulke verskille slegs van buite beskou word, dan is hulle sigbaar 
en praat hulle mekaar teë, maar van binne beskou is hulle 
volkome gelyk. 
3. So sou Ek byvoorbeeld aan julle kon sê: Die afstand van julle 
woonplek tot die volgende stad, byvoorbeeld in julle bergland, is 
sewe myl; vervolgens sou Ek ook aan julle kon sê: Die afstand 
van julle woonplek tot genoemde stad is tien myl; en dan sou Ek 
weer kon sê: Die afstand is twintig myl, en wel langs een en 
dieselfde weg; ja, Ek sou julle nog baie meer verskillende 
afstandsmetings kan opgee. Indien julle dit van buiteaf beskou, 
kan julle nie daaromheen gaan nie en sal volgens eer en gewete 
beweer: Dit is tog klinkklare onsin! Want selfs 'n blinde moet tog 
kan verstaan dat 'n bestaande afstand van sewe myl nie langer of 
korter kan word nie, vooropgestel dat die weg steeds langs 
dieselfde lyn gemeet word. Uiterlik bekyk is hierdie teenwerping 
gegrond en kan sewe, tien en twintig myl derhalwe nie dieselfde 
wees nie, maar hoe kyk jy teen hierdie bewering vas as dit van 
die binnekant af beskou word? Dit is 'n ander vraag! 
4. Sodat julle egter die ooreenstemming van die gegewens sal 
verstaan, sal Ek julle ook in hierdie geval met 'n aanskoulike 
beeld te hulp kom. Hoe stel julle die stad Bruck vir julle voor? 
Julle sê: Soos wat ons haar nog altyd gesien het. Ek vra julle 
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weer: Waar kan julle haar dan voorstel? Julle sal sê: Allereers in 
onsself, dit wil sê, deur die krag van ons beeldende vermoë en 
deur die herinnering aan die natuurlike beeld van die stad. Goed, 
sê Ek. Is julle met hierdie verbeelding op 'n sekere plek 
aangewese, of is julle, geestelik gesien, genoodsaak om hierdie 
stad maar net daar voor te stel, waar sy geleë is? Julle kan 
hierdie stad geestelik tog sekerlik na elke willekeurige afstand 
verplaas. Wel, nou weet ons inmiddels voldoende en gaan 'n 
stappie verder. As die van binne af beskouing eintlik nie vir die 
gees van belang is waar hy die plek vir homself wil voorstel nie 
en dit hom ook altyd dieselfde moeite kos, vra dan net aan julle 
gees watter verskil hy tussen die gespesifiseerde afstande 
opmerk? Sal hy vir die sewe myl ver weg geleë Bruck minder tyd 
nodig hê om dit vir homself voor te stel as wanneer sy ’n honderd 
myl ver weg sou lê? Wie ook maar enigsins die groot vaardigheid 
van die gedagtes ken, sal tog wel ervaar dat hy geen verskil 
agterkom nie, wanneer hy vir homself die afstand van 'n myl en 
direk daarna 'n afstand van verskeie triljoene myl voorstel. As dit 
egter vir die 'gees', oftewel 'van binne' beskou, volkome een en 
dieselfde is, dan sal dit tog ook duidelik wees dat alle dinge, 
wanneer hulle van binne beskou word, is asof hulle van een en 
dieselfde punt uitgaan, dus ook in een en dieselfde punt, een en 
dieselfde is. 
5. Hierdie dinge kan julle al by die algemene begripsbepaling 
vind. Onder welke algemene naam kan julle alle geskape dinge, 
sonder onderskeid volgens uiterlike hoedanigheid, eienskappe en 
vorme, aanneemlik voorstel? Julle sê: Onder die algemene 
aanduiding van 'wesens' of 'skepsels'. Goed, sê Ek. Sê My egter: 
Hoeveel verskille sien julle by so ’n algemene aanduiding in die 
eindelose veelheid van die mees uiteenlopende wesens? Hier 
moet julle tog duidelik erken: By hierdie algemene aanduiding is 
daar absoluut geen verskil tussen die talloos baie geskapenes 
sigbaar nie, want uit beide hierdie aanduidings spreek slegs een 
gelykluidende veelheid van geskape dinge. Dan vra Ek weer: 
Waarom dan? As julle die vorige ietwat oordink, kan julle op die 
'waarom' geen ander antwoord gee nie as deur te sê: Omdat die 
oorsprong van al die eindeloos vele en uiteenlopende dinge 
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volkome dieselfde is. As Ek nog daaraan toevoeg: Hoe en 
waarom? Dan moet die antwoord tog as’t ware vlak voor jou neus 
lê en sê: Omdat alle dinge uit die goddelike liefde voortkom, moet 
hulle in hierdie Goddelike liefde dan ook as volkome één 
teenwoordig wees, soos wat die goddelike liefde in Haarself 
volkome één is. 
6. As iemand nou uiteindelik iets daarteen sou wou inbring: Ja, 
moet alles dan regtig uit die Goddelike liefde voortkom? God is 
immers ook die allerhoogste Wysheid. Sou dit daarom nie eerder 
korrek wees om aan te neem dat, in plaas van die Liefde, Sy 
eindelose Wysheid die voortbrengende beginsel van alle dinge is 
nie? Ons sien dit immers onder ons mense, dat daar sommige is 
wat so 'n groot porsie liefde besit, dat hulle, as die allergrootste 
mensevriende, al hulle broers en susters wel sou wil opvreet, as 
wat hulle daarnaas sou poog om hul verstandelike vermoëns te 
ontwikkel en daar sal dus bitter weinig uit hul groot liefde 
tevoorskyn kom. Andersins is daar weer mense wat nie met so 'n 
groot porsie liefde bedeeld is nie, maar is deur hul veelsydige 
kennis in staat om groot dinge tot stand te bring. So ’n teen-
werping sou wel enige aandag werd gewees het as God en die 
mens volkome een en dieselfde sou wees. Omdat daar egter 'n 
groot verskil tussen hulle bestaan, bestaan daar ook, met 
betrekking tot die liefde in God en die liefde in die mens, dieselfde 
groot verskil, hoewel 'n werklik opregte mens op hierdie punt 
eintlik die meeste soos sy Skepper moes lyk. 
7. By God kom die Wysheid voort uit die Liefde, soos die lig uit 
die vlam. Ook al word die dinge in hul verskeidenheid deur die 
goddelike Wysheid op hul plek gebring en georden, kan niemand 
egter meer ontken dat hulle in hul diepste wese uiteindelik saam 
met die Wysheid uit die Liefde moet voortkom. Wel, noudat ons 
dit insien, moet dit tog ook duidelik wees dat, vanuit die diepste 
grond beskou, alles homself in die grootste orde moet skik en 
saamvoeg asof daar uiterlik geen verskil tussen hulle sou 
bestaan nie. Die veelsoortigheid van die bome wat reeds by die 
vorige mededeling beskryf is, kom uiteindelik in die saadkorrel, in 
die ou, eenvoudige, ondubbelsinnige, ewige ordening weer saam. 
8. Wie dus vanuit hierdie innerlike ordening, of nog duideliker 
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gesê: Wie vanuit sy innerlike liefde vir My, as die oerkiem van al 
die geskapene, homself en alle skepsels beskou, sal hy oral een 
en dieselfde eenheid en een en dieselfde inmekaar grypende 
ordening aantref! 
9. Beskou byvoorbeeld die boom van die lewe of die geskrewe 
Woord, beide die Ou- sowel as die Nuwe Testament: Hoeveel 
duisende takke, lote en wortels kan julle nie daaraan ontdek nie? 
Nie één wortel, nie één tak, nie één lootjie lyk soos die ander nie. 
Uiterlik skyn alles mekaar teen te spreek. Leerstellings oor een 
en dieselfde onderwerp klink verskillend. Profetiese voorspellings 
oor een en dieselfde gebeurtenis is ook deur verskillende profete 
op verskillende maniere opgeteken. Selfs in die vier Evangelies 
word dieselfde gebeure met ander woorde vertel en word daar 
ook onderskeid gemaak in die aanduiding van getalle. Ja, selfs 
menige plek waar een gebeurtenis plaasgevind het, word dit 
dikwels nie volkome ooreenstemmend aangedui nie, en netso 
wissel die tydsaanduidings dikwels. Wie nou van die uiterlike 
aanskouing tot by die innerlike samehang wil kom, sal tog 
sekerlik verdwaal en moeilik by die sentrum uitkom, net soos 
iemand wat aan die buitekant in 'n boom wil boor en beweer: Op 
die plek waar ek gaan boor, moet ek ook tot by die kern 
deurdring. As hy naderhand die gang van sy boor ondersoek, sal 
dit tog sekerlik blyk dat hy met sy boor verskeie duime langs die 
kern sit. As hy die boom egter eers sou split en dan vanaf die 
kern na buite toe boor, sal hy dan ooit die bas kan mis? En 
waarom nie? Omdat in die kern alles in één punt saamkom. Maar 
aan die buitekant is die kern absoluut nie te vinde nie. Slegs deur 
blinde toeval, soos julle sê, sou iemand met sy boor die sentrum 
kon raakboor, maar wat sal dit hom baat? Sal hy daarom ook nou 
in staat wees om die kern van elke boom met sy boor te raak? 
10. Kyk, netso is ook die uiterlike, in ’n sekere sin die antisolêre 
verstandelike wysheid, so goed as niks. Op die verstandelike 
manier sal ’n mens voortdurend as 'n blinde rondtas en bly raai, 
maar nooit 'n volle, innerlike oortuigende sekerheid verkry nie. 
Maar kan die een wat met sy boor langs die solêre weg, die 
gesplete boom vanuit die kern deurboor, ooit die bas mis? 
11. Kyk, dit is die korrekte sleutel, nie net vir die beligting en 



369 

 

opening van die ware, innerlike wysheid met betrekking tot die 
godsdiens van die inwoners van ons sewende songordel nie, 
maar ook en nog baie meer met betrekking tot die godsdiens wat 
aan julle geopenbaar is, en ook met die oog op hierdie huidige 
Nuwe Openbaring. Met hierdie sleutel, oftewel die ware, innerlike 
wysheidsboor, kan julle nie alleen die geopenbaarde, maar ook 
alle dinge en verskynsels beskou vanuit die ware, innerlike, ook 
werklik enige, op sigself nooit teensprekende basiese beginsel 
van die innerlike wysheid, dus vanuit die sentrum van julle liefde 
vir My. 
12. Die vervolg sal die godsdiens van die inwoners van ons 
sewende gordel in 'n nog sterker lig vir julle plaas. Laat ons dus 
weer tevrede wees met wat daar vandag gesê is! 
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HOOFSTUK 70 
Innige verbondenheid met God as 

grondeienskap van godsdiens en lewe op 
die sewende gordelpaar 

1. Ons het gister al gehoor dat die een wat vanuit die sentrum 
boor, onmoontlik die bas van die boom kan mis, ten eerste omdat 
die bas die hele boom omgeef, en ten tweede omdat daar vanuit 
die sentrum altyd 'n direkte, sekere weg na die omliggende sirkel 
lei. Wie egter die sentrum nie het nie, sal dit vanuit die 
omliggende sirkel tog moeilik noukeurig kan vind, omdat hy vanuit 
die sirkel die sentrum sal moet soek. 
2. Nou sal iemand sê: Dit is alles goed en wel, maar as jy eers 'n 
boom moet split om vervolgens vanuit die kern te kan boor, dan is 
dit tog wel 'n moeilik opdrag! Dan sê Ek: Inderdaad! Want vir die 
deurgronding van die waarheid en die vind van die altyd 
aanwesige sekerheid is beslis meer nodig as vir die bedink van 
die een of ander leuen. Moet 'n mens dan daarvoor terugdeins 
om die suiwer waarheid te soek, omdat die weg daarheen 
moeisamer is as na die leuen? Ek dink dat niemand dit sal 
beweer nie. So is dit ook met die split van die boom. Dit is 
makliker om van buiteaf na binne te boor en te sê dat ’n mens die 
sentrum getref het, as om die boom te split en vanuit die sentrum 
na buite toe te boor. 
3. Desondanks vereis die waarheid dit. En 'n mens moet die lewe 
soek waar dit is en dan vanaf die lewe uitgaan, maar nie waar dit 
nie is nie en dus soos dooies vanuit die dood die lewe wil vind en 
deurgrond nie! 
4. Wie dus die regte weg wil gaan, moet altyd die solêre, maar 
nie die antisolêre weg volg nie. Die boom moet gesplit word, 
sodat die sentrum van die lewe in die lig kan kom. 
5. Dit is alles goed en wel, sal menigeen sê, maar hoe moet ons 
die boom split? Boaan sit die kroon, en onderaan die wortels! 
Dan sê Ek: Saag die kroon af en neem die wortels weg; dan bly 
die stam oor, en dit kan met weinig moeite gesplit word. 
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6. Nou sal julle wel weer sê: Wat moet dit beteken? Ons verstaan 
dit nie! Wat is die kroon van die boom? Dit is die wêreldse kennis 
wat aan die uiterlike verstand kleef. 
7. Wat sou die wortels dan beteken? Julle hoef nie so diep te 
grawe nie, maar moet slegs die volgende vraag beantwoord: Vir 
watter doel of om watter rede verryk die mense hul verstand met 
allerlei wêreldse kennis? Dan sal die wortels goed sigbaar vir julle 
tevoorskyn kom. Indien julle die antwoord egter moeilik vind, dan 
sal Ek dit wel vir julle gee! Onder die wortels word alle wêreldse 
belange en voordele verstaan. Dit verenig in die boomstam, wat 
die eieliefde van die mens verteenwoordig, welke hom dan in die 
takke en lootjies in allerlei nuttige, wêreldse wetenskappe uitbrei, 
sodat sy daardeur steeds meer voedsel vir haar eie wese mag 
vind. 
8. Nou sal hierdie beeld tog wel verstaanbaar wees. Weg met die 
kroon! Weg met die wortels! Split die stam! - Sodat die eieliefde 
na buite gekeer en tot liefde vir die naaste en vir God kan word, 
en daardeur aan die strale van die ewige lewenson blootgestel 
word! Kyk, op hierdie wyse na buite gekeer, word die liefde 
sigbaar en kan as sodanig deurgrond word. Op watter plek ookal 
daar ook maar 'n boor van innerlike wysheid geplaas word, sal dit 
vanaf die verligte basis uitgaan en die bas óf die buitenste sirkel 
altyd regstreeks raak, sonder om hom moeisaam te moet soek. 
9. Sommige sal egter sê: Die beeld is goed en aanneemlik, maar 
by so ’n ingryping sal die boom wel sterf! En Ek sê vir julle: As 
hierdie uiterlike boom nie afsterf nie, sal die innerlike boom 
mettertyd saam met die uiterlike te gronde gaan. Gaan die 
uiterlike egter ter wille van die innerlike te gronde, dan sal die 
innerlike boom behoue bly, want wie die lewe liefhet, sal dit 
verloor; wie dit egter ontvlug, sal dit ontvang. Anders gesê: Wie 
die wêreldse lewe liefhet, sal die geestelike lewe verloor; maar 
wie die geestelike lewe liefhet en die wêreldse lewe verag, sal die 
lewe van die gees verkry. 
10. Wie dus die lewe van die gees liefhet en dit ontvang, het 
homself as die ware gesplete aangebied en sy mees innerlike 
lewe vir My lig geopen. En die lig is die ware wysheidsboor wat 
alles deurdring, en wel vanuit daardie punt, waar alle dinge en 
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wesens in één punt bymekaar kom. 
11. Noudat ons dit weet, weet ons ook al byna alles oor die 
godsdiens van die inwoners van ons sewende songordel. Dit 
behels slegs die volgende: Alles word van binne beskou, en om 
vanuit hierdie innerlike beskouings 'n ware, innerlike, lewendige 
lof aan My te bring. 
12. Waaruit bestaan hierdie lof? Dit bestaan uit die volkome 
eenwording, deur die terugkeer van al die uiterlike materiële in 
die eenvoud van die geestelike. Hoe verstrooid die uiterlikheid 
ookal mag wees, dit moet homself ten slotte tog in die innerlike as 
'n volmaakte, gelykluidende eenheid laat uitspreek. 
13. Hierdie uitspraak lui: God is liefde! Alles wat bestaan, is 'n 
uitstraling van hierdie ewige heiligdom. En hierdie heiligdom 
bevind homself oneindig volmaak in Sy eindelose alomvattend-
heid in Homself, netsoos Hy Homself in ons, Sy ewebeeld, 
bevind. In hierdie ewebeeld is ons dan, as gevolg van die in 
onsself gevonde, enige heiligdom, self één met die oerewige, in 
Homself allervolmaakste oorspronklike enigste heiligdom, en dit 
is God, die enige Liefde. Dus het ons God lief as ons Sy liefde 
het, want God laat hom met geen ander liefde liefhê as net met 
Sy eie, enige liefde nie. Wie God dus wil liefhê, sodat hy ewig in 
Hom mag lewe, moet die liefde van God in homself hê as 'n 
volmaakte eenwording met God; dit beteken die terugbring tot die 
geheiligde Eenheid van alles wat die ewige, enige Liefde, as 
gevolg van Haar groot ontferming, in talle strale van genade van 
Haarself uitgestrooi het. 
14. Kyk, dit is die eintlike grondbeginsel van die godsdiens op die 
sewende gordel. Hierdie grondbeginsel is dus ook die basis vir 
alle handelinge van die mense op hierdie gordel. 
15. En so gee ook hul hele wese hierdie grondbeginsel sigbaar 
weer. Hulle uiterlike is naak, omdat hulle aan die uiterlike geen 
aandag skenk nie, maar innerlik is hulle des te beter gekleed, 
omdat alles vir hulle geleë is aan die gees. Hulle het 'n groot 
liggaam, wat daarvan getuig dat hulle al die uiterlike volkome na 
binne lei om dit daar te verenig. Hulle is verskillend van grootte, 
sodat hulle hierdie uiterlike verskille in die gees kan ophef en 
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verenig. Ook is hulle verskillend van kleur, en dit stem ooreen 
met die straalbreking van die lig, oftewel die uitwendige van 
dinge, sodat al hierdie kleure in hul gees tot één lig verenig kan 
word. Hulle bewoon die uiterste gordel van die son, wat beteken 
dat die uiterlike na die innerlike gebring word om één daarmee te 
word. Hulle lewe van verskillende vrugte, deels van dié wat die 
vry groeiende bome en struike hul oplewer, deels van die vrugte 
wat hul wil aan die bodem ontlok en deels van voedsel wat die 
lug soos 'n wonder na hulle toe gebring word, as teken dat die 
mens alle uitgestrooide oorvloed aan genade uit die ewige liefde 
in homself moet opneem. 
16. Kyk, so is ook hul hele strewe daarop gerig om in hulself alles 
in die liefde voor God te verenig. Die uiterlike grootste het by 
hulle soveel waarde as die kleinste. Omdat hulle die inwoners 
van die hele son deur middel van hul gees goed ken, sê hulle: 
Die inwoners van die middelgordel, wat die meeste waarde heg 
aan uiterlike prag, is die kleinste mense van die son. Sou hulle 
volgens die uiterlike maatstaf redeneer, dan sou hulle beslis nog 
kleineres vind, net soos wat ons gedurende die verloop van 
hierdie openbaringe oor die son en haar inwoners gevind het. 
Aangesien hulle alle dinge slegs van binneuit beskou, benoem sy 
hulle ook soos waar hulle dit in hulself vind. Ek wil julle hiermee 
daarop wys dat ek met die verloop van die beskrywing vanaf die 
middelgordel Self gesê het dat die mense wat daar woon die 
jongste is, maar die uitspraak word in werklikheid eers na hierdie 
verduideliking duidelik. Want waar die uitwendige steeds buiten-
gewoon pragtig en veelsoortig ingerig is, daar is die inwendige 
die kleinste. Waar egter die uiterlike sonder prag en praal 
teenwoordig is, daar is die innerlike des te groter. 
17. Hier op die sewende gordel het ons nêrens enige prag en 
praal gesien nie, maar daarom is die innerlike dan ook die 
grootste. As die uiterlike vorm ook hier die grootste word, dan 
doen dit geen afbreuk aan die saak nie, want die grootte is hier 
alleen maar die gevolg van die waaragtige, innerlike oormaat en 
dit is 'n teken van dit waaroor ons alreeds gepraat het. So word 
die mates ook soms op die middelgordel verskillend aangedui, 
maar ook daarby word altyd rekening gehou met die mense wat 
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so ’n gordel bewoon. En so is baie dinge van binne bekyk, heel 
anders as wat hulle vir die uiterlike oog lyk. 
18. Noudat ons dit weer geleer het, kan ons ook alles wat gegee 
is, altyd op twee maniere beskou, naamlik van buite en van 
binne. As daar iewers 'n gaping in die uiterlike sigbaar is, onthou 
dan dat ook hierdie gaping in die sentrum ineenvloei. Bekyk ons 
alles van binneuit, dan sal ons sondermeer altyd die reguit weg 
vind en by voorbaat insien dat die uiterlike uitwasse en 
ongelykhede in die sentrum tog één moet word en onmoontlik 'n 
ander rigting aan die weg kan gee, ook al sou dit uit nog soveel 
diep klowe, skeure, hoogtes en dieptes bestaan het. 
19. Hiermee het ons aan die einde gekom van die beskrywing 
van die godsdiens van die mense op hierdie gordel. Die volgende 
keer sal ons nog net oor hul voortplanting, geboorte, huwelik en 
sterwe praat en onsself daarna na die inwendige son begewe, 
wat ons in sy algemeenheid so kortliks moontlik sal deurloop. En 
hiermee is dit weer genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 71 
Voortplanting, huwelik en sterwe op die 

sewende gordelpaar 
1. Omdat die verwekking van die mens die begin van sy bestaan 
is, dit wil sê die intree vanuit die geestelike in die natuurlike sfeer 
in, sal ons ook daarmee begin. Hoe vind die verwekking nou by 
hierdie groot mense van die son plaas? 
2. Julle het gesien dat die produkte van die land vanuit drieërlei 
bronne uitspruit, en daaruit sou julle kan aflei dat by die 
verwekking van die mens byna dieselfde sal plaasvind. Dit vind 
ook op drievoudige wyse plaas; egter nie of op die een of die 
ander nie, maar altyd op die tot 'n eenheid verenigde drievoudige 
manier. 
3. Nou sal julle vra: Hoe is dit moontlik? Dan sê Ek vir julle: Dit is 
baie goed moontlik, want selfs by julle is 'n verwekking tog ook 
drievoudig, slegs in omgekeerde volgorde. By julle kom naamlik 
eers die sinlike en daarna eers, as’t ware gewoonlik onbewus-
telik, die van die siel en die van die gees. By die sonmense vind 
die geestelike verwekking egter eerste plaas en daarna volg die 
van die siel en ten slotte die liggaamlike. 
4. Hoe vind die geestelike verwekking plaas? Deur die innerlike 
woord, gerig tot die innerlike woord. Waardeur die van die siel? 
Deur die wil, gerig tot die wil. Waardeur die liggaamlike? Deur 
mekaar vas te gryp, wat ongeveer lyk soos 'n broederlike 
omarming. Na so 'n omarming adem die man saggies oor die 
vrou en dan word die hele verwekking volbring, want wat 
Johannes oor die wording van die vlees sê, word hier letterlik 
uitgevoer. 
5. Die groot betekenis lê dan in die wordende mens verborge as 
die basis waaruit hy self voortkom, en wat hy uiteindelik deur sy 
ontwikkeling as sodanig in homself herken. En hierdie basis is die 
sentrum waarin alles met mekaar verenig op die manier waarop 
Ek julle voldoende getoon het. 
6. Nou het ons ook niks meer oor die verwekking te vermeld nie. 
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Hoe word die huwelik voltrek? Ook die huwelik word, netsoos die 
verwekking, op drievoudige wyse voltrek. Beide egliede kom nooit 
deur een of ander uiterlike beweegrede bymekaar nie, maar 
uitsluitlik deur 'n innerlike. Indien hulle dit eens is in die woord en 
daarna ook in die wil, dan word hulle ook met hul liggaam één. 
7. As 'n man van so honderd jaar (volgens julle tydrekening) dus 
sy oog het laat val op die dogter van een of ander vader en 
opgemerk het dat sy dit in woord en wil eens is, dan gaan hy na 
die vader en sê vir hom: "Kyk, hierdie meisie, jou dogter, kom in 
woord en wil met die van my ooreen. Gevolglik is dit die wil van 
die grote God, dat ek haar tot vrou neem. Ek sê dit vir jou, sodat 
jy jou dogter na haar wil sal vra en daarna haar liggaam na myne 
sal bring, sodat ek haar kan omhels en in haar 'n nuwe vrug van 
die lewe verwek." Na hierdie woorde roep die vader dan sy dogter 
na hom toe en sê vir haar: "Kyk, hier voor jou staan die man, wie 
se woord en wil jy dra ooreenkomstig die wil van die almagtige 
God; word daarom syne en laat jouself deur jou eggenoot 
omhels! God se seën sy met julle en Sy woord sy met julle lewe 
vir nou, vir altyd en vir ewig! "Dan lei hy sy dogter na die 
bruidegom en is die huwelik gesluit. Indien die vader nie meer in 
die lewe is nie, wat egter baie selde die geval is, dan word hierdie 
huweliksvoltrekking oorgeneem deur 'n ouer broer van die vader; 
is daar geen ouer broer nie, dan word die huwelik voltrek deur 'n 
ander man, aan wie die oorlede vader nog tydens sy lewe die 
verantwoording vir sy kinders oorgedra het. Hiermee word ook 
hierdie onderwerp afgesluit. 
8. Hoe word die sterfte van hierdie groot mense voltrek, wie 
gewoonlik tog so ’n duisend jaar oud word? Die proses van 
sterwe voltrek homself op `n baie wonderbaarlike manier en word 
deur geen enkele man of vrou gevrees nie, inteendeel, dit is by 
hulle die toppunt van die allersaligste gebeurtenisse. 
9. Daar is geen sprake van siekte daar nie, maar as iemand 
liggaamlik moet sterf, weet hy dit al geruime tyd vooraf. 
Gedurende hierdie tydperk, wat vir hom die mees verligte tydperk 
van sy hele lewe is, berei hy alles heel goed en doelmatig voor 
met die oog op die oomblik wat hy na die suiwer geestelike sal 
oorgaan. Wanneer daardie oomblik nader, word daar gewoonlik 
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'n groot dankfees gegee en na hierdie dankfees volg daar 'n 
vriendskaplike maaltyd. Daarna staan die een wie se tyd 
aangebreek het op en groet al sy familie en dan die hele 
buurtskap wat binne dieselfde boomsirkel woon. Dan verlaat hy 
die geselskap dadelik en begeef homself baie vinnig na 'n heuwel 
wat deur die hele geselskap gesien kan word. Wanneer hy 
homself daar bevind, gaan hy met sy gesig na bo gekeer op die 
grond lê en binne 'n tydsbestek van enkele minute verdwyn hy 
dan so volkome, dat daar nie die minste spoor van hom agterbly 
nie. 
10. Spoedig na sy verdwyning keer hy volledig geestelik weer na 
die agtergeblewenes terug, waarby almal hom dan met die 
innerlike sig sien. Die aanskoue neem eweneens slegs enkele 
minute. Dan word die gees weldra van die geestelike oog onttrek 
en hy word nooit meer op hierdie plek gesien nie. 
11. Wanneer dit alles verby is, begewe die hele geselskap hulle 
na so 'n berg en bring eenstemmig lof en dank aan God. Daarna 
keer almal weer huiswaarts en die mense is gelukkig en opgewek 
vanweë die groot genade wat God hul broer geskenk het. Die 
sterwensproses is op die hele gordel dieselfde, beide op die 
eilande sowel as op die groot vasteland. 
12. Dit is vir julle miskien nog besonder om te weet dat die man 
gouer verdwyn as die vrou, en in die algemeen eerder die 
grootste reus as die kleiner mense. Dit is dan ook alles wat daar 
oor die sterwe van die mense op hierdie sewende gordel gesê 
kan word. 
13. Dat alles wat daar gesê is op beide gordels van toepassing is, 
hoef nouliks vermeld te word. Aangesien ons met die beskrywing 
van die hele bewoonbare oppervlak van die son aan ’n einde 
gekom het, sal ons onsself die volgende keer na die inwendige 
van die son begewe. Genoeg vir vandag! 
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HOOFSTUK 72 
Die inwendige sonne en hul inwoners. 

Ordelike en wanordelike opstyging van die 
son-grondliggeeste 

1. Ons het al in die begin verneem dat die son geen volkome 
kompakte liggaam is nie, maar dat sy uit sewe, as’t ware in 
mekaar liggende, sonne bestaan, waartussen daar steeds 'n hol 
ruimte van verskeie duisende myle is. 
2. Daar is reeds gesê dat ook hierdie binnesonne bewoon is. Nou 
is dit die vraag: Met welke inwoners? Is dit werklike wesens met 
'n menslike liggaam, of lyk hulle dalk soos julle aardmannetjies* 
en die sogenaamde lug-, vuur-, water- en aardgeeste? Of is hulle 
miskien baie besonderse wesens, wat verder nêrens anders as 
net in die son voorkom nie? Dit is dus drie moontlikhede, waarvan 
nóg die een, nóg die ander verwerp kan word, maar ook nie 
heeltemal beaam kan word nie. Hulle het weliswaar die skyn 
daarvan dat hulle baie ooreenkomste met genoemde wesens 
vertoon, maar in werklikheid en volgens innerlike betekenis is 
daar geen enkele ooreenkoms nie. 
* 	Natuurgeheime, 	JL 	Hfs 	33 	

3. Julle moet naamlik by die son steeds voor oë hou dat daar 
altyd net wesens van primêre of solêre aard daarop bestaan, 
terwyl hulle op die planete van sekondêre of antisolêre aard is. By 
die beskouing van die vorm sien julle dat hulle weliswaar op 
dieselfde manier tot uiting kom as op die planete, maar dat die 
innerlike gesteldheid en die oorsprong daarvan in skrille kontras 
staan met alle vergelykbare spesies op die planete. 
4. Nou kan ons 'n blik werp op die inwoners van hierdie binne-
sonne. Hulle verskil onderling netsoveel as wat die kleure van die 
reënboog verskil. Gevolglik het ons hier in ’n ware sin nóg 
aardmannetjies, nóg lug-, water-, aarde- en vuurgeeste, en nóg 
minder werklike natuurlike, liggaamlike mense, maar geesmense 
wat eers mettertyd in die natuurlike lewe, óf op die oppervlak van 
die son óf, in 'n minder gunstige geval, ook in 'n liggaamlike lewe 
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op die planete kan oorgaan. 
5. Wie hierdie geeswesens met 'n algemene naam wil aandui, 
doen goed om hulle as son-grondliggeeste aan te dui. Hierdie 
geeste is vir mekaar netso sigbaar as natuurlike mense vir 
mekaar, want hulle kan vir daardie doel uit die aanwesige lug ook 
'n liggaam vorm, hoe en wanneer hulle wil; dit kan hulle doen 
vanuit hul volle vryheid binne die ruimte wat hulle deur My ter 
bewoning toegeken gekry het. 
6. Gebruik hulle hierdie toestand van selfstandigheid en volledige 
vryheid op die regte manier, dan word hulle hele wese mettertyd 
stabieler en meer duursaam, waarna hulle weldra via die weg van 
verwekking en geboorte na die oppervlak van die son kan 
oorgaan. Van daar af staan die deur dan vir hulle oop vir die 
verdere geestelike reis tot finale voleinding, soos wat reeds 
vroeër bespreek is*. 
*sien 	hfst. 	3:9 	e.V. 	

7. As hierdie geeste van die binnesonne egter hierdie toestand 
van intelligente vryheid gebruik op 'n manier wat nie met My orde 
ooreenstem nie, dan kry hulle ook wanordelike vorme, wat 
onuitspreeklik verskillend van aard kan wees. As hulle sien hoe 
die ordelike geeste na afloop van hul gunstige ontwikkeling 
vertrek, dan vorm hulle groepsgewys sameskolings van triljoene 
en nogeens triljoene wanordelike geeste, wat ook wil vertrek en 
met geweld wil bereik wat die ordelike geeste langs die kort en 
korrekte weg bereik het, naamlik uiteindelik die oppervlak van die 
son en daarmee die deur hulle fel begeerde, mees volledige 
vryheid. 
8. Die sterkste en skrilste kontraste vind ’n mens op die laaste 
binneson, wat die eerste is na die werklike, sigbare son, want in 
die nog verder na binne geleë sonne is die verskille lank nie so 
opvallend nie, dit wil sê dat die inwoners, ten minste volgens 
voorkoms, meer gelykgesind van aard is as op die laaste 
binneson. 
9. Die minste opvallend is die verskille op die allerbinneste, 
kompakte son, wat in ’n sekere sin die hart van die son vorm. 
Vanuit hierdie hart stroom hierdie geestelike wesens in allerlei 
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vorme tot by die boonste son, soos wat die bloed vanuit die hart 
tot in alle dele van die liggaam vloei, waar dit die voedsame 
elemente oral afgee en die minder voedsame weer teruglei. 
10. So gebeur dit ook dikwels, ja, eintlik voortdurend, dat die 
wanordelike geeste, ook al het hulle die oppervlak van die son 
binnegedring, weer in allerlei vorme moet terugkeer en wel via die 
pole. Op hierdie wyse word hulle dan weer met die hart van die 
son verenig en probeer daar na ’n lang tyd, hetsy op ordelike-, 
dan wel op wanordelike wyse, weer uit te kom en op te styg. 
11. Dit weet ons nou, maar hoe gebeur die opstyging? Die opstyg 
deur die binnesonne is merendeels 'n geestelike en derhalwe 
grootliks ongemerkte opstyging. Dit gaan dus nie met 
gewelddadige uitbarstings gepaard nie. Die opstyg vanaf die 
laaste binneson na die werklike oppervlak van die son uiter 
homself egter altyd op ’n buitengewoon gewelddadige wyse. 
12. Die effek van die gewelddadige opstyging het julle al by die 
uitleg van die sonvlekke gesien. Ons hoef dus net nog te 
bespreek hoe dit van binneuit gebeur, en nie net langs die meer 
natuurlike weg wat reeds aan ons bekend is nie, maar eerder 
langs die intelligente, geestelike weg. 
13. Hierdie geestelike wesens van die wanordelike soort 
versamel hulself, soos reeds opgemerk, in talloos vele triljoene, 
gewoonlik in 'n gebied by die ewenaar van die laaste binneson. 
Wanneer hulle sterk genoeg voel, verhef hulle hulself in groot 
massas en dring aldus omhoog tot aan die binnekant van die 
werklike son en probeer daar deur hul gevoel die swakste plek te 
vind. As hulle so 'n plek gevind het, wat ook terselfdertyd na alle 
moontlike rigtings 'n klomp are en kanale het, dan dring hulle 
weldra daarbinne en begin steeds meer met groter intensiteit te 
ontbrand. Daardeur bring hulle ook geleidelik aan die vlak, 
waaraan hulle hulleself vasgeplak het, tot gloeiing, verbind 
hulleself boonop nog met die gebonde geeste in die materie en 
oefen, steeds sterker ontbrandend, so ’n geweldige krag uit, dat 
die enkele duisende myle dik, buitenste kors van die son 
uiteindelik voor hulle moet wyk, homself op die reeds bekende 
wyse moet laat opstu en ten slotte selfs moet laat deurbreek. 
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14. Deur hul uiters wanordelike strewe kry hulle in ’n sekere sin 
ook ietwat materiële gewig, en dit kom hul by hierdie aktiwiteite 
baie goed te pas, want hulle maak sodoende ook gebruik van die 
geweldig vinnige draaiing van die son om haar as. En dan is dit 
letterlik by hulle: “Alle hande op die dek; ons moet ons doel 
bereik!” 
15. As julle dit nou met die eerste toeligting op die sonvlekke 
vergelyk, dan sal baie duidelik word van wat andersins vir julle 
duister sou gebly het; op die minste sou julle julleself mettertyd 
teen 'n teenstrydigheid gestamp het, wat julle nie maklik sou kon 
opgelos het nie en menige geleerde jakkals sou daarin goeie 
voedsel vir sy skerp tande, sy skerp oë en kloue gevind het. 
16. Ek sal julle slegs één teenstrydigheid aandui: Sou julle 
bekende opwellings by die ewenaar van die son uitsluitlik 
ontstaan het as gevolg van die middelpuntvliedende krag, deur 
die draaiing van die son om haar as, dan sou Ek graag diegene 
wil ken wat in staat sou wees om 'n tempel te bou, en boonop op 
'n berg, waar die middelpuntvliedende krag nog groter is as in 'n 
dal, sonder dat so ’n tempel, tesame met sy inwoners, 
onmiddellik weggeslinger sou word! ’n Mens sou tog nie eens 
daaraan hoef te dink dat, onder sulke omstandighede, dit net nie 
moontlik kan wees om so 'n tempel te bou nie! Die 
middelpuntvliedende krag van die son staan derhalwe in die 
korrekte verhouding tot haar groot aantrekkingskrag, maar kan 
desondanks by sulke geestelike ondernemings goed te pas kom 
en is vir hul gewelddaad dus bevorderlik en nie belemmerend nie. 
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HOOFSTUK 73 
Die lot van die sonmuiters. Ontwikkeling 

van komete en planete. Die ewige, 
onmeetlike skeppingswerk. Besluit 

1. Dat sulke geeste langs hierdie weg gedeeltelik hul doel bereik, 
het ons al gesien by die uitleg oor die sonvlekke. Waartoe die 
bereiking van hul doel dan moet lei, sal weldra nog aanskouliker 
as tot nou toe beskryf word. 
2. Wanneer hierdie geeste op die gewelddadige wyse die vryheid 
verkry het wat deur hulle verlang was, swerm hulle met miljoene 
en miljoene uit in die onmeetlike ruimte. Die eerste resultaat van 
hierdie gewelddadige vlug is weliswaar van korte duur weldadig, 
want alle geeste word in hierdie ruimte in 'n sekere sin afgekoel 
en raak dus ook rustiger in hul strewe. 
3. Maar wat is die tweede gevolg van hierdie toestand van 
absolute vryheid? Dit kan eers verstaan word wanneer julle weet 
dat elke gees, van welke aard dan ook, voedsel moet hê om 
kragtig en behaaglik te kan voortbestaan. Het hy dit nie, dan sal 
hy ten slotte steeds swakker word, en wel sodanig, dat hy 
uiteindelik in 'n soort bewusteloosheid raak, wat soos 'n diep 
slaap lyk. So 'n toestand is dus ook die gevolg van gewonne 
absolute vryheid van sulke ongeordende, gewelddadige geeste 
vanuit die son. 
4. Wat sal die gevolg van hierdie tweede toestand egter wees? 
Dit sal niemand veel moeite koste om dit te raai nie. As iemand 
naamlik in staat sou wees om 'n tier uit te honger en vervolgens 
in 'n diep slaap te bring, sal dit nie vir hom moeilik wees om die 
verskeurende dier te vang nie, aangesien hy deur sy swakheid 
homself nie sal kan verweer nie en vanweë sy slaap ook nie sal 
agterkom dat hy aan die jagter ten prooi geval het nie. Kyk, dit is 
ook ongeveer die lot van sulke absoluut vrygeworde geeste uit 
die son! Ook hulle val ten prooi aan die oral op hulle loerende 
aantrekkingskrag van die planete, waarvoor hulle dus as 
welkome versadiging dien. 
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5. Een deel van sulke geestelike absolutiste word reeds by hul 
deurbraak deur die krag van die geesteswêreld van die son weer 
tot omkeer gedwing, waar 'n deel van hulle dan in die groot 
sonreën terugval om te kalmeer en af te koel. 'n Groter gedeelte 
egter, wat hulle ietwat verder van die son gewaag het, word deur 
die magtige polariteit van die son gegryp en hierdeur weer na die 
oertoestand teruggebring; dit wil sê, na die eintlike hart van die 
son. Ook die gedeelte wat deur die waters van die son opgeneem 
word, volg met verloop van tyd 'n teruggaande beweging deur die 
vele porieë, are en kanale, dikwels tot in die laaste inwendige 
son, wat soos julle weet, die eerste na die oppervlak van die son 
is. Baie sulke geeste wat in die water teruggeval het, word egter 
ook as voedsel en rypwording van die uitwendige sonoppervlak 
gebruik. 
6. Die geeste van die inwendige son, wat so ’n teruggaande 
beweging al herhaalde kere gemaak het, onderneem nie maklik 
weer met die geeste, wat weer 'n nuwe deurbraak by die ewenaar 
wil onderneem nie, maar hulle probeer langs sypaaie in die rigting 
van poolstreke, in ’n sekere sin hulleself in die geheim uit die 
voete te maak. Aangesien hulle daar eweneens teen verset 
stamp, gebeur dit dan ook dat hulle met kleiner groepe hul 
toevlug tot gewelddadighede neem en kom nou, eers op die een, 
dan weer op die ander gordel, maar meestal tog op die gordels 
wat hulle in die buurt van die poolstreke bevind, om hul doel te 
bereik. Ek hoef julle maar net opmerksaam te maak op die reeds 
bekende vulkane, en julle sal maklik insien waar daar vir hierdie 
wesens nog 'n gaatjie oorgebly het. Maar ook die gate baat hulle 
nie veel nie, want daardeur kan hulle hulself meestal skaars so 
ver van die son af verwyder, as die afstand wat tussen die 
oppervlak van die blink luglaag en die bodem lê. Spoedig na so ’n 
voortdurende herhalende poging, word sulke liberale gesinde 
geeste deur die pole van die son weer baie dringend uitgenooi 
om die moeite te doen om weer 'n besoek te bring aan die 
binneste son, eintlik die sonhart, waar hulle dan weer ruim 
voldoende tyd sal hê om daaroor na te dink wat beter is, naamlik: 
Om die goeie orde te volg, of homself eiemagtig en magteloos in 
die verderf te stort en sy ordelike toestand vir baie lang tye 
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geweldig te versleg. 
7. Kyk, so staan sake. Dit is nog net ’n vraag of dit die enigste 
geeste is wat die fatale eer te beurt val om weer deur die sonpole 
opgeneem te word, of is daar nog iets anders? Ja, daar is nog 
velerlei ander! Hulle is gedeeltelik deserteurs van die planete wat 
die son omring, en gedeeltelik ook soortgelyke gewelddadige 
aanvallers van ander sonne. Sulke geeste word naamlik, wan-
neer hulle in die planetêre gebied van hierdie son beland, baie 
vinnig deur die poolkrag van die son gegryp en daardeur na die 
son self toe getrek. Slegs as hulle op 'n manier, wat julle al ken, in 
'n sfeer wat vêr van die son geleë is, 'n gemeenskap vorm en dan 
volgens uiterlike verskyning komete word, kan hulle soms vir ’n 
geruime tyd as 'n onbekwame planeet rondom die son beweeg. 
Kom hulle egter onverhoop en ongelukkig te naby aan die son, 
dan word hulle in ieder geval, soos julle sê, met huid en haar deur 
die son verswelg. Ook al word sommige mettertyd ware planete, 
dan sal hulle tog as sodanig nie daarvan gevrywaar wees om 
uiteindelik voedsel vir die son te word nie. Wat die son eenmaal 
met haar polêre krag gegryp het, is al so goed as geheel 'n prooi 
vir haar. Deur haar krag knaag sy voortdurend aan so 'n gas, 
verswak hom van millennium tot millennium en trek hom ten 
slotte tog in haar wye vurige skoot. 
8. Dit kan julle al sien aan die huidige posisie van die planete, 
want vroeër, baie miljoene jare gelede, het die planeet Mercurius 
nog op die plek van julle aarde gestaan, die planeet Venus 
ongeveer op die plek van die huidige planeet Mars en julle Aarde 
ongeveer op die plek van Jupiter. Bereken maar met hoeveel 
krag die son hierdie planete na homself toe getrek het! Julle kan 
daaruit baie maklik aflei dat die son, selfs ook na vele duisende 
jare, homself van hierdie planete wat deesdae nog vry rondsweef 
meester sal maak, waar die hardnekkigste geeste van sulke 
hemelliggame dan eers weer tot hul geordende toestand, soms 
egter weer, as gevolg van hul opnuut verkreë intelligente vryheid, 
tot hul wanordelike toestand terugkeer. 
9. Dat daar in die plek van die planete wat volledig deur die son 
opgeneem word, weer ander sal kom, kan julle al sien aan die feit 
dat daar, net rondom julle son alleen, 'n leër van ten minste 



385 

 

tienduisend miljoen komete swerm, waarby daar uit die, nie 
onbeduidende aantal, altyd hierdie of daardie meer ontwikkelde 
komeet weer in die toestand van 'n planeet kan oorgaan. Ja, daar 
is tans al 'n groot aantal komete in die verre gebied van julle son, 
wat hulself al sovêr ontwikkel het dat hulle selfs vir die grootste 
deel al bewoon is, alhoewel nog nie deur mense nie, maar tog 
deur plante en allerlei primitiewe spesies.  
10. Kyk, so is hierdie ordening dus. Vir julle begrippe is haar 
tydsduur oneindig te noem, maar vir My oë is beide die begin 
sowel as die einde bepaal. Soos wat die son weer haar planete 
opneem, so kan ook sentraalsonne hul newelsonne opneem en 
kan die hoofsentraalson uiteindelik ’n hele leër van sonnegebiede 
en son-heelalle opneem. Op die plek van die verteerde word daar 
weer ’n nuwe geplaas en wel sodanig dat die verloop van die 
ordening van My dinge ewig nooit onderbreek kan word nie. Julle 
moet aanneem en verstaan dat Ek ewig en nimmer sal ophou om 
te skep nie, omdat Ek as God ewig en nimmer kan ophou om te 
dink nie; want My gedagtes is die wesens. 
11. Nou sal sommige egter vra: Waarheen gaan dit uiteindelik 
met so 'n oneindige veelheid van skepsels? Dan vra Ek julle: Hoe 
sou so 'n groot, maar uiteindelik tog begrensde aantal skepsels 
en wesens ’n verhouding kan hê met 'n oneindige God? 
12. Laat niemand daaroor bekommerd wees nie, want in My 
oneindigheid is tog sekerlik ruimte vir 'n oneindige hoeveelheid, 
wat nooit hierdie ruimte sal kan vul nie, ook al sou die 
voortdurende toename van die aantal wesens nog onuitspreeklik 
baie groter en magtiger wees as dit wat as gevolg van die 
bestaande orde is. 
13. Hierdie oorsig sal julle egter gerusstel in die wetenskap dat 
julle goeie, heilige Vader groter, magtiger en volmaakter is as ’n 
swak aardse gees, wat Hom selfs in sy innigste, helderste 
oomblikke kan voorstel. 
14. Nou kan ons dan ook die verhandeling oor die materiële son 
beëindig, en daarom sal ons onsself die volgende keer na die 
geestelike- óf hemels geaarde son begewe.* Vir vandag was dit 
dus weer genoeg gewees! 
* 	sien 	die 	tweedelige 	werk 	 'Die 	geestelike 	son' 	
(Beëindig 	op 	21 	November 	1842) 	
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